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Abstract 

 

Code of project  : A14 / 2557 

Project name  : Analysis of Heat and Multi-phase Flow in Porous Rubber Wood 

under Microwave Energy (Theory and Application Approach) 

Researcher name : Nattawut  Suwannapum, Ph.D. 

 

This research is development on heat and multi-phase flow in porous rubber 

wood under microwave energy. It is developed to use as a numerical research tool 

for experimental research in future. The study was start by theoretical model at first 

and then derives the mathematical model. Next step was transform mathematical 

model into numerical model using finite different method. Then computer program 

was created from numerical model, was used for analyses temperature distribution 

and multi-phase flow behavior inside porous rubber wood under microwave energy. 

The results showed that the mathematical model could be use as tool for 

analysis of heat and multi-phase flow in porous rubber wood under microwave 

energy.  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ตนยางพาราจัดเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหน่ึงของประเทศไทยที่ทางภาครัฐไดใหการ

สนับสนุนและสงเสริมการปลูกจนประเทศไทยสามารถเปนผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติไดมากเปน

อันดับหน่ึงของโลกในปจจุบัน ผลิตภัณฑที่ไดจากตนยางธรรมชาติน้ันประกอบไปดวย 2 สวนคือ 1 

ยางธรรมชาติ ซึ่งเปนผลผลิตหลักในการนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคาเชิงอุตสาหกรรม

หลายชนิด และ 2 ตนยางพารา ซึ่งเปนผลผลิตรองหลังจากที่ตนยางไมสามารถผลิตนํ้ายางไดมี

คุณภาพแลว โดยนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปลายทางที่เกี่ยวของกับไมหลายชนิด อาทิเชน 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร วัสดุกอสราง ของเลน และของที่ระลึก เปนตน 

สําหรับการนําตนยางพารามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ น้ัน ข้ันตอนสําคัญอยางหน่ึงคือ 

ตองมีการนําเน้ือไมไปผานกระบวนการไลความช้ืน หรืออบแหงไมเพื่อลดปริมาณความช้ืนในเน้ือไมให

สมดุลกับสภาวะอากาศ เน่ืองจากปริมาณนํ้าหรือความช้ืนในไมยางพารามีอยูสูงมาก หากนําไปใชงาน

โดยไมผานกระบวนการดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหาการยืดหรือหดตัวของไม จนกอใหเกดิปญหาการ

รอยแตกของเน้ือไม (Cracking) การแตกตามหัวไม (Splitting) และการบิดงอ (Warping) อันสงผล

โดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่นําไปใชได นอกจากน้ันการลดความช้ืนในเน้ือไม ยังชวยลดโอกาส

เกิดการเจริญเติบโตของเช้ือรา โดยระดับความช้ืนที่เหมาะสมที่หนวยงานตางๆ แนะนําอยูที่ประมาณ

รอยละ 8 ถึง 16 โดยสวนใหญโรงเลื่อยจะควบคุมความช้ืนของไมในระดับไมเกินรอยละ 12 

ในกระบวนการไลความช้ืนในเน้ือไมโดยทั่วไปน้ัน จะอาศัยหลักการการถายเทความรอนและ

มวลภายใตสภาวะการพาความรอนและมวลที่ผิวของวัสดุ (Convective Heat and Mass Transfer) 

ซึ่งกระบวนการดังกลาวน้ีมีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในกระบวนการอบแหงหลายชนิด แต

ขอเสียหลักของกระบวนการดังกลาวคือ ประสิทธิภาพทางความรอนตํ่า (ประมาณ 20 - 30 

เปอรเซ็นต) 

ในปจจุบันกระบวนการทางไมโครเวฟไดถูกนําไปใชอยางแพรหลายในงานอุตสาหกรรม

ทางดานความรอน เชน การอบแหงยางพารา การอบแหงอาหาร อบแหงสิ่งทอ อบแหงไม และ

กระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก การทาสเตอรริไลซ และอื่นๆอีกมากมาย กระบวนทางไมโครเวฟยังได

ถูกนําไปใชงานทางการแพทย เชน การคลายเน้ือเย่ือที่แข็งตัว การอุนเลือด และ กาจัดเน้ืองอก และ

การกาจัดเช้ือโรคออกจากขยะติดเช้ือเปนตน นอกจากน้ี ไมโครเวฟยังสามารถนาไปใชในงานแยก
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สวนประกอบที่เปนสารระเหยจากวัสดุ เชน การแยกกํามะถันออกจากถานหินโดยการ Pre-

combustion treatment และการแยกสารสกปรกออกจากดิน เปนตน ซึ่งสาเหตุหลักที่มีการนํา

กระบวนการทางไมโครเวฟ เน่ืองจากมีขอดีดังตอไปน้ี 

1. เน่ืองจากคลื่นไมโครเวฟสามารถสงผานทะลุเขาไปในวัสดุที่นํามาผานกระบวนการ ดังน้ัน

ความรอนที่เกิดข้ึนในวัสดุจะกระจายสม่ําเสมอทําใหความแหงเปนไปอยางสม่ําเสมอ 

2. ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการสั้น คือประมาณหน่ึงในสิบของกระบวนการใหความรอน

โดยวิธีธรรมดาทั่วไป และใชงานกับวัสดุช้ินหนาไดเปนอยางดี  

3. สามารถรักษาคุณภาพด้ังเดิมของวัสดุที่นํามาผานกระบวนการ อาทิเชน รูปทรง สี กลิ่น 

และนํ้าหนัก  

4. มีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง กลาวคือประมาณ 60 – 70 เปอรเซ็นต ในขณะที่ใช

กระบวนการใหความรอนแบบวิธีธรรมดามี ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง แคประมาณ 20 - 30 

เปอรเซ็นต  

5. เน่ืองจากระบบไมมีการปลอยควันไอเสียออกมาในระหวางกระบวนการ ทาใหไมมีปญหา

กับสิ่งแวดลอม  

6. เน่ืองจากในกระบวนการมีช้ินสวนทางานที่มีลักษณะเคลื่อนไหวมีนอย ทําใหลดคาใชจาย

ในการซอมบํารุง  

7. เน่ืองจากในกระบวนการมีช้ินสวนประกอบที่มีขนาดเล็ก ทําใหใชพื้นที่ในการติดต้ังนอย  

จากที่ขอได เปรียบที่กลาวมาขางตน จึงมีผูพัฒนาการใชงานทางดานไมโครเวฟกับ

กระบวนการทําความรอนมากมาย แตอยางไรก็ตามสําหรับงานที่ศึกษาในกลไกเชิงลึกที่มุงเนน

พฤติกรรมภายในวัสดุน้ัน ยังมีไมมากนัก และในการพัฒนาออกแบบในหลายครั้งจะประสบปญหา

สําคัญในการออกแบบระบบการทําความรอนดวยไมโครเวฟคือ ลักษณะการเกิดความรอนที่ไม

สม่ําเสมอภายในโหลด (Heating Non-uniformity in Loaded) ซึ่งเกิดจากการกระจายตัวของ

สนามแมเหล็กไฟฟาที่ไมสม่ําเสมอภายในคาวิต้ี ทําใหเกิดจุดรอนและจุดเย็น (Hot and Cold Spots) 

ตัวอยางปรากฏการณจุดรอนและจุดเย็นไดแก การเกิดปรากฏการณเทอรมอลรันอะเวย (Thermal 

Runaway) ในบางสวนของวัสดุสงผลใหวัสดุเกิดความเสียหายหรือมีคุณภาพตํ่า นอกจากน้ันในกรณีที่

มีการถายเทมวลออกจากระบบในกระบวนการทําความรอนดวยแลว จุดรอนและจุดเย็นในวัสดุจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามความช้ืนภายใน ซึ่งเหตุผลดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักวิจัยตองมีการศึกษา

พฤติกรรมการถายเทมวลและความรอนในระบบ แตเน่ืองจากการถายเทมวลในวัสดุพรุนที่มีความช้ืน

มากเชนไมยางพาราน้ัน พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจะเปนลักษณะไฮโกรสโคปก กลาวคือ ภายในวัสดุพรุนจะ

มีโพรงที่มีการถายเทมวลหรือฟลักซของไหลไดดวยกลไกอิสระ และมีของเหลวบางสวนที่ถูกยึดเหน่ียว

ดวยพันธะทางเคมีอยูภายในโครงสรางของแข็งและตองอาศัยพลังงานในทําลายพลังงานเพื่อใหเกิด
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กลไกความเคลื่อนตัวมากกวาปกติ ดังน้ันจึงมีนักวิจัยสวนนอยเทาน้ันที่ศึกษาในงานทางดานการถายเท

มวลและความรอนในวัสดุไฮโกรสโคปกน้ี ย่ิงไปกวาน้ันในกระบวนการถายเทความรอนและมวลใน

วัสดุไฮโกรสโคปกที่เกิดจากอิทธิพลจากไมโครเวฟหรือสนามแมเหล็กไฟฟาดวยแลวแทบจะไมปรากฏ

อยูเลย อีกทั้งในประเทศไทยไมยางพาราน้ันถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการใชงานเชิงอุตสาหกรรม

ในประเทศจึงเปนที่มาของงานวิจัยช้ินน้ี 

ในการศึกษาน้ีไดพัฒนาแบบจําลองปรากฏการณการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟา การ

ถายเทความรอนและมวลสารในกระบวนการถายเทมวลสารและความรอนภายในไมยางพาราโดย

ต้ังสมมติฐานใหการถายเทมวลสารและความรอนเปนลักษณะที่เกิดข้ึนในวัสดุพรุนแบบช้ืนมากหรือ

เรียกอีกอยางหน่ึงวาวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปก ซึ่งมีทั้งการถายเทมวลสารภายใน และการ

เปลี่ยนแปลงของมวลความช้ืนออกนอกระบบเมื่อเวลาเปลี่ยนไปอันสงผลใหพฤติกรรมการกระจายตัว

ของสนามแมเหล็กไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งผลจากแบบจําลองดังกลาวทําใหได พฤติกรรมทาง

กายภาพเพื่ออธิบายพฤติกรรมการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟาภายในคาวิต้ีที่ไดรับการ

ออกแบบอยางเสมือนจริงมากที่สุด ผลการศึกษาที่ไดสามารถอธิบายปรากฏการณการถายเทมวลและ

ความรอนในวัสดุพรุนยางพาราและนําขอมูลพฤติกรรมมาเปนพื้นฐานในการประยุกตออกแบบคาวิต้ี 

(พื้นที่สําหรับใสวัสดุเพื่อทําความรอน) และระบบโดยรวมในกระบวนการการอบแหงหรือไลความช้ืน

ในไมยางพารา หรือวัสดุใกลเคียงอื่นๆ ใหมีการกระจายตัวของความรอน ความช้ืนที่ดี และเหมาะสม

ภายในวัสดุเมื่อผานกระบวนการทางไมโครเวฟ อันเปนแนวทางใหเกิดการพัฒนาระบบการทําความ

รอนที่มีไมโครเวฟเปนอุปกรณรวมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหแบบจําลองทางดาน

การถายเทมวลสารและความรอนในวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปกในกรณีศึกษาไมยางพาราภายใต

พลังงานไมโครเวฟได 

2. สามารถทําความเขาใจในปรากฏการณการถายเทความรอนและมวลในวัสดุพรุนแบบไฮ

โกรสโคปกขณะมีการเปลี่ยนสถานะภายใตพลังงานไมโครเวฟในระดับจุลภาค  ซึ่งเปนปรากฏการณที่

สําคัญในงานทางวิศวกรรม  และสามารถนําองคความรูที่ไดน้ีไปประยุกตใชงานในทางปฏิบัติหลาย

สาขา 

3. เปนประโยชนอยางสูงในการนําไปพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี  โท 

และเอกตอไปในอนาคต 
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4. สรางองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาประเทศ และเพื่อขยายผลงานวิจัยของ

กลุมนักวิจัยไทยใหครอบคลุมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศและเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขัน  และสรางเทคโนโลยีเปนของตัวเองในอนาคตยกระดับ

งานวิจัยไทยทางดานเทคโนโลยีไมโครเวฟ ใหเขาสูมาตรฐานสากล 

5. เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจเบื้องตนกอนการผลิตเครื่องจักรทางดานความรอน

อันเกิดจากไมโครเวฟในระดับอุตสาหกรรม ใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอไปในอนาคต 

 

3. คําถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

 

โครงการวิจัยน้ีเปนโครงการวิจัยที่พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาพฤติกรรมทาง

ความรอนและการไหลหลายสถานะภายในวัสดุพรุนไมยางพารา และการศึกษาเชิงทดสอบจากการ

ทดลองโดยการสรางเงื่อนไขขอบเขตควบคุม อันนําไปสูองคความรูพื้นฐานใน การเขาใจถึงพฤติกรรม

ทางความรอนและการถายเทมวลที่เกิดข้ึน และนําขอมูลไปศึกษาตอเพื่อใชทํานายปรากฏการณ 

รวมถึงเพื่อนําไปสูการออกแบบและสรางเครื่องอบแหงไมยางพาราในเชิงพาณิชยตอไป  

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ในการศึกษาปรากฏการณการถายเทมวลสารและความรอนที่เกิดข้ึนในวัสดุพรุนไมยางพารา

ภายใตอิทธิพลจากพลังงานทางไมโครเวฟน้ัน จะตองอาศัยองคความรูหลักสองดานคือ 1 องคความรู

ทฤษฎีทางดานการทําความรอนดวยไมโครเวฟ 2 องคความรูทางดานการถายเทมวลสารและความ

รอนในวัสดุพรุนประกอบเขาดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

4.1 หลักการของระบบทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ 

 

กระบวนการทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานของระบบ

ประกอบดวย แหลงกําเนิดพลังงานความถ่ีสูงหรือเจเนเรเตอร และใชทอนําคลื่น (Waveguide) ไปยัง

ช้ินงานหรือโหลด (Load) ที่อยูภายในแอพพลิเคเตอร (Applicator) ดังแสดงในภาพที่ 1-1 
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Magnetron +
 Power supply

Water load

Circulator Tuner

     Cavity

Turntable

Waveguide

 
ภาพท่ี 1-1 องคประกอบพื้นฐานของระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟ 

จากภาพที่ 1-1 แมกนีตรอน (Magnetron) ที่ติดต้ังบนทอนําคลื่น (Waveguide) ทําหนาที่

เปนตัวกําเนิดคลื่นไมโครเวฟหรือสรางพลังงานไมโครเวฟ ไมโครเวฟจะเคลื่อนที่ผานทอนําคลื่นไปยัง

วัสดุที่นํามาผานกระบวนการที่อยูภายในคาวิต้ี (Cavity) หรือ แอพพลิเคเตอร (Applicator) เมื่อ

พลังงานไมโครเวฟเขาสูวัสดุแลว สวนที่นอกเหนือจากการดูดซับ (Absorbed Wave) โดยตัววัสดุ จะมี

บางสวนที่ทะลุผาน (Transmitted Wave) วัสดุและจะมีบางสวนที่สะทอนกลับ (Reflected Wave) 

ไป ซึ่งอัตราพลังงานไมโครเวฟที่สะทอนกลับ จะข้ึนอยูกับคาคุณสมบัติไดอิเล็กตริก (Dielectric 

Properties) ของวัสดุ  สําหรับคาวิต้ี (Cavity) หรือแอพพลิเคเตอร (Applicator) น้ันเปนสวนที่มีไว

สําหรับการทําความรอนของกระบวนการ โดยไดรับพลังงานไมโครเวฟมาจากเจนเนอเรเตอรหรือ

แมกนีตรอน  แอพพลิเคเตอรเปนตัวบงบอกถึงรูปแบบคลื่นไมโครเวฟที่กระทําตอวัสดุวาเปนลักษณะ

คลื่นโหมดเดียว (Single Mode) หรือคลื่นมัลติโหมด (Multimode) 

 

4.1.1 แอพพลิเคเตอรแบบโหมดเดียว (Single Mode Applicators) 

คือการออกแบบแอพพลิเคเตอร ใหสนามแมเหล็กไฟฟามีลักษณะเปนเรโซแนนซโหมดเดียว 

(Single Resonant Mode) หรือเรโซแนนซเดียว (Single Resonance) ที่ทํางานใกลเคียงกับความถ่ี

ทํางาน ตัวอยางแอพพลิเคเตอรลักษณะน้ีจะแสดงดังในภาพที่ 1-2 ซึ่งมีรูปแบบของสนามแมเหล็ก

ไฟฟามีความเขมสูงบริเวณตรงสวนกลางของแอพพลิเคเตอร ดังน้ันการวางหรือปอนวัสดุทดสอบหรือ

โหลดจะกระทําที่ตรงสวนกลางของแอพพลิเคเตอร 
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① Rectangular Wave Guide
② Directional Coupler
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④ Reflexionless Termination
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⑤
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(b) 

ภาพท่ี 1-2 แสดงระบบทําโความรอนโดยใชแอพพลเิคเตอรลักษณะเรโซแนนซโหมดเดียว TE10 

(Ratanadecho, 2002) 

 

4.1.2 แอพพลิเคเตอรแบบมลัติโหมด (Multimode Applicators) 

คือแอพพลิเคเตอรที่มีการออกแบบใหเกิดการกระจายตัวของคลื่นในลักษณะหลายเรโซแน

นซกลายเปนลักษณะคลื่นแบบมัลติโหมด สงผลใหใหคลื่นมีการกระจายตัวมากข้ึน โดยคลื่นน้ีจะมา

จากหลายระนาบและหลายทิศทางจากการตกกระทบและสะทอนภายในคาวิต้ี ซึ่งผลรวมของคลื่น

ดังกลาวกอใหเกิดคลื่นเรโซแนนซ หรือมัลติโหมด ทําใหการกระจายของสนามมีความซับซอนมากข้ึน 

ย่ิงเมื่อใสวัสดุทดสอบจําทําใหยากแกการทํานายพฤติกรรมเน่ืองจากตัววัสดุทดสอบเองสงผลโดยตรง

ตอการกระจายตัวของคลื่นภายในคาวิต้ีดวย 

ตัวอยางระบบแอพพลิเคเตอรแบบมัลติโหมด แสดงในภาพที่ 1-3 ภายในระบบจะมีการปอน

ไมโครเวฟผานหลายชองทาง (Multi Feed Ports) และการสะทอนกลบัไปมาหลายๆลานครั้งของ

คลื่นไมโครเวฟภายในแอพพลิเคเตอรกอใหเกิดเรโซแนนซของคลื่นน่ิง (Standing Wave) ข้ึนภายใน

แอพพลเิคเตอร  
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ภาพท่ี 1-3 แสดงรปูการประยุกตใชแอพพลิเคเตอรแบบมลัติโหมด  

(Metaxas and Meridith, 1983) 

 

4.2 หลักการพื้นฐานสนามแมเหล็กไฟฟา 

 

เมื่อเราใหความตางศักยไฟฟา (V ) ที่ความเร็วเชิงมุม () เทากับ 2 แกแผนคูขนาน 

(Parallel Plate) ดังภาพที่ 1-4 จะทําใหเกิดสนามไฟฟาในระหวางแผนคูขนาน หากทําการวางวัสดุ

ไดอิเล็กตริกไวระหวางแผนคูขนาน จะมีการเปลี่ยนขนาดของสนามไฟฟาทั้งภายในวัสดุและในชองวาง

อากาศที่ดานขางทั้งสองของวัสดุ ปริมาณของพลังงานสะสมในระบบก็จะเปลี่ยนไป หลักการน้ีก็

เหมือนกับที่เกิดข้ึนภายในวัสดุไดอิเล็กตริกซึ่งโดยทั่วไปเราเรียกวัสดุประเภทน้ีวา วัสดุสูญเสีย หรือ

วัสดุลอสซี่ (Lossy Material) เพราะพลังงานไมโครเวฟที่หายไปจะถูกเปลี่ยนไปเปนพลังงานความ

รอนภายในวัสดุน่ันเอง (Datta et. al., 2001) 

 

 
ภาพท่ี 1-4 แอพพลเิคเตอรแบบแผนคูขนาน (Parallel Plate Applicator) 
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จากภาพที่ 1-4 หากเราไมคํานึงถึงอิทธิพลของขอบที่มีผลตอสนามแมเหล็กไฟฟาเราสามารถ

ประมาณคาสนามไฟฟาและความหนาแนนสนามไฟฟาภายในวัสดุไดอิเล็กตริก ระหวางแผนคูขนาน

อธิบายสัญญลักษณไดดังน้ี (Datta, et al., 2001) 

 02

ˆ

airmat dd
VE





       V/m                                               (1-1) 

สนามไฟฟาน้ีกจ็ะเปนสาเหตุของการไหลของกระแสเขาไปยังวัสดุดวยความหนาแนนของกระแส 

(Current Density) เทากับ 

EjJ
"ˆ                                    A/m2                                     (1-2) 

เมื่อความหนาแนนเชิงกําลงั (Power Density) หรือ คากําลงัการดูดซบั (Power Absorbed) โดย

เฉลี่ยภายในวัสดุ (Metaxas, 1996) สามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี 
2"

02
1 EQ r


                      W/m3                                         (1-3) 

โดยที่ 

E


    คาความเขมสงูสุดของสนามไฟฟา 

สําหรับคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการทําความรอนภายในวัสดุไดอิเล็กตริก ดังที่อธิบาย

ขางตนน้ีมีขอพิจารณาที่สําคัญไดแก 

(ก) ความหนาแนนเชิงกําลัง (Power Density) ที่กระจายในวัสดุไดอิเล็กตริก หรือโหลด 

(Load) น้ันแปรผันโดยตรงกับความถ่ีเมื่อคาพารามิเตอรอื่นๆ มีคาคงที่  

(ข) ความหนาแนนเชิงกําลัง แปรผันโดยตรงกับคาไดอิเล็กตริกลอสแฟกเตอร 

(ค) สําหรับความหนาแนนของการกระจายเชิงกําลังที่คงที่น้ัน คาความเคนของสนามไฟฟา 

(Electric field Stress) จะมีคาแปรผกผันกับคา f  ซึ่งหมายความวาถาคาไดอิเล็กตริกลอสแฟก

เตอร (Dielectric Loss Factor;  ) และความถ่ีตางมีคาคงที่แลว โอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดแรงดัน

เบรกดาวน (Voltage Breakdown) ยอมลดลงเมื่อเพิ่มความถ่ีใชงานใหสูงข้ึน 

(ง) คาไดอิเล็กตริกลอสแฟกเตอร   มักจะแปรผันตามคาความถ่ี f  โดยเฉพาะในวัสดุที่การ

สูญเสียความเปนข้ัวมีผลมาก โดยทั่วไป (ซึ่งไมเสมอไป)   จะมีคาเพิ่มข้ึนตามความถ่ีที่เพิ่มข้ึน  

กลาวอีกครั้ง จากสมการที่ (1-1) และสมการที่ (1-2) จะเห็นไดอยางชัดเจนวาคาสมบัติไดอิ

เล็กตริกมีอิทธิพลเปนอยางมากตอสนามไฟฟาและคากําลังการดูดซับภายในวัสดุ คากําลังการดูดซับ

หรือคาปริมาณการกําเนิดความรอนภายใน (Internal heat generation) Q  น้ีถือวาเปน

แหลงกําเนิดความรอนของกระบวนการขณะไดรับพลังงานคลื่นไมโครเวฟ ที่จะนําไปสูการถายเทความ

รอนและความช้ืนภายในวัสดุตอไป  

โดยทั่วไปคาสมบัติไดอิเล็กตริกสามารถเขียนใหอยูในรูปคาคอมเพล็กซเปอรมิตติวิต้ี 

(Complex Permittivity; ) โดยคาน้ีแสดงความสัมพันธไดดังสมการตอไปน้ี 
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 jjj rrrr    (1-4)  

 เมื่อ 1j    คือคาคอมเพล็กซเปอรมิตติวิต้ี (Complex permittivity) หรือโดยทั่วไป

เรียกคาคงที่ไดอิเล็กตริก (Dielectric constant) และเปนสมบัติของวัตถุใดๆ ที่อธิบายถึง

ความสามารถในการดูดซับ สงผานและสะทอนพลังงานจากสวนที่เปนสนามไฟฟาของคลื่นไมโครเวฟ 

โดย 0 = 8.86x10-12 F/m คือ คาเปอรมิตติวิต้ีของฟรีสเปซหรืออากาศ (Permittivity of Free 

Space)  

 r   คือสวนที่เปนจํานวนจริงของคาคงที่ไดอิเล็กตริกสัมพัทธ (Relative Dielectric 

Constant) หรือคาเปอรมิตติวิต้ีสัมพัทธ (Relative Permittivity) คาน้ีอธิบายความสามารถในการ

สะทอนกลับคลื่นไมโครเวฟจากผิวของช้ินทดสอบหรือวัสดุไดอิเล็กตริกและบงบอกวาคลื่นไมโครเวฟที่

สงผานวัสดุไดอิเล็กตริกมีมากนอยเทาไหร r   คือสวนจินตภาพโดยทั่วไปเรียกวาคาไดอิเล็กตริกลอส

แฟคเตอรสัมพัทธ (Relative Dielectric Loss Factor) ซึ่งจะบอกถึงความสูญเสียพลังงานภายในช้ิน

ทดสอบหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือวัสดุสามารถดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟที่ผานเขามาแลว

สามารถเปลี่ยนพลังงานความรอนไดเทาไร และ   คือ คาการนําไฟฟา (Electric Conductivity) 

 

4.2.1 สมการแม็กซเวล (Maxwell’s Equations) 

ในระบบการทําความรอนดวยไมโครเวฟ เชน ในตูไมโครเวฟหรือ แอพพลิเคเตอร ที่ใชงาน

จริงน้ันจะมีความซับซอนกวาระบบแผนคูขนานที่อธิบายกันในหัวขอที่ผานมาเปนอยางมาก การ

อธิบายที่สมบูรณของสนามแมเหล็กไฟฟาจําเปนตองเขาใจพฤติกรรมทางกายภาพอยางถองแท โดย

ปกติการอธิบายพฤติกรรมของสนามแมเหล็กไฟฟาน้ันจะกระทําโดยการจําลองผานสมการแม็กซเวล 

(Maxwell’s Equations) ซึ่งสามารถใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก

ตามเวลา เมื่อใสเงื่อนไขขอบเขตที่สมบูรณลงไปก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของสนามแมเหลก็ไฟฟา

ภายในตูไมโครเวฟหรือ แอพพลิเคเตอร ไดอยางสมบูรณ 

สมการแรกของสมการแม็กซเวล คือ กฎของฟาราเดย  (Faraday’s Law) ที่ เ ช่ือม

ความสัมพันธระหวางสนามไฟฟา E  ที่เปลี่ยนไปกับเวลา กับสนามแมเหล็ก H  หรือกลาวไดวา

สนามไฟฟาที่หมุนวนรอบๆคอนทัวร เทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซสนามแมเหล็กที่ผานพื้นที่ผิว

ที่ลอมรอบดวยคอนทัวร ซึ่งแสดงไดดวยรูปสมการอนุพันธในลักษณะไทมฮาโมนิค (Time Harmonic) 

ดังตอไปน้ี 

t
E





B

                                  (1-5) 

สมการที่สองของสมการแม็กซเวล คือ กฎของแอมแปร ที่เช่ือมความสัมพันธระหวางคาความ

เขมสนามแมเหล็ก (Magnetic Field Strength) H  กับความหนาแนนกระแสไฟฟารวม (Total 
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Current Density) tJ   (ซึ่งรวมผลของกระแสดิสเพลสเมนตและกระแสเหน่ียวนํา) หรือกลาวไดวา 

ความเขมสนามแมเหล็กที่หมุนวนรอบๆคอนทัวรผิวปด (Closed Contour) เทากับกระแสสุทธิที่ผาน

พื้นที่ผิวที่ลอมรอบดวยคอนทัวร ยกตัวอยางเชน สนามไฟฟาที่ลอมรอบ (Surrounded) โดย

สนามแมเหล็กเปนตน ซึ่งแสดงไดดวยรูปสมการอนุพันธในลักษณะไทมฮาโมนิค (Time Harmonic) 

ดังตอไปน้ี 

t
DJH



                                       (1-6) 

เพื่อความสมบูรณในการวิเคราะหสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา กฎของเกาส (Gauss’s 

Law) ถูกนํามาใช กลาวคือฟลักซแมเหล็กสุทธิที่ออกจากขอบเขตเทากับศูนยและฟลักซไฟฟาสุทธิที่

ออกจากขอบเขตจะสัมพันธกับความหนาแนนประจุ (Charge) ภายในวัสดุน้ัน จะได 

qD                                         (1-7) 

0 B                                     (1-8) 

โดยที่ 

q   คือความหนาแนนประจุไฟฟา (Charge Density) 

เมื่อ E  และ H  คือความเขมของสนามไฟฟาและความเขมของสนามแมเหล็ก ตามลําดับ 

J  คือความหนาแนนของกระแสไฟฟา (Current Density) D  คือความหนาแนนของฟลักซ (Flux 

Density) และ B  คือความหนาแนนของฟลักซแมเหล็ก (Magnetic Flux Density) โดย

ความสัมพันธระหวาง J , D และ B  กับ E  และ H  คือ  

EJ      (1-9) 

ED                                       (1-10) 

HB                                       (1-11) 

โดยที่ 

    คือ  คาการนําไฟฟา (Electric Conductivity)  

   คือ  คาเปอรมีบลิิต้ี (Permeability)  

   คือ  คาคงที่ไดอิเล็กตริก (Dielectric Constant) หรือคาเปอรมิตติวิต้ี  

ดังที่กลาวมาขางตน ความสัมพันธระหวางสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ประจุและกระแส มี

สวนเกี่ยวของกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งอาจเขียนใหอยูในรูปแบบของสมการอนุพันธที่สมบูรณ (สม

การแม็กซเวล) รูปแบบสมการอนุพันธของสมการแม็กซเวล ถือวาเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง ใน

การแกปญหาเพื่อจะหาคําตอบที่เงื่อนไขคาของขอบเขตตางๆ ซึ่งรูปแบบดังกลาวสามารถเขียนใหอยู

ในรูปของสมการความสัมพันธระหวางคา สนามไฟฟา ( E ) และคาความเขมของสนามแมเหล็ก ( H ) 

ไดคือ 
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t
HE



                                                 (1-12) 

t
EEH



                               (1-13) 


qE                                                (1-14) 

0 H                                               (1-15) 

ตอไปน้ีเราจะทําการพิสูจนที่มาของสมการคากําลังการดูดซับพลังงานภายในวัสดุไดอิเล็กตรกิ

ขณะเกิดอันตรกิริยาระหวางคลื่นไมโครเวฟกับวัสดุไดอิเล็กตริก ดังน้ี 

อางถึงชุดสมการแม็กซเวล สมการที่ (1-12) ถึงสมการที่ (1-15) ทําการคูณเชิงสเกลารใน

สมการที่ (1-13) ดวย  E  และสมการที่ (1-12) ดวย H   เราสามารถเขียนสมการแม็กซเวลในรูปของ

พลังงานไดดังน้ี 

 . . EE H E E
t

 
 

    


   

                     (1-16) 

 . . HH E H
t


 

     


  

                   (1-17) 

ทําการหักลบสมการที่ (1-17) ดวยสมการที่ (1-16) และใชคุณสมบัติของความสัมพันธ

ระหวางสอง เวกเตอร ในที่น้ีคือ เวกเตอร F1และ F2 และเขียนในรูปความสัมพันธก็จะได 

     1 2 2 1 1 2. . .F F F F F F     
     

      (1-18) 

จากคุณสมบัติของสมการที่ (1-18) เราสามารถจัดรูปความสัมพันธใหอยูในรูปสมการอนุรักษ

พลังงานคือ 

  . . 0H EE H H E E
t t

  
  

        

 
    

                   (1-19) 

เมื่อทําการอินทิกรัลตลอดปริมาตรของโดเมนและประยุกตใชทฤษฎีไดเวอร เจนส 

(Divergence Theorem) ซึ่งโยงความสัมพันธกันระหวางการหาอินทิกรัลเชิงพื้นผิว (Surface 

Integral) กับอินทิกรัลเชิงปริมาตร (Volume Integral) ก็จะไดเปน 

 . . . 0H EE H ds H E E dV
t t

  
   

         
 


  

      (1-20) 

ในที่น้ีเทอมผลคูณ (Cross Product) คือ HE  แสดงถึงความหนาแนนกําลังเชิงพื้นผิว 

(Surface Power Density) ซึ่งมีหนวยเปน W/m2 ซึ่งเกี่ยวของกับทิศทางการไหลของกําลัง ซึ่งเรา

มักจะอางถึงพอยนติงเวกเตอร (Pointing Vector) น่ันเอง หากทําการอินทิกรัลในเทอมที่สองซึ่งเปน

กําลังความหนาแนนของแมเหล็ก (Magnetic Power Density) ก็จะได 
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2
21 1.

2 2
H HH H
t t t

  
           

 
 

                         (1-21) 

เชนเดียวกับข้ันตอนการหาสมการความสัมพันธในรูปกําลังความหนาแนนของแมเหล็ก จาก

สมการที่ (1-20) เราสามารถหาสมการความสัมพันธในรูปกําลังความหนาแนนของไฟฟา (Electric 

Power Density) ก็จะได 




















 2
2

2
1

2
1 E

tt
E

t
EE




                                    (1-22) 

จากสมการขางบนน้ี เราสามารถลดรูปใหอยูในเทอมของคากําลังการดูดซับไมโครเวฟ 

(Microwave Power Absorbed) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา คาปริมาณการกําเนิดความรอนภายใน

ตอหน่ึงหนวยปริมาตร (Local Volumetric Heat Generation) คือ 

  2
.Q E E E  
  

=
2

E


   (1-23) 

จากสมการที่ (1-23) พบวาการเปลี่ยนแปลงเฟสของสนามไฟฟาตอหน่ึงหนวยเวลาจะเร็วมาก 

ดังน้ัน คาเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square Value) ของความเขมของสนามไฟฟาจะถูกใชในการ

ประมาณคาพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูดซับโดยวัสดุไดอิเล็กตริก  เมื่อสมมติใหไมมีการสูญเสีย

สนามแมเหล็ก คากําลังการดูดซับไมโครเวฟหรือ คาปริมาณการกําเนิดความรอนภายในตอหน่ึงหนวย

ปริมาตร สามารถนํามาเขียนใหมไดเปน  

  2'
0

2
0 tan2 EfEQ rr                   (1-24) 

จากสมการดานบน คาพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูดซับจะแปรผันตรงกับความถ่ีของสนามไฟฟา 

คาไดอิเล็กตริกลอสแฟคเตอร (Dielectric Loss Factor) และคากําลังสองของสนามไฟฟา หากคา

ไดอิเล็กตริกลอสแฟคเตอรของวัสดุไดอิเล็กตริกมีคามากจะสงผลใหการดูดซับพลังงานจากไมโครเวฟ

และปริมาณความรอนเกิดข้ึนมากข้ึนตาม  แตถาคาไดอิเล็กตริกลอสแฟคเตอรมีคานอย คลื่น

ไมโครเวฟจะทะลุผานวัสดุไดอิเล็กตริกโดยเกิดความรอนเพียงเล็กนอยหรือไมเกิดข้ึนเลย อยางไรกต็าม

ปริมาณความรอนที่เกิดข้ึนน้ีอาจจะข้ึนกับตัวแปรอื่นๆ เชน คาความจุความรอนจําเพาะ (Specific 

Heat) คุณลักษณะของวัสดุไดอิเล็กตริกและขนาดของวัสดุไดอิเล็กตริก สมการที่ (1-24) มีความสําคัญ

ในการศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟของวัสดุไดอิเล็กตริกเมื่ออยูใน

สนามไฟฟาที่ความถ่ีสูง อยางไรก็ตามอันตรกิริยาระหวางสนามแมเหล็กไฟฟาและวัสดุไดอิเล็กตริกก็

สงผลตอคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุน้ันดวย หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ

ข้ึนอยูกับการนําไมโครเวฟไปประยุกตใชงานในกระบวนการตางๆ เชน การทําความรอน (Heating) 

การอบแหง (Drying) หรือการหลอมละลาย (Melting) เปนตน 
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4.3 การวิเคราะหการถายเทความรอนและมวลในวัสดุพรุน 

 

ในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับกลไกของกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารภายในวัสดุพรุน 

ซึ่งเปนกลไกที่เกิดข้ึนกับวัสดุทุกชนิดที่มีความช้ืนอยูภายในวัสดุ 

 

4.3.1 กระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน 

เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน 

การวิเคราะหเชิงลึกของกระบวนการถือเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะเกิดกระบวนการพื้นฐานสองกระบวนการ

พรอมกัน น่ันคือ 

- กระบวนการถายเทความรอน เปนกระบวนการที่ถายเทความรอนจากสิ่งแวดลอม (เชน 

ลมรอนและไอนํ้าเปนตน) ไปยังเน้ือวัสดุ เพื่อทําการเคลื่อนยายความช้ืนและระเหย ความช้ืนที่มีอยู 

- กระบวนการถายเทมวลสาร เปนกระบวนการที่ขับเคลื่อนของไหล (สถานะของเหลว

และกาซ) ภายในเน้ือวัสดุหรือที่ผิววัสดุ 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารใน

วัสดุพรุน เชน อัตราการถายเทมวล การกระจายตัวของอุณหภูมิและความช้ืนภายในเน้ือวัสดุ เปน

ปจจัยที่ข้ึนกับเวลา 

ที่ผานมามีนักวิจัยหลายทานพยายามศึกษาถึงปรากฏการณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ถายเทความรอนและมวลสารในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุน (นับต้ังแตนักวิจัยทานแรก ๆ เชน 

Lewis พยายามเสนอแนวคิดใหม ๆ ในการวิเคราะหกระบวนการอบแหงในวัสดุของแข็ง) และพัฒนา

องคความรูตอยอดกันมากมายทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ 

เปนที่ทราบกันดีวาการอบแหงวัสดุพรุนจะเกิดกระบวนการถายเทความรอนและความช้ืนหรอื

มวลสาร (ประกอบไปดวยของเหลว ไอนํ้าและอากาศ) ข้ึนพรอมกัน แตการวิเคราะหกระบวนการ

อบแหงเชิงทฤษฎีทําไดยากมากเน่ืองจากสมการที่ใชวิเคราะหหลายชุดมีลักษณะไมเชิงเสนและเงือ่นไข

ขอบเขตมีความซับซอนกวาปกติ ดังน้ันการวิเคราะหเชิงทฤษฎีจึงไมเปนที่นิยม แตในปจจุบัน

คอมพิวเตอรมีสมรรถนะสูงสามารถใชแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มีเงื่อนไขซับซอนได ดังน้ันทฤษฎี

ตาง ๆ ทางดานการถายเทความรอนและมวลสารจึงมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

 

4.3.2 โครงสรางของวัสดุพรุน 

เปนที่ทราบกันดีวาวัสดุสวนใหญในทางวิศวกรรมเปนวัสดุพรุน กลาวคือตัววัสดุประกอบดวย

สสารที่มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง (solid phase หรือ solid matrix) ของเหลว (liquid phase) และ

กาซ (gas phase) (ของเหลวและกาซอยูชองวางหรือรูพรุน (void) ภายในวัสดุ) ดังภาพที่ 1-5 
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ตัวอยางวัสดุพรุนที่ใชงานในทางวิศวกรรม เชน ไม ดิน และคอนกรีตในงานวิศวกรรมกอสราง 

เซรามิคในงานวิศวกรรมโลหะ ตัวเรงปฏิกิริยาในงานวิศวกรรมเคมี ฉนวนความรอนในงาน

วิศวกรรมเครื่องกลและเคมี เน้ือเย่ือตาง ๆ  หรือเย่ือบุผิวในงานวิศวกรรมชีวภาพและการแพทย รวมไป

ถึงอาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตรในงานวิศวกรรมการเกษตร  

วัสดุพรุนสามารถแบงออกเปนสองชนิดใหญ ๆ  ชนิดแรกของไหลหรือความช้ืนจะเคลื่อนตัวอยู

รอบนอกอนุภาคของแข็ง (solid matrices) ไปตามโพรงชองวาง (pores) ภายในวัสดุโดยไมมีการ

สงผานหรือดูดกลืนเขาไปในช้ันผิวของอนุภาคของแข็ง เราเรียกวัสดุพรุนชนิดน้ีวา วัสดุพรุนแบบไมช้ืน

มาก (nonhygroscopic porous media) หากพิจารณาโครงสรางของวัสดุพรุนชนิดน้ี พบวาชองวาง

ระหวางอนุภาคของแข็งหรือรูพรุนมีขนาดใหญ ดังน้ันอิทธิพลของความดันไอภายในชองวางจะมี

ความสําคัญนอย สวนวัสดุพรุนชนิดที่สองความช้ืนจะถูกยึดอยูกับโครงสรางของอนุภาคของแข็ง

ภายใตพันธะทางเคมีและฟสิกส (เปนพันธะที่สําคัญในการหนวงใหความช้ืนคงอยูในโครงสราง) ทําให

การเคลื่อนตัวของความช้ืนทําไดยาก อิทธิพลของความดันไอภายในมีความสําคัญมากเน่ืองจาก

ชองวางระหวางอนุภาคของแข็งมีขนาดเล็กมาก (ประมาณ 0-1 m) เราเรียกวัสดุพรุนชนิดน้ีวาวัสดุ

พรุนแบบช้ืนมาก (hygroscopic porous media) เชน เน้ือไม เน้ือเย่ือ ยาง ดังแสดงในภาพที่ 1-6 ซึ่ง

การเคลื่อนที่ของความช้ืนไมมีเสถียรภาพทําใหการวิเคราะหเชิงทฤษฏีมีความซับซอนกวาในกรณีแรก 

สําหรับรายละเอียดความแตกตางระหวางวัสดุพรุนทั้งสองชนิดสามารถอธิบายใหเขาใจเพิ่มข้ึนในภาพ

ที่ 1-7 

 
ภาพท่ี 1-5 โครงสรางของวัสดุพรุนทั่วไป 
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ภาพท่ี 1-6 โครงสรางวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปก 

 
ภาพท่ี 1-7 ความแตกตางทางโครงสรางวัสดุพรุนแบบนอนไฮโกรสโคปกและไฮโกรสโคปก 

 

4.3.3 กลไกการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน 

กลไกที่ควบคุมการเคลื่อนตัวของความช้ืนเมื่อวัสดุพรุนไดรับความรอนในกระบวนการถายเท

ความรอนและมวลสาร สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. แรงดันคาพิวลาร ี

2. การแพรกระจายตัว (diffusion) เน่ืองจากความแตกตางของความเขมขนของสสาร 

3. การเปลี่ยนสถานะของสสาร กลาวคือเกิดการระเหยและการกลั่นตัว (evaporation-

condensation mechanism) ภายในรูพรุน 

4. การแพรกระจายตัวของความช้ืนสูผิววัสดุ (surface diffusion)  

5. การเคลื่อนตัวของความช้ืนเน่ืองจากความแตกตางของความดันรวม 

6. การเคลื่อนตัวของความช้ืนเน่ืองจากอิทธิพลของแรงโนมถวง 

7. การเคลื่อนตัวหาความช้ืนเน่ืองจากการกระจายตัวเชิงอุณหภูม ิ(thermo-diffusion) 

โดยทั่วไปกลไกที่กลาวมาขางตนมีความสําคัญตอกระบวนการการถายเทมวลสารและความ

รอนวัสดุพรุนที่คาบเวลาตางกัน ซึ่งในทางปฏิบัติไมสามารถแยกกลไกแตละชนิดออกจากกันไดชัดเจน

เน่ืองจากความซับซอนของกระบวนการ ทําไดเพียงพิจารณาเฉพาะกลไกหลักที่สําคัญกวาเทาน้ัน การ

พิจารณาวากลไกใดมีความสําคัญตอกระบวนการอบแหงน้ันข้ึนอยูกับชนิดและโครงสรางของวัสดุรวม
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ไปถึงวิธีการใหพลังงานความรอน โดยทั่วไปขอมูลจากการทดลองในหองปฏิบัติการมักนํามาใช

ประกอบการวิเคราะหกลไกหลักดวย 

ภาพที่ 1-8 กระบวนการถายเทมวลสารและความรอนสามารถแบงออกเปนสองคาบเวลา

ใหญ ๆ คือ คาบเวลาที่อัตราการถายเทมวลสารและความรอนคงที่ (constant rate period) อัตรา

การระเหยของไอนํ้าที่ผิวหนาจะเทากับอัตราการเคลื่อนตัวของนํ้า (ของเหลว) ภายในวัสดุพรุนที่เติม

เต็มที่ผิวหนา ชวงปลายของคาบเวลาน้ีความช้ืนภายในวัสดุเขาใกลคาความช้ืนวิกฤติ (critical 

moisture content, cx ) โดยคาความช้ืนวิกฤติข้ึนอยูกับชนิดของโครงสรางและการเกาะตัวของ

ความช้ืนในวัสดุ เมื่อความช้ืนในวัสดุมีคานอยกวาคาความช้ืนวิกฤติ กระบวนการถายเทมวลสารและ

ความรอนจะเขาสูคาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลง (falling rate period) โดยปกติคาบเวลาน้ีกิน

ระยะเวลามากกวาคาบเวลาที่อัตราการถายเทมวลสารและความรอนคงที่ เมื่ออัตราการถายเทมวล

สารและความรอนมีคาลดลงเขาใกลศูนยจะมีความช้ืนคงเหลืออยูคาหน่ึง (มีคานอยมาก) ภายใต

สภาวะการถายเทมวลสารและความรอน คาความช้ืนน้ีเราเรียกวาคาความช้ืนสมดุล (equilibrium 

moisture content) 

 
ภาพท่ี 1-8 คาบเวลาของกระบวนการอบแหงและกลไกที่ควบคุมการถายเทมวลสาร 

 

4.3.4 แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุ

พรุนในวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปก 

 โดยทั่วไปการวิเคราะหการไหลและการถายเทความรอนภายในวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปกจะ

อยูบนพื้นฐานของสมการสงถาย (transport equation) ซึ่งเปนผลมาจากกฎการสมดุลเชิงอนุพันธ ใน
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การทํานายพฤติกรรมรวมของกระบวนการ เชน อัตราการไหล หรือฟลักซความรอน ตองอาศัยขอมูล

จากสิ่งแวดลอมหรือเงื่อนไขขอบเขตของระบบมาชวยประกอบในการคํานวณ 

เมื่อมีของไหลไหลผานโครงสรางที่ซับซอน เชน วัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปก สมการที่ใชในการ

วิเคราะหตองอาศัยสมการเฉพาะตําแหนง (เชิงจุลภาค) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการไหลภายในชองวาง

หรือรูพรุน แตเน่ืองจากวัสดุพรุนมีโครงสรางรูพรุนภายในซับซอนทําใหปรากฏการณทางกายภาพใน

วัสดุพรุนมีความซับซอนตาม ดังน้ันการหาคําตอบสําหรับวิเคราะหความช้ืนและอุณหภูมิจึงเปนไปได

ยาก เพื่อขจัดความยุงยากดังกลาวปรากฏการณทางกายภาพในวัสดุพรุนจึงมักอธิบายในรูปสมการเชิง

มหาภาค (macroscopic equations) ซึ่งเปนจริงก็ตอเมื่อโดเมนที่พิจารณาถือวาเปนปริมาตรเฉลี่ยที่

ประกอบจากรูพรุนจํานวนมาก รากฐานสมการน้ีหาไดจากสมการเชิงจุลภาคโดยเทคนิคปริมาตรเฉลี่ย 

(volume average technique) (Whitaker, 1977) โดยสมการดังกลาวสามารถใชไดจริงสําหรับ

คาเฉลี่ยปริมาณเชิงจุลภาคตาง ๆ ซึ่งพบกันบอยในการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุพรุน อาทิเชน ความพรุน 

(porosity)   และความเร็ว u  ซึ่งปริมาณเหลาน้ีถือวาเปนคาเฉลี่ยเทาน้ัน 

 

4.3.4.1 สมการการอนุรักษมวล (Mass Conservation Equations) 

สมการการอนุรักษมวลสําหรับของเหลวทั้งในสวนนํ้าอิสระและนํ้าในโครงสราง ไอนํ้า อากาศ 

และกาซไดถูกอธิบายไวดังตอไปน้ี (แบบจําลองพัฒนาตอจาก Ratanadecho et al., 2002)) 

       011 
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สมการความดันซึ่งพจิารณาเปนกาซในอุดมคติ สามารถอธิบายไดดังน้ี 

     01 
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4.3.4.2 สมการการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Equations) 

ในการวิเคราะหจะไมคํานึงถึงผลของพลังงานจลนและความดัน การวิเคราะหสมการอนุรักษ

พลังงานจะสมมติใหทุกสถานะน้ันสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส อุณหภูมิของวัสดุทดสอบคํานวณจาก

สมการการสงถายความรอนซึ่งรวมเทอมของความหนาแนนของพลังงานความรอนที่ผลิตข้ึนภายใน

วัสดุ (local volumetric heat generation) สมการการสงถายความรอนซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิในวัสดุทดสอบโดยข้ึนกับเวลาคือ (Ratanadecho et al., 2002) 

        
  g
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 (1-27) 

เมื่อ  
TpC  คือคาความจุความรอนเฉลี่ยของวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปก ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 
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        11 sblblsppppggpflflTp sCsCsCsCC  (1-28) 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

โครงการวิจัยครั้งน้ีเปนประโยชนอยางสูงในการชวยพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบระบบ

และการประยุกตใชการทําความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟในวัสดุพรุนไมยางพาราที่มีการถายเท

ความรอนและการไหลของมวลสารภายในรวมกันหลายสถานะได และผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถ

นําไปตีพิมพในวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการไดอยางนอย 1 ฉบับ 

 

6. นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

 

วัสดุพรุน หมายถึง วัสดุที่มีโครงสรางของประกอบไปดวย เฟสของแข็ง ของเหลว และกาซ 

ซึ่งเฟสของเหลวจะถูกกับเก็บในลักษณะเปนความช้ืนในวัสดุภายในโพรงของแข็ง ซึ่งหากภายในโพรง

ของแข็งเปนของเหลวทั้งหมดจะเรียกวาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว แตหากภายในโพรงมีของเหลวและกาซ

ผสมกันอยูจะเรียกวัสดุพรุนแบบไมอิ่มตัว 

ไมยางพารา หมายถึง ไมยืนตน มีถ่ินกําเนิดบริเวณลุมนํ้าแอมะซอน ในทวีปอเมริกาใต เริ่มมี

การนํามาปลูกในประเทศไทยประมาณป พ.ศ. 2442-2444 ที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และตอมาไดมี

การขยายพันธยางมาปลูกทั่วทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต และ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก นอกจากน้ียังมี

การขยายพันธุยางมาปลูกในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ต้ังแตป พ.ศ. 2534 

เปนตนมา ยางพาราก็กลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และมีการผลิตเปนอันดับตนๆ 

ของโลก 

การถายเทความรอน หมายถึง กระบวนการถายเทพลังงานจากจุดหน่ึงไปยังบริเวณรอบๆ ใน

รูปแบบพลังงานความรอน ซึ่งอาจเกิดจากกลไกการนําความรอน พาความรอน แผรังสีความรอน รวม

ไปถึงการกําเนิดความรอนดวยตัววัตถุเอง 

พลังงานไมโครเวฟ หมายถึง พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งมีความถ่ีในชวง 0.3-300 กิกะ

เฮิรตซ(GHz) หรือในชวงความยาวคลื่น 30 เซนติเมตร - 0.3 มิลลิเมตร โดยในการศึกษาจะใชชวง

ความถ่ี 2.45 กิกะเฮิรตซ (GHz) หรือความยาวคลื่น 12.24 เซนติเมตร (เน่ืองจากเปนมาตรฐานในการ

ผลิตเครื่องใชไมโครเวฟตามหลักสากลที่ใชกันโดยทั่วไป) 

การไหลหลายสถานะ หมายถึง กลไกการไหลของของไหลมีของไหลที่ไมผสมกันมากกวาหน่ึง

ชนิดในโดเมนที่พิจารณา ตัวอยางในงานวิจัยช้ินน้ีคือมีของไหลที่เปนของเหลว ไอนํ้า และอากาศ ไหล

อยูในโพรงของแข็งในวัสดุพรุน 
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เชิงทฤษฎี หมายถึง การศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีเพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรและใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยในการจําลองศึกษาพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 

เชิงประยุกต หมายถึง การศึกษาเชิงทดสอบจากวัสดุจริงจากเครื่องมือทดลองที่พัฒนาข้ึนเพื่อ

ศึกษาปรากฏการณพื้นฐานภายใตสภาวะเงื่อนไขขอบเขตที่ควบคุมตัวแปรได 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ / ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

 

1.1 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน 

 

ในสวนน้ีอธิบายเกี่ยวกับกลไกของกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารภายในวัสดุ

พรุน ความเขาใจเกี่ยวกับกลไกและปรากฏการณพื้นฐานน้ีสามารถนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะห

การถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุนโดยใชกรรมวิธีการใหความรอนแบบไมโครเวฟตอไป 

 

1.1.1 กระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุน 

 

เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในกระบวนการอบแหง การวิเคราะหเชิงลึกของ

กระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในระหวางกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนถือเปนสิ่งสําคัญ 

กระบวนการอบแหงวัสดุจะเกิดกระบวนการพื้นฐานสองกระบวนการพรอมกัน น่ันคือ 

1. กระบวนการถายเทความรอน เปนกระบวนการที่ถายเทความรอนจาก

สิ่งแวดลอม (เชน ลมรอนและไอนํ้าเปนตน) ไปยังเน้ือวัสดุ เพื่อทําการเคลื่อนยายความช้ืนและระเหย 

ความช้ืนที่มีอยู 

2. กระบวนการถายเทมวลสาร เปนกระบวนการที่ขับเคลื่อนของไหล (สถานะ

ของเหลวและกาซ) ภายในเน้ือวัสดุหรือที่ผิววัสดุ 

 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการถายเทความรอนและ

มวลสารในวัสดุพรุน เชน อัตราอบแหง การกระจายตัวของอุณหภูมิและความช้ืนภายในเน้ือวัสดุ เปน

ปจจัยที่ข้ึนกับเวลา 

ที่ผานมามีนักวิจัยหลายทานพยายามศึกษาถึงปรากฏการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการถายเทความรอนและมวลสารในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุน (นับต้ังแตนักวิจัยทานแรก 

ๆ เชน Lewis พยายามเสนอแนวคิดใหม ๆ ในการวิเคราะหกระบวนการอบแหงในวัสดุของแข็ง) และ

พัฒนาองคความรูตอยอดกันมากมายทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ 
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เปนที่ทราบกันดีวาการอบแหงวัสดุพรุนจะเกิดกระบวนการถายเทความรอนและ

ความช้ืนหรือมวลสาร (ประกอบไปดวยของเหลว ไอนํ้าและอากาศ) ข้ึนพรอมกัน แตการวิเคราะห

กระบวนการอบแหงเชิงทฤษฎีทําไดยากมากเน่ืองจากสมการที่ใชวิเคราะหหลายชุดมีลักษณะไมเชิง

เสนและเงื่อนไขขอบเขตมีความซับซอนกวาปกติ ดังน้ันการวิเคราะหเชิงทฤษฎีจึงไมเปนที่นิยม แตใน

ปจจุบันคอมพิวเตอรมีสมรรถนะสูงสามารถใชแกปญหาทางคณิตศาสตรที่มีเงื่อนไขซับซอนได ดังน้ัน

ทฤษฎีตาง ๆ ทางดานการถายเทความรอนและมวลสารจึงมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

 

1.1.2 รูปแบบโครงสรางของวัสดุพรุน 

 

เปนที่ทราบกันดีวาวัสดุสวนใหญในทางวิศวกรรมเปนวัสดุพรุน กลาวคือตัววัสดุ

ประกอบดวยสสารที่มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง (solid phase หรือ solid matrix) ของเหลว (liquid 

phase) และกาซ (gas phase) (ของเหลวและกาซอยูชองวางหรือรูพรุน (void) ภายในวัสดุ) ดังภาพ

ที่ 2-1 

ตัวอยางวัสดุพรุนที่ใชงานในทางวิศวกรรม เชน ดินและคอนกรีตในงานวิศวกรรม

ปฐพี เซรามิคในงานวิศวกรรมโลหะ ตัวเรงปฏิกิริยาในงานวิศวกรรมเคมี ฉนวนความรอนในงาน

วิศวกรรมเครื่องกลและเคมี เน้ือเย่ือตาง ๆ  หรือเย่ือบุผิวในงานวิศวกรรมชีวภาพและการแพทย รวมไป

ถึงอาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตรในงานวิศวกรรมการเกษตร  

วัสดุพรุนสามารถแบงออกเปนสองชนิดใหญ ๆ ชนิดแรกของไหลหรือความช้ืนจะ

เคลื่อนตัวอยูรอบนอกอนุภาคของแข็ง (solid matrices) ไปตามโพรงชองวาง (pores) ภายในวัสดุ

โดยไมมีการสงผานหรือดูดกลืนเขาไปในช้ันผิวของอนุภาคของแข็ง เราเรียกวัสดุพรุนชนิดน้ีวา วัสดุ

พรุนแบบไมช้ืนมาก (nonhygroscopic porous media) หากพิจารณาโครงสรางของวัสดุพรุนชนิดน้ี 

พบวาชองวางระหวางอนุภาคของแข็งหรือรูพรุนมีขนาดใหญ ดังน้ันอิทธิพลของความดันไอภายใน

ชองวางจะมีความสําคัญนอย วัสดุพรุนชนิดที่สองความช้ืนจะถูกยึดอยูกับโครงสรางของอนุภาค

ของแข็งภายใตพันธะทางเคมีและฟสิกส (เปนพันธะที่สําคัญในการหนวงใหความช้ืนคงอยูใน

โครงสราง) ทําใหการเคลื่อนตัวของความช้ืนทําไดยาก อิทธิพลของความดันไอภายในมีความสําคัญ

มากเน่ืองจากชองวางระหวางอนุภาคของแข็งมีขนาดเล็กมาก (ประมาณ 0-1 m) เราเรียกวัสดุพรุน

ชนิดน้ีวาวัสดุพรุนแบบช้ืนมาก (hygroscopic porous media) ซึ่งกรณีน้ีจะรวมถึงวัสดุพรุนบางชนิด 

เชนวัสดุชีวภาพที่ไมสามารถแบงแยกลักษณะโครงสรางไดชัดเจนเน่ืองจากเน้ือวัสดุมีโครงสรางซบัซอน 

(เชน เน้ือไม ดังแสดงในภาพที่ 2-2) ซึ่งการเคลื่อนที่ของความช้ืนไมมีเสถียรภาพทําใหการวิเคราะหเชิง

ทฤษฏีมีความซับซอนกวาในกรณีแรก 
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ภาพท่ี 2-1 โครงสรางของวัสดุพรุนทั่วไป 

 

 
ภาพท่ี 2-2 โครงสรางวัสดุพรุนแบบเซลลลูาร-คาพิวลารี (cellular capillary) 

 

วัสดุพรุนชนิดแรก (nonhygroscopic porous media) สวนใหญเรียกวาวัสดุพรุน

แบบคาพิวลารี (capillary porous media) เน่ืองจากของเหลวหรือความช้ืนภายในวัสดุเคลื่อนตัวใน

ชองวางที่เปนรูพรุน (ภาพที่ 2-3) โดยอิทธิพลของความดันคาพิวลารี (capillary pressure) (เปน

ฟงคช่ันของแรงตึงผิว มุมสัมผัส และลักษณะโครงสรางทางกายภาพของวัสดุพรุน) 

วัสดุพรุนชนิดที่สองหรือวัสดุพรุนแบบช้ืนมาก (hygroscopic porous media) ซึ่ง

มีโครงสรางซับซอน การเคลื่อนที่ของความช้ืนจะมีกลไกการเคลื่อนตัวทั้งในสวนของอิทธิพลของความ

ดันคาพิวลารี และในสวนของของเหลวที่อยูในเน้ือของแข็ง (bound water) จะมีกลไกทางพันธะทาง

เคมีเขามาเพิ่มเติมเกี่ยวของดวย จึงสงผลใหการวิเคราะหเชิงทฤษฏีมีความซับซอนกวาในกรณีแรก 

สําหรับความดันคาพิวลารีสามารถนิยามไดดังน้ีคือ เมื่อของไหลสองชนิดที่ไมผสม

กัน (immiscible fluids) (เชน นํ้าและอากาศ) เกิดการสัมผัสกันในชองวางของวัสดุพรุน การไมผสม
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กันของของไหลสองชนิดทําใหเกิดความไมตอเน่ืองของความดันตลอดชวงผิวรอยตอ เรียกวาความดัน

คาพิวลาร ี( cp ) ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

c lp p p   (2-1) 

เมื่อ p  คือความดันในของไหลที่มีสถานะแหง (non-wetting phase) เชนอากาศ 

สวน lp  คือความดันในของไหลที่มีสถานะเปยก (wetting phase) ความดันคาพิวลารีมีคุณสมบัติที่

สมดุลและสัมพันธโดยตรงกับแรงตึงผิวระหวางของไหลทั้งสองชนิด จากการศึกษาพบวาคาความดัน

คาพิวลารีเพิ่มข้ึนเมื่อคาอิ่มตัวของของไหลสถานะแหงเพิ่มข้ึน แตก็ข้ึนกับคุณสมบัติของความอิ่มตัว

ของวัสดุน้ัน ๆ ดวย ภาพที่ 2-4 แสดงขอมูลจากการทดลองที่แสดงความสัมพันธระหวางความดัน

คาพิวลารีภายในวัสดุพรุนและคุณสมบัติของของไหลที่สภาวะตาง ๆ 

 
ภาพท่ี 2-3 กระบวนการถายเทมวลสารในวัสดุพรุน 

 
ภาพท่ี 2-4 ความสัมพันธระหวางความดันคาพิวลารีภายในวัสดุพรุน 

และคุณสมบัติของของไหล 

 

กลไกสําคัญอีกอยางหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนตัวของไอนํ้าในชองวางที่เปนรู

พรุน คือผลของการแพรกระจายไอนํ้า (vapor diffusion force) ซึ่งอธิบายไดดวยกฎของฟคส 
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(Fick’s law) ภาพที่ 2-3 แสดงถึงกลไกที่สําคัญตอกระบวนการถายเทมวลสารในวัสดุพรุนแบบคาพิว

ลารี 

 

1.1.3 กลไกการถายเทความรอนและมวลสารสําหรับกระบวนการอบแหงในวัสดุพรุน 

หัวขอที่แลวกลาวถึงกลไกการถายเทความรอนและมวลสารสําหรับกระบวนการ

อบแหงในวัสดุพรุนแบบคาพิวลารี ซึ่งอยูบนสมมุติฐานที่วาอิทธิพลจากความดันคาพิวลารีเปนกลไก

หลักในการเคลื่อนยายมวลความช้ืนออกจากโครงสรางวัสดุพรุน แตในทางปฏิบัติวัสดุพรุนมีโครงสราง

ซับซอนและมีกลไกหลายอยางที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนยายมวลความช้ืน 

 
 

ภาพท่ี 2-5 ไดอะแกรมของกระบวนการอบแหงวัสดุพรุน 

 

ภาพที่ 2-5 เมื่อวัสดุพรุนเปยกช้ืนผานกระบวนการอบแหงภายใตสภาวะภายนอก

คงที่ กลาวคืออุณหภูมิ ความช้ืนและความเร็วอากาศถูกรักษาใหคงที่ตลอดชวงการทดสอบ การเคลื่อน

ตัวของความช้ืนจากภายในสูผิวหนาภายใตอิทธิพลของกลไกตาง ๆ จะปรากฏข้ึน (ภาพที่ 2-3) โดยที่

กลไกที่ควบคุมการเคลื่อนตัวของความช้ืน สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. แรงดันคาพิวลาร ี

2. การแพรกระจายตัว (diffusion) เน่ืองจากความแตกตางของความเขมขนของ

สสาร 

3. การเปลี่ยนสถานะของสสาร กลาวคือเกิดการระเหยและการกลั่นตัว 

(evaporation-condensation mechanism) ภายในรูพรุน 

4. การแพรกระจายตัวของความช้ืนสูผิววัสดุ (surface diffusion)  

5. การเคลื่อนตัวของความช้ืนเน่ืองจากความแตกตางของความดันรวม 
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6. การเคลื่อนตัวของความช้ืนเน่ืองจากอิทธิพลของแรงโนมถวง 

7. การเคลื่อนตัวหาความช้ืนเน่ืองจากการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิ (thermo-

diffusion) 

โดยทั่วไปกลไกที่กลาวมาขางตนมีความสําคัญตอกระบวนการการอบแหงวัสดุพรุน

ที่คาบเวลาตางกัน ซึ่งในทางปฏิบัติไมสามารถแยกกลไกแตละชนิดออกจากกันไดชัดเจนเน่ืองจาก

ความซับซอนของกระบวนการอบแหง ทําไดเพียงพิจารณาเฉพาะกลไกหลักที่สําคัญกวาเทาน้ัน การ

พิจารณาวากลไกใดมีความสําคัญตอกระบวนการอบแหงน้ันข้ึนอยูกับชนิดและโครงสรางของวัสดุรวม

ไปถึงวิธีการใหพลังงานความรอน โดยทั่วไปขอมูลจากการทดลองในหองปฏิบัติการมักนํามาใช

ประกอบการวิเคราะหกลไกหลักดวย 

ภาพที่ 2-6 กระบวนการอบแหงสามารถแบงออกเปนสองคาบเวลาใหญ ๆ คือ 

คาบเวลาที่อัตราการอบแหงคงที่ (constant rate period) อัตราการระเหยของไอนํ้าที่ผิวหนาจะ

เทากับอัตราการเคลื่อนตัวของนํ้า (ของเหลว) ภายในวัสดุพรุนที่เติมเต็มที่ผิวหนา ชวงปลายของ

คาบเวลาน้ีความช้ืนภายในวัสดุเขาใกลคาความช้ืนวิกฤติ (critical moisture content, cx ) โดยคา

ความช้ืนวิกฤติข้ึนอยูกับชนิดของโครงสรางและการเกาะตัวของความช้ืนในวัสดุ เมื่อความช้ืนในวัสดุมี

คานอยกวาคาความช้ืนวิกฤติ กระบวนการอบแหงจะเขาสูคาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลง (falling 

rate period) โดยปกติคาบเวลาน้ีกินระยะเวลามากกวาคาบเวลาที่อัตราการอบแหงคงที่ เมื่ออัตรา

การอบแหงมีคาลดลงเขาใกลศูนยจะมีความช้ืนคงเหลืออยูคาหน่ึง (มีคานอยมาก) ภายใตสภาวะการ

อบแหง คาความช้ืนน้ีเราเรียกวาคาความช้ืนสมดุล (equilibrium moisture content) อยางไรก็ตาม

จุดสําคัญในภาพที่ 2-6 สามารถอธิบายไดเปนขอยอย ๆ ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2-6 คาบเวลาของกระบวนการอบแหงและกลไกที่ควบคุมการถายเทมวลสาร 
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1. คาบเวลาที่อัตราการอบแหงคงที่ (constant rate period) โดยปกติเมื่อวัสดุมี

ความช้ืนสูงมาก ๆ อัตราการอบแหงจะถูกควบคุมโดยอิทธิพลภายนอกซึ่งมีผลตอวัสดุที่นํามาอบแหง 

เชน อุณหภูมิ ความเร็วของกาซ ความดันรวม และความดันยอยของไอ หากอิทธิพลภายนอกถูก

ควบคุมใหคงที่ อัตราการระเหยของไอนํ้าที่ผิวหนาจะเทากับอัตราการเคลื่อนตัวของนํ้าภายในวัสดุ

พรุนที่มาเติมเต็มที่ผิวหนาทําใหมีฟลมของเหลวปกคลุมที่ผิวหนาวัสดุตลอดเวลา ตัวแปรที่ควบคุม

กระบวนการอบแหงในคาบเวลาน้ี คือ พลังงานความรอนที่ปอนใหกับตัววัสดุหรือการถายเทมวลสาร

ออกจากผิววัสดุ 

การถายเทมวลสารในชวงน้ีเกี่ยวของกับการแพรกระจายตัวของความช้ืนสูผิววัสดุ (surface 

diffusion) เปนหลัก เปนที่ทราบกันดีวาหากความรอนที่ใชในการระเหยนํ้าซึ่งถายเทมาจากลมรอน 

อุณหภูมิผิวหนาของวัสดุสามารถประมาณไดดวยอุณหภูมิกระเปาะเปยก การคํานวณอัตราการอบแหง

ในคาบเวลาน้ีสามารถทําไดงาย โดยปกติการถายเทความรอนโดยการพา (force convection) จะใช

คาบเวลาดังกลาวในการวิเคราะห 

2. คาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลง (falling rate period) เมื่อกระบวนการการ

อบแหงดําเนินตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ จนความช้ืนเขาสูความช้ืนวิกฤติ (คาความช้ืนวิกฤติน้ีข้ึนกับ

ความสามารถในการเคลื่อนตัวของความช้ืนภายในโครงสรางวัสดุเปนสําคัญ) ความช้ืนในวัสดุที่เคลื่อน

ตัวไปยังผิวหนาภายใตอิทธิพลการแพรกระจายตัวของความช้ืนสูผิววัสดุเริ่มมีไมเพียงพอตอปริมาณ

ความช้ืนที่ระเหยออกไป ทําใหฟลมของเหลวที่บริเวณผิวหนาวัสดุเกิดการแยกตัวและเกิดช้ันความแหง

ในบางจุดดังแสดงในภาพที่ 2-7 

  

 
ภาพท่ี 2-7 ปรากฏการณที่อัตราการอบแหงลดลงระยะแรก 

(first falling rate period) 
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หลังจากกระบวนการอบแหงเขาสูคาความช้ืนวิกฤติ กระบวนการอบแหงก็เขาสู

คาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลงอยางสมบูรณ ในชวงตนของในคาบเวลาน้ีอัตราการอบแหงโดยรวม

เริ่มลดลง บางครั้งเรียกชวงเวลาน้ีวาคาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลงระยะแรก (first falling rate 

period) เมื่อกระบวนการอบแหงดําเนินตอไปจนช้ันของความแหงกอตัวข้ึนอยางสมบูรณที่ผิวของวัสดุ

และเคลื่อนตัวเขาสูเน้ือวัสดุดังแสดงในภาพที่ 2-8 ชวงน้ีเรียกวาคาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลง

ระยะที่สอง (second falling rate period) การระเหยความช้ืนในชวงน้ีเกิดข้ึนที่บริเวณผิวรอยตอ

ระหวางช้ันวัสดุแหง (ความช้ืนในวัสดุบริเวณน้ีระเหยออกหมด) กับช้ันวัสดุเปยก (เน้ือวัสดุบริเวณที่ยัง

มีความช้ืนอยู) ซึ่งเรียกวาผิวการระเหย (evaporation front) หรือผิวการอบแหง (drying front) 

หรือขอบเขตของการเคลื่อนที่ (moving boundary) โดยที่ผิวการระเหยจะเคลื่อนที่ตลอดคาบเวลา

ของการอบแหง การระเหยตัวของความช้ืนที่ผิวของการระเหย ณ ตําแหนงตาง ๆ สามารถคํานวณได

จากกฎของเคลวิน (Kelvin’s law)  

ในคาบเวลาน้ีอัตราการเคลื่อนตัวของมวลสารหรือความช้ืนภายในเปนตัวแปร

สําคัญในการควบคุมกระบวนการ คาบเวลาที่อัตราการอบแหงลดลงน้ีอาจสังเกตไดจากการลดลงอยาง

รวดเร็วของอัตราการถายเทมวลสารและความดันไอที่ผิววัสดุ อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติคาบเวลาน้ี

สังเกตไดยากจากการทดลองเน่ืองจากความซับซอนของปรากฏการณ 

 

 
ภาพท่ี 2-8 ปรากฏการณที่อัตราการอบแหงลดลงระยะที่สอง 

(second falling rate period) 

 

ชวงปลายของคาบเวลาอัตราการอบแหงลดลงระยะที่สองสังเกตไดวาความช้ืน

ภายในวัสดุเหลืออยูเพียงเล็กนอยและกระจายตัวในชองวางหรือรูพรุนขนาดเล็ก ดังแสดงใน         
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ภาพที่ 2-9 ชวงสุดทายของกระบวนการน้ี อัตราการอบแหงมีคาเขาใกลศูนย ซึ่งในกรณีน้ีความช้ืนที่

เหลืออยูเรียกวาคาความช้ืนสมดุล (equilibrium moisture content) 

 
ภาพท่ี 2-9 ปรากฏการณที่อัตราการอบแหงข้ันสุดทาย 

(end stage of drying) 

 

1.1.4 แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับกระบวนการถายเทความรอนและมวลสารใน

วัสดุพรุนไฮโกรสโคปก 

โดยทั่วไปการวิเคราะหการไหลและการถายเทความรอนภายในวัสดุพรุนไฮโกรส

โคปกอยูบนพื้นฐานของสมการสงถาย (transport equation) ซึ่งเปนผลมาจากกฎการสมดุลเชิง

อนุพันธ ในการทํานายพฤติกรรมรวมของกระบวนการ เชน อัตราการไหล หรือฟลักซความรอน ตอง

อาศัยขอมูลจากสิ่งแวดลอมหรือเงื่อนไขขอบเขตของระบบมาชวยประกอบในการคํานวณ 

เมื่อมีของไหลไหลผานโครงสรางที่ซับซอน เชน วัสดุพรุน สมการที่ใชในการ

วิเคราะหตองอาศัยสมการเฉพาะตําแหนง (เชิงจุลภาค) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการไหลภายในชองวาง

หรือรูพรุน แตเน่ืองจากวัสดุพรุนมีโครงสรางรูพรุนภายในซับซอนทําใหปรากฏการณทางกายภาพใน

วัสดุพรุนมีความซับซอนตาม ดังน้ันการหาคําตอบสําหรับวิเคราะหความช้ืนและอุณหภูมิจึงเปนไปได

ยาก เพื่อขจัดความยุงยากดังกลาวปรากฏการณทางกายภาพในวัสดุพรุนจึงมักอธิบายในรูปสมการเชิง

มหาภาค (macroscopic equations) ซึ่งเปนจริงก็ตอเมื่อโดเมนที่พิจารณาถือวาเปนปริมาตรเฉลี่ยที่

ประกอบจากรูพรุนจํานวนมาก รากฐานสมการน้ีหาไดจากสมการเชิงจุลภาคโดยเทคนิคปริมาตรเฉลี่ย 

(volume average technique) โดยสมการดังกลาวสามารถใชไดจริงสําหรับคาเฉลี่ยปริมาณเชิง

จุลภาคตาง ๆ ซึ่งพบกันบอยในการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุพรุน อาทิเชน ความพรุน (porosity)   และ

ความเร็ว u  ซึ่งปริมาณเหลาน้ีถือวาเปนคาเฉลี่ยเทาน้ัน 
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สําหรับสมการที่ใชอธิบายปรากฏการณการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุ

พรุน เคยเสนอไวโดย Phillip and De Vries ในป ค.ศ. 1951 และในชวงเวลาเดียวกันโดย Luikov 

หลังจากน้ันก็มีนักวิจัยหลายทาน ไดพิสูจนที่มาของสมการสมดุลเชิงมหาภาคในการถายเทความรอน

และมวลสารในกระบวนการอบแหงโดยอาศัยวิธีปริมาตรเฉลี่ยเชนกัน 

 

สมการการอนุรักษมวล (Mass Conservation Equations) 

สมการการอนุรักษมวลสําหรับของเหลว ไอนํ้า อากาศ และกาซ ในกรณีวัสดุพรุน

แบบไฮโกรสโคปกไดถูกอธิบายไวดังตอไปน้ี 

 

สําหรับของเหลว 
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 (2-2) 

โดยที่ตัวหอย l คือของเหลวอิสระ b คือของเหลวที่อยูในโครงสรางแข็งของวัสดุ

พรุนดวยพันธะเคมี 

สําหรับไอ 
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  1  (2-3) 

โดยที่ตัวหอย v คือ ของไหลที่เกิดจากของเหลวเปลี่ยนรูปเปนสถานะไอ 

สําหรับอากาศ 
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  (2-4) 

โดยที่ตัวหอย a คือ ของไหลที่เปนกาซในสภาวะบรรยากาศ หรือเรียกวาอากาศ 

สําหรับกาซ 
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  1  (2-5) 

โดยที่ตัวหอย g คือ ของไหลที่เปนกาซในสภาวะบรรยากาศรวมอยูกับไอ 

เมื่อ 

  t   คือ เวลา 

  i  คือ ความหนาแนนของสารแตละสถานะ 

  ii wu ,  คือ ความเร็วเฉลี่ยเชิงมวล 

  s  คือ ปริมาณความอิ่มตัวของนํ้า 
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ในที่น้ี m  คืออัตราการกลั่นตัวหรืออัตราการกลายเปนไอระหวางการเปลี่ยน

สถานะและ   คือความพรุนของวัสดุพรุน  

 

สมการการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Equations) 

ในการวิเคราะหจะไมคํานึงถึงผลของพลังงานจลนและความดัน การวิเคราะห

สมการอนุรักษพลังงานจะสมมติใหทุกสถานะน้ันสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส อุณหภูมิของวัสดุ

ทดสอบคํานวณจากสมการการสงถายความรอนซึ่งรวมเทอมของความหนาแนนของพลังงานความ

รอนที่ผลิตข้ึนภายในวัสดุ (local volumetric heat generation) สมการการสงถายความรอนซึ่ง

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในวัสดุทดสอบโดยข้ึนกับเวลาคือ 
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 (2-6) 

เมื่อ 

  T   คือ อุณหภูมิ 

  piC  คือ ความจุความรอนจําเพาะของสสารแตละสถานะ 

   Tk  คือ ความหนาแนนของฟลักซความรอน 

โดย vH  คือ ความรอนแฝงในการกลายเปนไอของนํ้า และ Q  คือความหนาแนนของพลังงานความ

รอนที่ผลิตข้ึนภายในวัสดุ (local volumetric heat generation term) 

 

Phenomenological Relations 

ความเร็วเฉลี่ยของของเหลวและกาซภายในวัสดุพรุนสามารถอธิบายดวยกฎของ

ดารซี่ (Darcy’s law) ดังน้ี  
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  (2-7) 

สําหรับความเร็วของไอนํ้าและอากาศสามารถอธิบายดวยกฎของฟคส (Fick’s 

law) ดังน้ี  
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  (2-8) 

โดยความดันคาพิวลาร,ี cp  สัมพันธกับความดันของกาซและของเหลวดังน้ี 

lgc ppp   (2-9) 
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และ mD  คือ คาสัมประสิทธ์ิการแพรกระจายเชิงมวลของไอนํ้าที่ผสมอยูกับอากาศ

ในวัสดุพรุน (effective molecular mass diffusion) 

0)1(
3
2 DsDm 




  (2-10) 

เมื่อ D  คือ คาสัมประสิทธ์ิการแพรกระจายเชิงมวลในระนาบวัสดุ (binary mass 

diffusion in plain media) และสามารถหาไดจาก 
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DD  (2-11) 

กฎของฟูริเออร (Fourier’s law) ใชในการอธิบายฟลักซความรอนที่ผานวัสดุพรุน 

Tkq   (2-12) 

 

Equilibrium Relations 

สมการอนุรักษการสงถายของสารในหลาย ๆ สถานะตองการสมการประกอบตาง 

ๆ เหลาน้ีไดแกคาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน (relative permeability) rK  ความดันคาพิวลารี cp  คา

ฟงกชันของความดันคาพิวลารี (Leverett functions) J  และ คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

(themal conductivity) k   

สมการของการซึมผาน (permeability) สําหรับของเหลวและกาซมีดังน้ี  
3

erl sK  ,  31 erg sK   (2-13) 

เมื่อ es  คือ ประสิทธิภาพความอิ่มตัวของนํ้า (effective water saturation) ซึ่งสัมพันธกับคาความ

อิ่มตัวของนํ้าตํ่าสุดที่ยอมใหได (irreducible water saturation), irs  สามารถหาไดจาก 
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 (2-14) 

ความดันคาพิวลารี cp  แสดงอยูในรูปฟงกชันของความดันคาพิวลารี (Leverett 

functions) J  es  ความสัมพันธระหวางความดันคาพิวลารี และความอิ่มตัวของนํ้าจะถูกนิยามโดย

ใชฟงกชันของความดันคาพิวลาร ี

 elgc sJ
K

ppp



  (2-15) 

เมื่อการซึมผาน (permeability) ของวัสดุพรุนหาจากสมการของคารแมนโคเซน่ี 

(Carman-Kozeny equation) 

 2
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dK  (2-16) 
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  คือ ความตึงผิวที่ผิวรอยตอระหวางกาซและของเหลว (gas-liquid interfacial 

tension) กําหนดความสัมพันธของขอมูลของความดันคาพิวลารีในรูปของฟงกชันของความดันคาพิว

ลารีดังน้ี 

  217.011325.0)(  ee ssJ  (2-17) 

 

สมการสภาวะ (State Equations) 

การวิเคราะหการถายเทความรอนและมวลสารในวัสดุพรุนตองมีสสารที่มีสถานะ

เปนกาซเปนสวนผสมระหวางไอนํ้าและอากาศภายในรูพรุน โดยสมมติใหกาซเปนกาซผสมในอุดมคติ 

(Ideal mixture of perfect gases) ดังน้ันความหนาแนนของกาซแตละชนิดหาไดจากนิยามของ

ความหนาแนนรวมของกาซ g  และความเร็วเฉลี่ยของมวลของกาซจากสมการสภาวะ (state 

equations) 

TR
Mp

o

aa
a           

TR
Mp

o

vv
v           vag    

TRp aaa           TRp vvv          vag ppp   

vvgagg uuu    (2-18) 

ความดันประกอบ (partial pressure) สําหรับไอนํ้าสามารถแสดงในรูปสมการของ

เคลวิน (Kelvin’s equation) ที่พิจารณาแรงคาพิวลารีดังตอไปน้ี 











TR
p

pp
vl

c
vsv 

exp  (2-19) 

เมื่อ vsp  คือ ความดันประกอบ (partial pressure) ของไอนํ้าอิ่มตัว (saturated 

vapor) 

การทํานายอัตราการแหงตัวหรือการกระจายตัวของความช้ืนภายในวัสดุ การ

คํานวณพรอมกันของระบบสมการที่ควบคุมปรากฏการณการอบแหงทั้งหมดตองอาศัยระเบียบวิธี

คํานวณเชิงตัวเลข (numerical calculation)  

 

1.2 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทําความรอนดวยไมโครเวฟ 

 

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทําความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟเปนสิ่งจําเปน

อยางย่ิงในการศึกษาพฤติกรรมการทําความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟ ไมวาจะเปนกระบวนการทํา

ความรอน กระบวนการอบแหง กระบวนการฆาเช้ือ เปนตน เน่ืองจากเปนหัวใจหลักของงานวิจัย ถา

ทําการวิจัยโดยขาดความรูพื้นฐาน งานวิจัยดังกลาวจะขาดความนาเช่ือถือและไมมีคุณภาพ และหาก

งานวิจัยเนนการศึกษาในเชิงทฤษฎี ความรูพื้นฐานเชิงทฤษฎีทางดานไมโครเวฟย่ิงมีความจําเปน 
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เพราะหากขาดองคความรูพื้นฐานดังกลาวก็ไมสามารถทํานายพฤติกรรมทางความรอนที่เกิดจาก

พลังงานไมโครเวฟได ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทําความรอนดวยไมโครเวฟมีดังน้ี 

 

1.2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัไมโครเวฟ 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมีการนําคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงคลื่นของไมโครเวฟ 

(0.3-300 กิกะเฮิรต (GHz) หรือในชวงความยาวคลื่น 30 ซม.-0.3 มม. ดังภาพที่ 2-10) มาใชเปน

แหลงพลังงานใหความรอนเพื่อใชแปรรูปวัตถุตาง ๆ ในทางอุตสาหกรรม การใหความรอนแกวัตถุดวย

ไมโครเวฟเปนอีกวิธีหน่ึงที่นาสนใจและตางจากวิธีการใหความรอนแบบเกาที่ใหความรอนจาก

ภายนอกผานผิววัตถุ ไมโครเวฟมีความยาวคลื่นหรือความลึกในการทะลุทะลวงเทากับ 2 ซม. ใน

ชองวาง เมื่อไมโครเวฟผานเขาไปในวัสดุไดอิเล็กตริกพลังงานของไมโครเวฟจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงาน

ความรอนโดยวัสดุไดอิเล็กตริก การใหความรอนดวยไมโครเวฟน้ันดีกวาการใหความรอนแบบเกา (ใช

อากาศรอนหรือไอนํ้า) ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑเน่ืองจากความไมสม่ําเสมอของการ

กระจายอุณหภูมิและความช้ืนภายใน 

 
ภาพท่ี 2-10 ลักษณะของคลื่นไมโครเวฟ 

1.2.2 ขอดีของการทําความรอนไมโครเวฟ (The Advantages of Microwave Heating) 

1. ใชเวลานอย (High Speed) ประหยัดเน้ือที่และแรงงาน ลดจํานวนวัสดุที่เสีย

เน่ืองจากอุปกรณทํางานสวนใหญไมเคลื่อนที่ (stationary part) 

2. การทะลุทะลวงของพลังงาน (Energy Penetration) ไมโครเวฟสามารถทะลุ

ทะลวงเขาไปกําเนิดพลังงานความรอนภายในวัสดุทําใหมีความรอนกระจายสม่ําเสมอทั่วทั้งวัสดุดัง

ภาพที่ 2-11 การใหความรอนแบบอื่นจะใหความรอนจากผิวนอกวัสดุอาจกอใหเกิดความเสียหายที่ผิว

นอกเพราะมีอุณหภูมิสูงเกินไปในขณะที่ภายในเน้ือวัสดุยังไมไดคุณภาพตามที่ตองการนอกจากน้ันยัง

ใชเวลามากเพราะขอจํากัดทางการนําความรอน ดังน้ันการใหความรอนดวยไมโครเวฟจึงใหคุณภาพ

ผลิตภัณฑที่ดีกวา  
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ภาพที่ 2-11 การเกิดความรอนของวัสดุ 

 

3. ความสามารถในการเลือกวัสดุรับความรอน (Selective Energy Absorption) 

วัสดุบางชนิดสามารถดูดซับพลังงานไมโครเวฟไดทันทีแตวัสดุบางชนิดไมสามารถดูดซับพลังงานได 

คุณสมบัติเหลาน้ีเปนขอไดเปรียบอีกประการหน่ึงของกระบวนการไมโครเวฟ ตัวอยางเชน สามารถให

ความรอนแกผลิตภัณฑที่บรรจุหีบหอโดยไมทําลายหีบหอน้ัน 

4. การควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางทันทีทันใด (Instantaneous 

Electronic Control) อุปกรณใหความรอนแบบเกาเชน เตาอบ ตองใชเวลามากในการปรับอุณหภูมิ 

แตเตาไมโครเวฟสามารถปรับอุณหภูมิดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งใชเวลานอยมาก (ภายในเศษเสี้ยว

วินาที) 

5. มีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) การทําความรอนดวยไมโครเวฟใช

พลังงานนอยกวาการทําความรอนแบบเกามากเมื่อใหปริมาณความรอนเทากัน (การทําความรอนแบบ

เกามีประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 10 %-30% ในขณะที่ไมโครเวฟมีประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 

60%-70%) 

ตารางที่ 2-1  

การประยุกตใชงานทีเ่กี่ยวกบัไมโครเวฟ 

 

Materials Processร 

Chemistry 1. Continuous Drying of fine Chemicals. 

2. Continuous Heating of Corrosive and Abrasive 

Product. 

3. Heating and Drying of Metal Oxide. 

4. Reaction Accelerator in Chemical Processing. 

5. Heating/Liquefying of High Viscous Chemical Raw-

Materials. 

6. Drying of Peroxide/Explosive Materials. 
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Materials Processร 

7. Continuous High Pressure Thermo Chemical 

Conversion of Organic Products. 

Pharmaceutical 1. Vacuum Drying of Tables and Active Ingredients 

Removing Solvents Under Explosive Protection and 

CGMP 

2. Paseurization/Improvement of Shelf Life of 

Pharmaceutical Products.  

3. Heating/Liquefying of High Viscous Pharmaceutical 

and Cosmetically Raw-Materials 

4. Continuous High-end Vacuum Drying 

5. Ultra Fast Heating/Sterilisation of Sera and Protein 

Products 

Ceramics 1. Heating and Drying of Ceramic Goods. 

2. Drying of Ceramic Catalysers. 

3. Drying of Fiber Ceramics. 

4. Continuous Sintering of Ceramic Pellets. 

5. Sintering of Oxide Ceramics. 

Plastics 

1. Heating of Laminated Sheets and Boards. 

2. Polymerization of Fiber Glass Reinforced Profiles. 

3. Preheating of Plastic Profiles 

4. Heating of Epoxy Pipes/Tubes. 

5. Drying of Plastic Raw-Material and Granulate. 

6. Heating of Plastics Web and Sheets. 

Medical 1. Heating/Melting of Polyamide Tubings Used for 

Infustion System, Catheter etc.  

2. Drying of Dialysers and Membrane Products. 

Paper/Sheet material 1. Drying/Preheating of Paper Webs in the Printing 

Industry. 

2. Drying of Adhesive Coatings on Paper Webs. 
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6. ไมโครเวฟเปนกระบวนการสะอาด (Microwave Processing is Clean) 

กระบวน การทางไมโครเวฟไมสรางมลภาวะ ตางจากกระบวนการใหความรอนแบบอื่นที่ใชเช้ือเพลิง

ในการเผาไหม 

ในปจจุบันกระบวนการทางไมโครเวฟถูกนําไปใชอยางแพรหลายในงาน

อุตสาหกรรม (เชน การอบแหงอาหาร อบแหงสิ่งทอ อบแหงไมและกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก 

การทําสเตอรริไลซ ฯลฯ) งานทางการแพทย (เชน การคลายเน้ือเย่ือที่แข็งตัว การอุนเลือด และ กําจัด

เน้ืองอก) นอกจากน้ีไมโครเวฟยังสามารถใชในงานแยกสารระเหยออกจากวัสดุ (เชน การแยก

กํามะถันออกจากถานหินและการแยกสารสกปรกออกจากดิน) การประยุกตใชพลังงานไมโครเวฟถูก

สรุปรวมไวในตารางที่ 2-1 

 

1.2.3 ประวัติและการประยุกตใชไมโครเวฟ 

การประยุกตใชพลังงานไมโครเวฟสําหรับการทําความรอนในวัสดุถูกนํามาใชครั้ง

แรกกับวัสดุประเภทอาหารโดย Spenser P. แหงหองปฏิบัติการบริษัทเรยตัน (The Raytheon 

Manu-facturing Laboratories in Waltham, Massachusetts) ในป ค.ศ. 1945 และพัฒนาตอ

เปนเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชยเครื่องแรกภายใตช่ือบริษัทเรยตันในป ค.ศ. 1947 ตัวเครื่องมีความสูง 

5 ฟุตครึ่ง นําหนักรวม 175 ปอนด ราคาประมาณ 5000 ดอลลาร สวนประกอบของเครื่อง

ประกอบดวยเครื่องกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟา 2 ตัว ต้ังขนานกับวัสดุประเภทอาหารเพื่อปลอย

พลังงานไมโครเวฟทําความรอน จากน้ันทําการจดทะเบียนสิทธิบัตรอเมริกันหมายเลข 2495-429 ใน

ป 1951 ในป ค.ศ. 1946 Steiffel K.J. ไดพัฒนาทอควบคุมทิศทางการไหลของคลื่นไมโครเวฟข้ึนและ

จดสิทธิบัตรอเมริกันหมายเลข 2560-903 ตอมาในป ค.ศ. 1947 Morse P.W. และ Rivercamb H.E. 

จากบริษัทเจเนอรรัลอิเล็กตริก (General Electric Company) ตีพิมพบทความเกี่ยวกับกรรมวิธีการ

ทําอาหารดวยเตาไมโครเวฟ จากการศึกษาวิจัยดังกลาวทําใหเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชยถูกใชอยาง

แพรหลายไปทั่วสหรัฐอเมริกาต้ังแตป ค.ศ. 1950 เปนตนมา จากน้ันในชวงป ค.ศ. 1960-1970 บริษัท

ตาง ๆ  พยายามพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวกับการทําความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟเขามาประยุกตใชใน

งานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมทางดานอาหาร และอุตสาหกรรมทางดานเซรามิคและโพลีเมอร 

ในปจจุบันอุปกรณทําความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟสวนใหญผลิตเปนอุปกรณสําหรับใชในครวัเรอืน 

(เตาอบไมโครเวฟ) แตสําหรับงานในเชิงอุตสาหกรรมถือวามีนอยมาก ในสหรัฐอเมริกาอุปกรณการทํา

ความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟกวารอยละ 90 เปนการใชงานสําหรับครัวเรือน มีเพียงไมถึงรอยละ 

10 ที่ใชงานในเชิงอุตสาหกรรม 

 

1.2.4 ระบบการทําความรอนดวยไมโครเวฟ 
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การทําความรอนดวยไมโครเวฟมีองคประกอบหลัก 3 สวนคือ ตัวกําเนิดคลื่น

ไมโครเวฟ (magnetron) ทอนําคลื่นไมโครเวฟ (wave guide) และบริเวณทําความรอน (ที่ใสวัสดุทํา

ความรอน (applicator)) การเคลื่อนที่ของคลื่นไมโครเวฟจะเคลื่อนที่จากตัวกําเนิดผานมายังทอนํา

คลื่นและเขาสูบริเวณทําความรอนตามลําดับ  

คลื่นสะทอนที่เกิดจากการสะทอนกลับของคลื่นเมื่อชนกับวัสดุทําความรอนอาจทํา

ใหตัวกําเนิดคลื่นไมโครเวฟเสียหายได ดังน้ันโดยทั่วไปเครื่องไมโครเวฟจะติดต้ังตัวดักคลื่น (isolator) 

ระหวางตัวกําเนิดคลื่นและทอนําคลื่นเพื่อปองกันการเสียหายดังกลาว นอกจากน้ันยังติดต้ังอุปกรณ

ปรับแตงคลื่นระหวางทอนําคลื่นและบริเวณทําความรอนเพื่อใหระบบไมโครเวฟเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดอีกดวย 

บริเวณทําความรอนเปนตัวบงบอกถึงรูปแบบคลื่นไมโครเวฟที่กระทําตอวัสดุวาเปน

ลักษณะคลื่นเด่ียว (single-mode) หรือคลื่นผสม (multi-mode) สําหรับบริเวณทําความรอนที่

ออกแบบมาเพื่อใหคลื่นไมโครเวฟมีลักษณะเปนคลื่นเด่ียวน้ันจะเกิดความไมสม่ําเสมอของสนามไฟฟา

ภายในบริเวณทําความรอน วัสดุทดสอบจะมีอุณหภูมิสูงที่บริเวณสนามไฟฟาสูง ดังน้ันตองมีความ

ระมัดระวังในการเลือกขนาดและชนิดวัสดุ เครื่องไมโครเวฟชนิดคลื่นเด่ียว (single-mode) เหมาะกับ

วัสดุที่มีขนาดเล็กหรือวัสดุที่มีการดูดกลืนคลื่นนอย (low-lossy materials) แตไมเหมาะกับวัสดุที่มี

ขนาดใหญ สําหรับเครื่องไมโครเวฟที่มีลักษณะเปนคลื่นผสม (multi-mode) สามารถหลีกเลี่ยงปญหา

ความไมสม่ําเสมอของสนามไฟฟาโดยทําใหบริเวณทําความรอนมีขนาดใหญกวาวัสดุและมีการเพิ่ม

ความถ่ีจากแหลงกําเนิดคลื่นทําใหคลื่นมีการกระจายตัวมากข้ึน สงผลใหการทําความรอนภายในวัสดุมี

ความสม่ําเสมอ ดังน้ันเครื่องไมโครเวฟลักษณะคลื่นผสมจึงเหมาะสําหรับการทําความรอนวัสดุขนาด

ใหญหรือวัสดุที่มีการดูดกลืนคลื่นสูง (high-lossy materials) หรือเมื่อตองการใหวัสดุที่ทําความรอนมี

อุณหภูมิสม่ําเสมอ 

โดยทั่วไปเครื่องไมโครเวฟที่ผลิตมีอยูสองชนิด คือ แบบเตาอบ (มีลักษณะเปนคลื่น

ผสม) และแบบทอนําคลื่น (มีลักษณะเปนคลื่นเด่ียว) ที่ผานมาเครื่องไมโครเวฟสวนใหญผลิตแบบเตา

อบ ซึ่ งการวิเคราะหพฤติกรรมการทําความรอนที่เกิดข้ึนภายในเตาอบน้ันทําไดยากมาก มี

กระบวนการซับซอนไมเหมาะสําหรับการวิเคราะหเชิงทฤษฎี 

สําหรับเครื่องไมโครเวฟแบบทอนําคลื่น จะเกิดคลื่นเด่ียวมีลักษณะเปนระนาบและ

ตกกระทบลงบนผิวหนาวัสดุ ดังน้ันพฤติกรรมจึงไมซับซอนเหมือนเครื่องไมโครเวฟชนิดเตาอบ ดังน้ัน

การวิเคราะหเชิงทฤษฎีจึงอางอิงจากเครื่องไมโครเวฟลักษณะเด่ียวเปนหลัก 

 

1.2.5 ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนระหวางสนามไฟฟากับวัสดุไดอิเล็กตริก 
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สารที่เปนฉนวนไฟฟาหรือวัสดุไดอิเล็กตริก เชน ไม กระดาษ พลาสติก เมื่อถูก

นําเขาไปในสนามแมเหล็กไฟฟา โมเลกุลของสารวัสดุไดอิเล็กตริกจะหมุนและเคลื่อนที่หลายลานครั้ง 

โดยจะเคลื่อนที่ตามการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟา 

ภาพที่ 2-12 โมเลกุลภายในวัสดุไดอิเล็กตริกจะมีสภาพเชิงข้ัว (dipole) ที่เรียง

ตัวอยางไมเปนระเบียบ สภาพเชิงข้ัวในแตละโมเลกุลของวัสดุไดอิเล็กตริกประกอบไปดวยข้ัวบวกและ

ข้ัวลบ เมื่อมีสนามไฟฟาว่ิงผานวัสดุไดอิเล็กตริกทําใหสภาพเชิงข้ัวในแตละโมเลกุลเรียงตัวกันอยางเปน

ระเบียบและสลับข้ัวตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่น การสลับข้ัวไปมาอยางรวดเร็วของสภาพเชิงข้ัวทํา

ใหเกิดความเสียดทานข้ึนระหวางโมเลกุล สงผลใหเกิดพลังงานออกมาในรูปของความรอนภายในวัสดุ

ไดอิเล็กตริก 

โดยทั่วไปความถ่ีของคลื่นไมโครเวฟจะวัดในหนวยเมกกะเฮิรตซ (megahertz, 

MHz) ซึ่งขอตกลงนานาชาติวาดวยการกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับความถ่ีวิทยุ (radio frequency) 

และคลื่นความถ่ีสําหรับอุปกรณไมโครเวฟ (microwave application) (Jones and Rowley [3-

41]): กําหนดความถ่ีวิทยุไวดังน้ี 

1) 13.56 MHz  0.05% (0.00678 MHz) 

2) 27.12 MHz  0.6% (0.16272 MHz) 

3) 40.68 MHz  0.05% ( 0.02034 MHz) 

และไดกําหนดความถ่ีของคลื่นไมโครเวฟไวดังน้ี 

4) 900 MHz (depend on country) 

5) 2450 MHz  50 MHz 

 

 
(ก) (ข) 

ภาพที่ 2-12 ปฏิกิริยาระหวางวัสดุไดอิเล็กตริกและสนามไฟฟา (electric field) 

(ก) การเรียงตัวของสภาพเชิงข้ัวภายในวัสดุไดอิเล็กตริกเมื่อไมมีสนามไฟฟา 

(ข) การเรียงตัวของสภาพเชิงข้ัวเมื่อมสีนามไฟฟา 
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ในปจจุบันเตาไมโครเวฟที่ใชทั่วไปตามครัวเรือนจะใชความถ่ีที่ 2450 MHz ซึ่งมี

ความยาวคลื่นในอากาศเทากับ 4.8 น้ิว (12.192 ซม.) ในขณะที่ความถ่ีเทากับ 900 MHz มีความยาว

คลื่นในอากาศประมาณ 13 น้ิว (33.02 ซม.) สวนการวัดกําลังงานของคลื่นไมโครเวฟจะวัดในหนวย

กิโลวัตตที่อุณหภูมิหองและความดันหน่ึงบรรยากาศ ซึ่งคลื่นไมโครเวฟกําลัง 1 กิโลวัตตสามารถทําให

นํ้าจํานวน 2.5 ปอนด (1.134 กก.) ระเหยไดภายในเวลา 1 ช่ัวโมง ปญหาการทําความรอนดวย

ไมโครเวฟเกี่ยวของโดยตรงกับสนามแมเหล็กไฟฟา การกระจายของอุณหภูมิ การกระจายของ

ความช้ืน รวมทั้งคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุทดสอบ ดังน้ันการรูคุณสมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก 

รวมทั้งการควบคุมสนามแมเหล็กไฟฟาซึ่งเปนแหลงพลังงานที่กอใหเกิดความรอนภายในวัสดุไดอิเล็ก

ตริกจึงมีความจําเปน ความรอนที่เกิดข้ึนภายในวัสดุไดอิเล็กตริกสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ ความช้ิน และคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุเองดวย 

 

1.2.6 สมการพื้นฐาน (Basic Equation) 

สมการพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหสนามแมเหล็กไฟฟาคือสมการแมกเวลส 

(Maxwell curl relation) รูปอนุพันธของสมการแมกเวลส (Maxwell’s equation) สามารถอธิบาย

ในรูปของความเขมสนามไฟฟา (electric field intensity, E ) และความเขมสนามแมเหล็ก 

(magnetic field intensity, H ) ซึ่งความสัมพันธของสมการแมกเวลส (Maxwell’s equation) 

สามารถแสดงไดดังน้ี 

t
BE



  (2-20) 

t
DJH



  (2-21) 

qD   (2-22) 

0 B  (2-23)  

เมื่อ E  และ H  คือความเขมของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กตามลําดับ, J  

คือความหนาแนนของกระแสไฟฟา (current density), D  คือความหนาแนนของฟลักซ (flux 

density) และ B  คือความหนาแนนของฟลักซแมเหล็ก (megnetic flux density) โดยความสัมพันธ

ระหวาง J , D  และ B  กับ E  และ H  คือ 

EJ   (2-24) 

  (2-25) 

  (2-26) 

ED 

HB 
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โดย   คือคุณสมบัติการนําไฟฟา (electric conductivity),   คือคุณสมบัติการ

ซึมผานของสนามแมเหล็ก (magnetic permeability) และ   คือคาคุณสมบัติไดอิเล็กตริก 

(dielectric permittivity หรือ dielectric constant) แทนสมการ (2-24) ถึง (2-26) ลงในสมการ 

(2-20) ถึง (2-23) จะได 

t
HE



   (2-27) 

t
EEH



   (2-28) 


qE    (2-29) 

0 H   (2-30) 

 

สมการ (2-27) และ (2-28) (the curl relation) อางอิงมาจาก กฎของฟาราเดย 

(Faraday’s law) และกฎของแอมแปร (Ampere’s law) ตามลําดับ สมการ (2-29) และ (2-30) 

(divergence equations) เปนผลมาจากกฎของเกาซ (Gauss’s law) the curl relation ในสมการ

ของแมกเวลส (Maxwell’s equation) ใชวัดการหมุนของสนามแมเหล็กไฟฟา สมการที่ (2-27) 

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กตามเวลากอใหเกิดสนามไฟฟา สมการที่ (2-29) แสดงถึง

ความแปรผัน (divergence) ของสนามแมไฟฟาที่จุดใด ๆ เปนสัดสวนโดยตรงกับสภาพความ

หนาแนนของประจุ (position charge density) และสมการที่ (2-30) แสดงถึงการไมมีแหลงกําเนิด 

(source) หรือแหลงรับ (sink) ของสนามแมเหล็ก คุณสมบัติตาง ๆ ที่ปรากฏในสมการขางตนน้ี

สามารถแสดงในรูปความสัมพันธดังน้ี 

r 0   (2-31) 

r 0   (2-32) 

 tan2 f  (2-33) 

เมื่อ f  คือความถ่ีของคลื่นไมโครเวฟ, tan  คือ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยน

พลังงานดูดซับเปนพลังงานความรอน หรือประสิทธิภาพลอสแทนเจนท (loss tangent coefficient) 

r  และ r  คือ คุณสมบัติไดอิเล็กตริกสัมพัทธ (relative dielectric permittivity หรือ relative 

dielectric constant) และคุณสมบัติการซึมผานของสนามแมเหล็กสัมพัทธ (relative magnetic 

permea-bility) ตามลําดับ 

โดยทั่วไปคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุถูกสมมติใหแปรผันตามอุณหภูมิเพยีงอยาง

เดียวในกรณีของการทําความรอน (heating) และการหลอมเหลว (melting) ดวยไมโครเวฟ และแปร

ผันตามอุณหภูมิและความช้ืนในกรณีการอบแหง (drying) ดวยไมโครเวฟ 
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คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุตาง ๆ ที่แปรผันตามอุณหภูมิสามารถหาไดจาก Von Hippel, 1954  

สวนคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุตาง ๆ ที่แปรผันตามอุณหภูมิและความช้ืนสามารถหาไดจาก 

Wang and Schmugge, 1980 

 

1.2.7 คุณสมบัติไดอิเล็กตริก 

ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุในกระบวนการไมโครเวฟมีความ

จําเปนตอการออกแบบอุปกรณใชงานดานไมโครเวฟใหเหมาะสม คลื่นไมโครเวฟเปนรูปแบบหน่ึงของ

พลังงานที่สามารถทะลวงผานที่วาง อากาศ และวัตถุได คลื่นไมโครเวฟประกอบไปดวยสนามแมเหล็ก

และสนามไฟฟาเชนเดียวกับแสง (การแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟา) แตจะแตกตางจากแสงตรงที่

ความถ่ีของสนามแมเหล็กไฟฟาตางกัน 

ในการควบคุมกระบวนการทําความรอนวัสดุไดอิเล็กตริกดวยสนามแมเหล็กไฟฟา

หรือไมโครเวฟ ควรทราบถึงความสามารถในการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของวัสดุไดอิเล็กตริกซึ่ง

สามารถเขียนความสัมพันธไดดังน้ี (Osepchuk, 1984) 

  









0
00 


 jjj rrr  (2-34) 

เมื่อ 1j ,   คือ คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ (complex dielectric 

permit-tivity) (โดยทั่วไปเรียก ไดอิเล็กตริกคอนแสตนท (dielectric constant) ซึ่งเปนคุณสมบัติ ที่

อธิบายถึงความสามารถในการดูดซับ สงผาน และสะทอนพลังงานที่เปนสนามไฟฟาของวัสดุ โดย 0  

คือคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของที่วาง (free space) ซึ่งมีคาเทากับ 121086.8   F/m r   เปนจํานวน

จริงของคุณสมบัติไดอิเล็กตริก (relative permittivity หรือ relative dielectric constant) ใช

อธิบายความสามารถในการสงผาน และสะทอนกลับของคลื่นไมโครเวฟในวัสดุ r   เปนจํานวนจินต

ภาพของคุณสมบัติไดอิเล็กตริก (โดยทั่วไปเรียกไดอิเล็กตริกลอสแฟกเตอร (dielectric loss factor)) 

ใชอธิบายการสูญเสียพลังงานของคลื่นไมโครเวฟเมื่อผานวัสดุ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือความสามารถ

ของวัสดุในการดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ และ   คือความสามารถในการนําไฟฟา 

(electric conductivity) ความสัมพันธระหวาง dielectric loss factor กับคาการนําไฟฟาสามารถ

แสดงไดดังน้ี 

0


   (2-35) 

เมื่อ   คือ ความเร็วเชิงมุมของคลื่นไมโครเวฟ และสามารถยุบรวมกันเปนตัวแปร

ใหมเพื่อความสะดวกเรียกวาประสิทธิภาพลอสแทนเจนท (loss tangent coefficient ( tan )) 
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0

tan







rr

r







   (2-36) 

ประสิทธิภาพลอสแทนเจนท ( tan ) เปนตัวแปรสําคัญที่ใชอธิบายความสามารถ

ในการผลิตความรอนของวัสดุไดอิเล็กตริกเมื่อดูดกลืนพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ  

Von Hippel, 1954 ไดรวบรวมสมบัติไดอิเล็กตริกสําหรับวัสดุตาง ๆ (เชน คริสตัล 

เซรามิค แกว นํ้า พลาสติก ยางมะตอย ซีเมนต และ ไม เปนตน) ในชวงความถ่ีและอุณหภูมิ 100 <

f < 1010และ 12 <T < 200 ºC  

 

1.2.8 ความยาวคลื่นและความลึกในการทะลุทะลวง (Wavelength and penetration 

dept) 

คาไดอิเล็กตริกคอนแสตนทและประสิทธิภาพลอสแทนเจนทสามารถใชประมาณ

ความยาวคลื่นภายในวัสดุไดอิเล็กตริกและความลึกในการทะลุทะลวงได สําหรับคลื่นไมโครเวฟชนิด 

TE10 mode ที่ความถ่ี 2.45 GHz เมื่อผานเขาไปในทอรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดภายในเทากับ  ba  

ความยาวคลื่น ( g ) ภายในทอรูปทรงสี่เหลี่ยมสามารถหาไดจาก 
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   (2-37) 

เมื่อความยาวคลื่นในสุญญากาศ ( 0 ) มีคาเทากับ 
00

12



 ดังน้ันความยาว

คลื่นในวัสดุไดอิเล็กตริก ( mg ) สามารถคํานวณไดจาก (Barringer et al., 1994) 
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เมื่อ   คือ ความเร็วของคลื่นไมโครเวฟ 

ความลึกในการทะลุทะลวง ( pD ) หรือ ระยะทางที่สนามไฟฟาทะลุเขาไปได 

สามารถหาไดจาก 
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เมื่อคาไดอิเล็กตริกคอนแสตนทและลอสแทนเจนทเปลี่ยนไป คาความลึกในการ

ทะลุทะลวงภายในวัสดุไดอิเล็กตริกจะมีคาเปลี่ยนไปดวย  

 

1.2.9 การสะทอน การสงผาน และการดูดซับ (Reflect, transmit and absorb) 

คลื่นไมโครเวฟมีความหมายคลายคลึงกับแสงหลายประการกลาวคือ คลื่น

ไมโครเวฟสามารถสะทอน ทะลุผาน และถูกดูดซับพลังงานโดยวัสดุได ๆ ได (ดังภาพที่ 2-13) ซึ่ง

ความสามารถทั้งสามอยางน้ันสัมพันธกับคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุดวย 

 
ภาพที่ 2-23 รังสีการตกกระทบและการดูดซับโดยวัสดุไดอเิล็กตรกิ 

 

เมื่อคลื่นไมโครเวฟเคลื่อนที่มาปะทะผิวรอยตอระหวางวัสดุไดอิเล็กตริก 2 ชนิด 

(เชน รอยตอระหวางวัสดุทดสอบกับอากาศ) คลื่นสวนหน่ึงจะถูกสะทอนกลับ พลังงานของคลื่น

ไมโครเวฟที่ถูกสะทอนกลับสามารถคํานวณไดจากคาไดอิเล็กตริกคอนแสตนทของวัสดุทดสอบตาม

สมการตอไปน้ี 














1
1




reflectP   (2-40) 

สมการน้ีใชไดกับขอสมมติฐานที่วาผิวหนาของวัสดุราบเรียบและคลื่นไมโครเวฟตก

กระทบต้ังฉากกับผิวหนาของวัสดุทดสอบ 

สําหรับพลังงานคลื่นไมโครเวฟที่เคลื่อนที่ทะลุผานผิวรอยตอระหวางวัสดุไดอิเล็กตริก 2 ชนิดสามารถ

คํานวณไดโดยสมการตอไปน้ี 

reflectTransmit PP  1   (2-41) 

สําหรับวัสดุไดอิเล็กตริกบางชนิด (เชน แกวและพลาสติก) คลื่นไมโครเวฟสามารถ

เคลื่อนที่ทะลุผานโดยไมมีการดูดซับและสะทอนกลับของพลังงาน 

เมื่อคลื่นไมโครเวฟเคลื่อนที่ผานวัสดุไดอิเล็กตริก วัสดุจะถูกดูดซับพลังงานและ

เปลี่ยนเปนพลังความรอน พลังงานความรอนที่เกิดข้ึนเรียกวาการผลิตปริมาณความรอนเชิงปริมาตร 
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(local volumetric heat generations) Q  ซึ่งปริมาณความรอนเชิงปริมาตรจะสัมพันธกับ

สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กภายในวัสดุไดอิเล็กตริกดังสมการตอไปน้ี (Metaxas, 1983) 
2

0
2

0 HEQ rr     (2-42) 

เมื่อ E  คือสนามไฟฟาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามตําแหนง H  คือสนามแมเหล็ก 

เน่ืองจากวัสดุไดอิเล็กตริกไมมีสภาพเชิงข้ัวทางแมเหล็ก จึงไมมีการดูดซับพลังงานจากสนามแมเหล็ก 

ดังน้ันสามารถเขียนสมการ (3.63) ใหมไดเปน 
2

0
2 EEQ r    (2-43) 

ในระหวางการแผรังสีไมโครเวฟ การเปลี่ยนแปลงเฟสของสนามแมเหล็กไฟฟาตอ

หน่ึงหนวยเวลาจะเร็วมาก ดังน้ันจึงใชคาเฉลี่ยรากที่สอง (root mean square value) ของความเขม

สนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อประมาณคาการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของวัสดุไดอิเล็กตริก เมื่อสมมติใหไม

มีการสูญเสียสนามแมเหล็กคาการผลิตปริมาณความรอนเชิงปริมาตร (local volumetric heat 

generation) สามารถแสดงไดในรูปสมการตอไปน้ี (Ratanadecho et al., 2002) 

  2
0

2
0 tan2 EfEQ rr     (2-44) 

จากสมการ (2-44) คาการผลิตปริมาณความรอนเชิงปริมาตรจะแปรผันตรงกับ

ความถ่ีของสนามไฟฟา คาไดอิเล็กตริกลอสแฟกเตอร และคาสนามไฟฟากําลังสอง นอกจากน้ันยัง

แปรผันตรงกับคาไดอิเล็กตริกคอนแสตนทและคาประสิทธิภาพลอสแทนเจนทของวัสดุอีกดวย อยางไร

ก็ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดข้ึนยังมีผลจากปจจัยอื่น ๆ อีกเชน คาความจุความรอน

จําเพาะของวัสดุ (specific heat ) และขนาดของวัสดุทดสอบ เปนตน 

สมการ (2-44) มีความสําคัญมากในการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทํา

ความรอนและการอบแหงวัสดุดวยพลังงานไมโครเวฟ ซึ่งคาการผลิตปริมาณความรอนเชิงปริมาตร

ดังกลาวจะแปรเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ 

 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในอดีต มีตัวอยางของความสําเร็จของการประยุกตใชการทําความรอนและการอบแหงใน

ดานตางๆ มากมายซึ่งสามารถหาอานไดจากการทบทวนวรรณกรรมเหลาน้ีคือ Raj and Emmons [1], 

Turner and Ferguson [2], Kolhapure and Venkatesh [3], Hossain et al. [4], Nithiarasu [5], 

Bejan [6], Cheng [7], Perre and Turner [8], Pakdee and Rattanadecho [9], Zhu et al. [10]  

สําหรับการวิเคราะหเชิงทฤษฎีของกระบวนการถายเทความรอนและมวลในวัสดุพรุนน้ันมี

การศึกษามาหลายทศวรรษแลว โดยทฤษฎีสวนใหญมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของวิเทเคอร (Whitaker’s 

Theory) ซึ่งทฤษฎีเหลาน้ันไดนําเสนอและอธิบายพฤติกรรมทางกลของกระบวนการอบแหงของวัสดุ

พรุน ซึ่งสามารถแบงลักษณะการวิเคราะหออกไดเปน 3 กลุมหลักๆ ดังน้ี 
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1. แบบ 1 ตัวแปร การวิเคราะหแบบน้ีจะพิจารณาสมการหลักเพียงสมการเดียว คือ 

สมการการแพร ซึ่งใชเพื่อหาขอมูลในลักษณะเชิงพฤติกรรมพื้นฐานเบื้องตน 

2. แบบ 2 ตัวแปร การวิเคราะหแบบน้ีจะใชตัวแปรอิสระสองตัวเขามารวมวิเคราะห 

ไดแก ความช้ืน และอุณหภูมิในวัสดุ ในแบบจําลองประเภทน้ีจะไมคํานึงถึงอิทธิพลของความดันอัน

เน่ืองจากกลไกการถายเทมวลและความรอนในวัสดุ ซึ่งระเบียบวิธีดังกลาวสามารถอธิบายอิทธิพลที่

สําคัญของกระบวนการอบแหงมีประสิทธิภาพในกรณีที่อุณหภูมิการอบแหงไมสูงเพียงพอที่จะสงผล

ตอความดันภายในวัสดุ 

3. แบบ 3 ตัวแปร การวิเคราะหแบบน้ีจะใชตัวแปรอิสระสามตัวเขามารวมวิเคราะห 

ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืน และความดันที่เกิดข้ึนในกระบวนการ ซึ่งแบบจําลองดังกลาวสามารถอธิบาย

พฤติกรรมการอบแหงไดทั้งระบบ และสามารถอธิบายปรากฏการณที่สภาวะการถายเทความรอนที่

อุณหภูมิสูง หรือการถายเทความรอนในสภาวะสูญญากาศ ไดอีกดวย 

อยางไรก็ตามงานงานวิจัยสวนใหญน้ันมุงไปที่การต้ังสมมติฐานการวิเคราะหแบบ 1 หรือ 

2 ตัวแปรในกระบวนการทําความรอนแบบพาความรอน (Bories et al., 1991, Boukadida and 

Ben Nasrallah., 1995, Curcio., 2010) เน่ืองจากงายตอการศึกษา และคํานวณ เพราะการวิเคราะห

แบบ 3 ตัวแปรน้ันมีความซับซอนยุงยากกวา แตก็มีนักวิจัยบางกลุมที่ศึกษาการวิเคราะหแบบ 3 ตัว

แปร เชน งานของ Perre and Turner.,1997, และ Rattanadecho et al.,2008. 

งานทบทวนวรรณกรรมลาสุด (Rakesh and Datta, 2011) พยายามใชการวิเคราะหแบบ 

3 ตัวแปรในวัสดุพรุนแบบนอนไฮโกรสโคปกเพื่อทํานายพฤติกรรมทางความรอนที่เกิดข้ึนในวัสดุ 

อยางไรก็ตามในกรณีงานที่ใชสนามแมเหล็กไฟฟาเปนแหลงกําเนิดความรอนยังมีเพียงแตการทดลอง 

ย่ิงไปกวาน้ันงานวิจัยที่ผานมายังไมมีการศึกษากรณีการถายเทความรอนและมวลแบบ 3 ตัวแปรใน

วัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปกเลย 

และหากกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการทําความรอนวัสดุดวยพลังงานไมโครเวฟ

ในเชิงทฤษฎีและทดลองมีการศึกษากันอยางกวางขวาง เชน Ayappa et al, 1991 ศึกษาเชิงทฤษฎี

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของวัสดุไดอิเล็กตริกตามเวลาที่เปลี่ยนไป โดยการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิน้ันข้ึนกับสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุที่ใชวิเคราะห แบบจําลองทางทฤษฎีในงานวิจัยน้ียัง

สามารถทํานายปรากฏการณเทอรมอลรันอะเวย (Thermal Runaway Effect) ที่เกิดข้ึนในระหวาง

กระบวนการ Ayappa et al., 1992 ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษากระบวนการทําความ

รอนแกวัสดุดวยไมโครเวฟในระนาบ 2 มิติ โดยกําหนดใหสมบัติไดอิเล็กตริกเปนฟงกช่ันของอุณหภูมิ

ซึ่งเนนยํ้าถึงผลกระทบจากคุณสมบัติไดอิเล็กตริกตอกระบวนการความรอนแกวัสดุทดสอบหลายชนิด 
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Fu et al., 1999 ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายตัวของกําลังการดูดซับ 

(Microwave Power Absorbed) ภายในคาวิต้ีที่มีคลื่นเปนลักษณะมัลติโหมด (Multi-Mode 

Cavity) โดยอาศัยแบบจําลอง 3 มิติ ผลจากการคํานวณเชิงทฤษฎีและการทดลองน้ันสอดคลองกัน  

Ma et al., 1995 ศึกษาความเปนไปไดของการสรางแบบจําลองทางแมเหล็กไฟฟารวมกับ

แบบจําลองทางความรอนเพื่อใชวิเคราะหพฤติกรรมการถายเทความรอนภายในเตาไมโครเวฟสําหรับ

ครัวเรือน โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่ใชศึกษาคือวิธีไฟไนตดิฟเฟอรเรนซไทมโดเมน (Finite Different 

Time Domain; FDTD) ผลการวิเคราะหเชิงทฤษฎีที่ไดยังไมสอดคลองกับผลการทดลองเทาที่ควร  

Torres and Jecko., 1997 ศึกษาความเปนไปไดของการสรางแบบจําลองทาง

แมเหล็กไฟฟารวมกับแบบจําลองทางความรอนเพื่อใชวิเคราะหการกระจายตัวของสนามแมเหล็ก

ไฟฟาและความรอนภายในเตาไมโครเวฟสําหรับครัวเรือน โดยงานวิจัยน้ีพัฒนาตอเน่ืองมาจาก

งานวิจัยของ Fu et al., 1994 และพบวาความถ่ีไมโครเวฟสงผลตอการเกิดความรอนภายในวัสดุอยาง

ชัดเจน  

Lui et al., 1995 ศึกษาการถายเทความรอนในวัสดุโพลิเมอรที่เกิดจากพลังงาน

แมเหล็กไฟฟา โดยใชทอนําคลื่นแบบสัน (Ridge) ผลการทดลองและผลการวิเคราะหเชิงทฤษฎี

สอดคลองกันเมื่ออุณหภูมิไมเกิน 150 องศาเซลเซียส  

Clemens and Saltiel., 1997 ศึกษาเชิงทฤษฎีโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อ

วิเคราะหการกระจายตัวของสนามแมเหล็กไฟฟาและความรอนภายในวัสดุตัวอยาง และกําหนดให

สมบัติไดอิเล็กตริกเปนฟงกช่ันของอุณหภูมิ แตผลที่ไดจากการคํานวณไมสอดคลองกับผลจากการ

ทดลอง 

Ratanadecho et al., 2002 ศึกษากระบวนการทําความรอนดวยไมโครเวฟในวัสดุ

ทดสอบที่มีหลายช้ัน (Multi-Layer Material) โดยเนนการศึกษาความสามารถในการสงผานพลังงาน

จากคลื่นไมโครเวฟเขาไปในวัสดุทดสอบ โดยตัวแปรที่ทําการศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงความหนา

ของช้ันปองกันการสะทอนคลื่นและตําแหนงของช้ันปองกันการสะทอน งานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษา

เปรียบเทียบผลที่ไดจากการทํานายดวยแบบจําลองกับผลที่ไดจากการทดลองจริงซึ่งสอดคลองกันเปน

อยางดี งานวิจัยน้ีถือวาเปนแนวคิดที่สําคัญการประยุกตพลังงานไมโครเวฟกับวัสดุที่หลายช้ินและเปน

ผลงานช้ินแรกในระดับนานาชาติที่วิจัยเกี่ยวกับปญหาน้ีอยางสมบูรณ 

Rattanadecho et al., 2008 ศึกษาทดลองการนําพลังงานไมโครเวฟรวมกับระบบ

สายพานลําเลียงอยางตอเน่ืองมาประยุกตใชกับงานบมคอนกรีต ซึ่งเปนงานที่มุงเนนการทดสอบเพื่อ

เปนแนวทางในการใชงานเชิงอุตสาหกรรมตอไปในอนาคตเน่ืองจากระบบสายพานลําเลียงสามารถ

ทํางานไดอยางตอเน่ือง สําหรับอิทธิพลที่ศึกษาในงานน้ีศึกษาถึงกําลังไมโครเวฟ ระยะเวลาที่ผาน

กระบวนการบมเรงดวยไมโครเวฟ และชนิดวัสดุคอนกรีต จากผลการศึกษาที่ไดพบวาพลังงาน
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ไมโครเวฟสามารถเรงพัฒนาการบมคอนกรีตในระบบสายพานลําเลียงไดหากใชพลังงานที่เหมาะสม 

และวัสดุคอนกรีตที่มีสัดสวนผสมตางกัน พฤติกรรมทางความรอนจะแตกตางกัน 

Rattanadecho et al., 2009 พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับศึกษา

กระบวนการทําความรอนในวัสดุคอนกรีตดวยพลังงานไมโครเวฟ (โหมด : TE10) โดยศึกษาถึงอิทธิพล

ของความหนาของวัสดุและความถ่ีของคลื่นไมโครเวฟ พบวาอิทธิพลทั้งสองอยางสงผลโดยตรงตอ

พฤติกรรมการกระจายตัวทางความรอนที่เกิดจากคลื่นไมโครเวฟภายในวัสดุคอนกรีต  

Zhao et al., 2000 พัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ สําหรับวิเคราะหความรอนดวยพลังงาน

ไมโครเวฟในวัสดุตัวอยางคือ ไมที่มีความช้ืนตํ่า งานวิจัยน้ีทําใหทราบถึงอันตรกิริยาระหวางคลื่น

ไมโครเวฟกับวัสดุทดสอบ คือ ไมอยางชัดเจน อยางไรก็ตามงานวิจัยน้ียังไมมีการยืนยันผลกับการ

ทดลองจริง  

Suwannapum and Rattanadecho., 2011 พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

ศึกษากระบวนการถายเทมวลสารและความรอนในวัสดุพรุนชนิดไมอิ่มตัว ภายใตพลังงานไมโครเวฟ 

(โหมด : TE10) โดยแบบจําลองที่พัฒนาข้ึนน้ัน สามารถที่จะทํานายพฤติกรรมของ อุณหภูมิ ความช้ืน 

และความดัน ที่เปลี่ยนแปลงไปภายในวัสดุในแตละชวงเวลา สําหรับอิทธิพลที่ทําการศึกษาน้ันมุงเนน

ไปที่ขนาดของอนุภาควัสดุพรุน และความหนาของวัสดุ ที่สงผลตอพฤติกรรมการถายเทมวลและความ

รอนในวัสดุ จากการศึกษาพบวา ขนาดอนุภาค และความหนาของวัสดุสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการ

ถายเทมวลสารและความรอนภายในวัสดุ สงผลใหแตละแบบจําลองใชเวลาในกระบวนการถายเทมวล

ความช้ืนออกจากระบบ และเกิดพฤติกรรมทางความรอนและการกระจายตัวของความดันภายในวัสดุ

แตกตางกัน 

จากที่นําเสนอขางตนจะเห็นไดวาพลังงานไมโครเวฟที่ประยุกตใชกับงานทางดานความ

รอนในวัสดุ มีการพัฒนาคูขนานกันไปทั้งในสวนของการวิเคราะหโดยอาศัยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร และงานในสวนของงานเชิงทดลองทดสอบ จึงเปนที่มาของงานวิจัยช้ินน้ี ที่ศึกษาการ

ถายเทความรอนและการไหลหลายสถานะของวัสดุพรุนไมยางพาราภายใตพลังงานไมโครเวฟทั้งเชิง

ทฤษฎีและประยุกต 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษากระบวนการถายเทความรอนและการไหลหลายสถานะในวัสดุ

พรุนไมยางพาราภายใตพลังงานไมโครเวฟ โดยมุงเนนไปที่การศึกษาเชิงทฤษฎีดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรและการศึกษาเชิงประยุกตดวยการทดลอง ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี  

 

1. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรจําลองพฤติกรรมภายในวัสดุ 

 

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชชวยทํานายพฤติกรรมการถายเทความรอนและ

การไหลหลายสถานะในวัสดุพรุนไมยางพาราภายใตพลังงานไมโครเวฟ ซึ่งอาศัยโดเมนจากภาพที่ 3-1 

และอาศัยพื้นฐานสมการทางคณิตศาสตรทั้งในสวนของสมการการถายเทความรอนและการไหลหลาย

สถานะ และสมการการเกิดความรอนจากสนามแมเหล็กไฟฟาในบทที่ 2 

 
ภาพที่ 3-1 โดเมนทางกายภาพของแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

สําหรับรายละเอียดเงื่อนไขขอบเขตของแบบจําลองทางคณิตศาสตรน้ันประกอบไปดวย

ผิวหนาวัสดุที่มีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนที่ผิว ซึ่งเปนเงื่อนไขขอบเขตเปดที่มีสมการ

สมดุลทางความรอนดังน้ี 

 



 TTh
z
Tk c . (3-1) 

และรายละเอียดเงื่อนไขขอบเขตของแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เปนผิวหนาปดหุมดวย

ฉนวนซึ่งไมมีการถายเทความรอน โดยมีสมการสมดุลทางความรอนดังน้ี 

0







z

T

x

T
  (3-2) 
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2. ขั้นตอนการคํานวณระเบียบวิธีเชิงตัวเลขดวยโปรแกรม 

 

ในการวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขซึ่งพิจารณาตามโดเมนในภาพที่ 3-1 มีข้ันตอนที่แสดงได

ดังตอไปน้ี 

 
ภาพท่ี 3-2 ข้ันตอนการวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

 

สําหรับขอมูลวัสดุตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหจากแบบจําลอง จะไดจากการเก็บขอมูลจาก

วัสดุดวยการทดสอบและขอมูลจากแหลงอางอิงตางๆ ทั้งในสวนของสมบัติกายภาพพื้นฐาน สมบัติทาง
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ความรอน และสมบัติไดอิเล็กตริก โดยใชเครื่องเน็ตเวิรคอนาไลเซอรดังภาพที่ 3-3 ซึ่งมีสมบัติตางๆ ดัง

ตารางที่ 3-1 

  
ภาพท่ี 3-3 เครื่องเน็ตเวิรคอนาไลเซอรใชวัดสมบัติไดอิเล็กตริก 

ตารางท่ี 3-1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปกสําหรบัแบบจําลองทางคณิตศาสตร  

Particle size d (mm.) Porosity  

(-) 

Permeability K  (m2 ) 

0.15 (F-bed) 0.385 8.4110- 12 

0.4 (C-bed) 0.371 3.5210- 11 

สําหรับขอมูลปอนเขาสําหรับสมบัติแมเหล็กไฟฟา สมบัติทางความรอน และสภาวะการทํา

ความรอนแสดงดังตารางที่ 3-2 

ตารางท่ี 3-2 สมบัติแมเหล็กไฟฟา สมบัติทางความรอน และสภาวะการทําความรอน 

] [F/m  10 x 8.85419 12
0   ] [H/m  10 x 4.0 -7

0    
1.0 ra , 1.0 ra  5.1  , 1.0 rp  

1.0 rl  01.0p , 00.0tan a  

]/[205.1 3mkga   ]/[000,1 3mkgl   

]/[500,2 3mkgp   )/([007.1 KkgkJC pa   

)]/([80.0 KkgkJCpp   )]/([186.4 KkgkJC pp   

)]/([610.0 KmWl   )]/([0.1 KmWp   

)]/([0256.0 KmWa   6.0)( ssaturationInitial  

CT  25  )]/([20 2 KmWhc   

55% RH  ][45.2 GHzf   

50[watt] Power  CT  25int  

]sm1[ U  atmpp int  
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ตารางท่ี 3-3 สมบัติไดอิเล็กตริกของไมจากการศึกษาทดสอบจากเครื่องวัดสมบัติไดอิเล็กตริก และ

จากการสืบคนขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 

 
 

3. การทดลองผลเพ่ือเปรียบเทียบผลกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 

ในการทดลองไดพัฒนาเครื่องมือทดลองเพื่อใชทดสอบการทําความรอนและการไหล

หลายสถานะที่ออกแบบใหมีเงื่อนไขสอดคลองกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรในโดเมนแบบจําลองใน

ภาพที่ 3-1 ซึ่งเครื่องมือทดสอบดังกลาวแสดงไดดังภาพที่ 3-4 และรายละเอียดการทํางานดังตอไปน้ี  

 
ภาพท่ี 3-4 ชุดทดสอบกระบวนการทําความรอนดวนคลื่นไมโครเวฟโหมด TE 10 ในวัสดุพรุน

ยางพารา 
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3.1อุปกรณสําหรับกระบวนการทําความรอน 

อุปกรณการทดลองสําหรับกระบวนการทําความรอนจากคลื่นไมโครเวฟโหมด TE10 

ความถ่ี 2.45 กิกะเฮิรต(GHZ)ที่เกิดคลื่นในลักษณะเด่ียว(single mode)โดยคลื่นไมโครเวฟผลิตข้ึนโดย

แมกนีตรอนจํานวน 1 ตัวซึ่งเปนตัวกําเนิดพลังงานที่แสดงตําแหนง (ดังภาพที่3-5) ทําใหมีกําลังสูงสุด 

800 วัตต และสงไปตามแนวแกน Z ของทอนําคลื่นชนิดสี่ เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดพื้นที่หนาตัด 

(XY)เทากับ 110 x 55 มิลลิเมตรสวนบริเวณดานลางของทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีระบบดูดซับ

พลังงานไมโครเวฟ(ระบบนํ้าไหลเวียน) เพื่อที่จะใชเปนตัวดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่หลงเหลือจากการ

ทดสอบ และมีระบบลมรอนเพื่อเปาผานไปยังผิวของวัสดุทดสอบทั้งดานบนและลาง สามารถควบคุม

การทํางานแยกทั้งบนและลาง สวนวัสดุทดสอบวัสดุที่ใชในการศึกษาจะมีขนาดปริมาตร 3 ขนาด 

ไดแก3.0x5.5x11.0, 5.0x5.5x11.0 และ8.0x5.5x11.0 เซนติเมตร โดยการทดสอบวัสดุแตละชนิดจะ

มีการเตรียมภาชนะที่บรรจุแตกตางกันออกไปตามลักษณะของวัสดุทดสอบซึ่งไมมีการดูดกลืนคลื่น

ไมโครเวฟ จากน้ันจึงนําไปวางในตําแหนงทดลองของทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมและวัดคาการกระจาย

ตัวของอุณห ภูมิ ด วย เครื่ อ งมื อบันทึกอุณหภูมิ  ( Data Locker)  ด วย  สายวัดอุณห ภูมิ 

(Thermocouples) โดยวัดที่ตําแหนงกึ่งกลางของวัสดุทดสอบจะมีระยะๆหางในแตละชวงชวงละ 1 

เซนติเมตรพรอมทั้งบันทึกการกระจายตัวของอุณหภูมิดวยกลองถายภาพความรอน (Thermo scan)  

 

 
ภาพท่ี 3-5 ระบบโครงสรางชุดทดสอบพลงังานไมโครเวฟชนิดทอนําคลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 
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3.2.1แมกนีตรอน(Magnetron) 

แมกนีตรอน (ตัวอยางดังภาพที่ 3-6) ทําหนาที่เปนแหลงกําเนิดพลังงานไมโครเวฟที่

สามารถสรางเอาสพุดสูงๆ ไดในขณะเดียวกันก็จะใหประสิทธิภาพของการใชพลังงานในชวง 40-70 

เปอรเซ็นต ซึ่งแมกนีตรอนถูกใชในสวนประกอบหลักในเตาไมโครเวฟ 

 

 
ภาพท่ี 3-6 แมกนีตรอน 

 

การทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟมีกลไกเชนเดียวกันแตมีวิธีการในการที่ทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคตางกันโดยระบบพื้นฐานของระบบเหลาน้ีจะประกอบดวยแหลงกําเนิดพลังงานความถ่ีสงู

หรือเจนเนอเรเตอรและใชทอนําคลื่น (Waveguide) เปนตัวสงผานคลื่นไปยังช้ินงาน 

แมกนีตรอน (Magnetron) ที่ติดต้ังบนทอนําคลื่น (Waveguide) ทําหนาที่เปนตัวกําเนิด

คลื่นไมโครเวฟหรือสรางพลังงานไมโครเวฟไมโครเวฟจะเคลื่อนที่ผานทอนําคลื่นไปยังวัสดุที่นํามาผาน

กระบวนการที่อยูภายในคาวิต้ี (Cavity)  เมื่อพลังงานไมโครเวฟเขาสูวัสดุแลวสวนที่นอกเหนือจากการ

ดูดซับ (Absorbed Wave) โดยตัววัสดุจะมีบางสวนที่ทะลุผาน (Transmitted Wave) วัสดุและจะมี

บางสวนที่สะทอนกลับ (Reflected wave) ไปซึ่งอัตราพลังงานไมโครเวฟที่สะทอนกลับจะข้ึนอยูกับ

คาคุณสมบัติไดอิเลคตริก (Dielectric Properties) ของวัสดุและคุณลักษณะประจําตัวของวัสดุเอง

คลื่นสะทอนที่เกิดจากการสะทอนกลับของคลื่นไมโครเวฟขณะชนกับวัสดุอาจทําใหตัวกําเนิดคลื่น

ไมโครเวฟเสียหายได (โดยเฉพาะระบบที่ใชไมโครเวฟกําลังสูง) ดังน้ันโดยทั่วไประบบไมโครเวฟจะ

ติดต้ังตัวดักคลื่นหรือที่เรียกทั่วไปวาเซอรคูเลเตอร (Circulator) (อุปกรณทําใหคลื่นไมโครเวฟเดินได

ทางเดียว)ระหวางตัวกําเนิดคลื่นและทอนําคลื่นเพื่อปองกันการเสียหายดังกลาวโดยทั่วไปแมกนีตรอน

แบงเปน 2 ชนิดใหญๆ คือชนิดแรกเปนแมกนีตรอนที่ทํางานเปนจังหวะหรือพัลซ  (Pulsed 

Magnetron) ซึ่งประยุกตใชในงานเรดารชนิดที่สองเปนแมกนีตรอนที่ทํางานแบบตอเน่ือง 

(Continuous – Wave (CW)Magnetron) ซึ่งมักใชประยุกตกับกระบวนการทางความรอนเชนที่ใชใน

เตาไมโครเวฟตามบานและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
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3.2.2  ทอนําคลื่น (Waveguide) 

ทอนําคลื่นเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสงถายพลังงานแมเหล็กไฟฟาทอนํา

คลื่นมีลักษณะเปนสายโคแอกเชียลที่ไมมีตัวนําตรงกลางสรางข้ึนจากสารตัวนําและอาจมีรูปราง

ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมวงกลมหรือวงร ี ทอนําคลื่นมีขอดีมากกวาสายคูนําสัญญาณและสายโคแอกเชียล

เชนมีพื้นที่ผิวมากกวาทําใหลดการเกิด copper losses สายคูนําสัญญาณจะมีการเกิด copper 

losses เพราะมีพื้นที่ผิวสัมผัสนอยสวนสายโคแอกเชียลจะมีพื้นที่ผิวดานนอกมากแตพื้นที่ผิวดานใน

นอยที่ความถ่ีไมโครเวฟกระแสจะเดินทางที่ผิวดานในของตัวนํา 

ในงานทดลองน้ี เลือกใชทอนําคลื่นชนิดทรงสี่เหลี่ยมผืนผาเน่ืองจากงายตอการศึกษา

พฤติกรรมการกระจายตัวของคลื่น ซึ่งเกิดคลื่นในลักษณะเด่ียว (single mode) ที่ความถ่ี 2.45GHz

ชนิดของคลื่นเด่ียวเปนแบบโหมด TE10 (transverse electric wave) 

โดยทอนําคลื่นบริเวณตําแหนงตรงกลางจะมีชองใสวัสดุทดสอบ (sample) ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนความหนาไดทั้งหมด 3 ขนาด ไดแก 3, 5 และ 8 เซนติเมตร (ดังภาพที่ 3-7) 

 
ภาพท่ี 3-7 ทอนําคลื่นทรงสีเ่หลี่ยมผืนผา 

 

3.2.3  ระบบดูดซับคลื่นดวยนํ้า (Absorbing boundary condition) 

เปนระบบที่สําคัญสวนหน่ึงของการใชพลังงานดานความรอนของคลื่นไมโครเวฟเน่ืองจาก

ระบบน้ีจะมีนํ้าทําการชวยรองรับหรือชวยในการดูดซับคลื่นสวนที่เหลือจากการทําความรอนแกตัว

วัสดุน้ันเพื่อปองกันการสะทอนกลับของคลื่นไปยังตัวแมกนีตรอน จะทําใหเกิดความเสียหายไดตอตัว

แมกนีตรอน และปองกันการสะทอนกลับของคลื่นไปยังวัสดุทดสอบซึ่งอาจทําใหการทํานายพฤติกรรม

ของคลื่นผิดเพี้ยนไป จึงไดมีการออกแบบการถายเทความรอนออกจากระบบดวยชุดอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน และระบบหมุนเวียนนํ้าเพื่อนํานํ้าที่มีอุณหภูมิปกติกลับมาเขาระบบ (ดังภาพที 

3-8) 
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ภาพท่ี 3-8 ระบบดูดซบัคลื่นดวยนํ้า 

 

3.2.4 ระบบลมรอนผานผิวหนาสัมผัส 

การใหความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟ เปนทีทราบกันดีวาจะเกิดความรอน ณ ตําแหนง

ตรงกลางของวัสดุที่นํามาทดสอบ ซึ่งกระบวนการน้ีทําใหผิวของวัสดุมีความช้ืนที่หลงเหลือจากการ

ระเหยออกมาจากภายในวัสดุ เพื่อเปนการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพใหแกกระบวนการทํา

ความรอน เราจึงสรางชุดระบบลมรอนผานผิวหนาสัมผัสโดยการใชลมเปาผานขดลวดทําความรอนทั้ง

ดานบน และดานลาง ระหวางชองใสวัสดุที่ใชในการทดสอบเพื่อชวยในการพาความช้ืนและใหความ

รอนแกผิวดานบน ดานลางแกวัสดุทําใหเกิดความรอนที่สม่ําเสมอ มีการกระจายตัวที่ดีทั่วทั้งวัสดุสงผล

ใหความช้ืนถายเทออกจากระบบไดดีย่ิงข้ึน (ดังภาพที 3-9) 

 
ภาพท่ี 3-9 แสดงตําแหนงของลมรอนผานผิวหนาสัมผัสทั้งบนและลาง 
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3.2.5  ระบบควบคุมการทํางาน(Control Panel) 

การทําความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟรวมกับการปลอยลมรอนที่มีอุณหภูมิสูง

จําเปนตองมีระบบควบคุมการทํางานเพื่อใหงายตอการทดลองและสามารถปองกันความผิดพลาดทีจ่ะ

เกิดข้ึนกับตัวผูที่กระทําการทดลองและวัสดุอุปกรณที่ใชไดเพื่อปองกันการเสียหายหรือสุญเสีย โดย

ระบบควบคุมสามารถแสดงตําแหนงตางๆ ไดดังภาพที่ 3-10 และแบงการทํางานออกเปนดังน้ี 

1) MAIN SWITCH    สวิทซควบคุมการทํางานหลัก 

2) Magnetron Switch   สวิทซเปด ปด แมกนีตรอน 

3) Magnetron Dimmer Switch  สวิทซปรับคา แมกนีตรอน 

4) Blower of Magnetron   ตัวระบายความรอน แมกนีตรอน 

5) Voltmeter    แสดงคาแรงดันที่ใช 

6) Heater Switch (Top)   สวิทซเปด ปด ตัวทําความรอน (บน) 

7) Heater Switch (Under)   สวิทซเปด ปด ตัวทําความรอน (ลาง) 

8) Heater Dimmer (Under)  ตัวปรับคาตัวทําความรอน (ลาง) 

9) Heater Dimmer (Top)   ตัวปรับคาตัวทําความรอน (บน) 

10) Blower Dimmer (Under)  ตัวปรับความแรงลม (ลาง) 

11) Blower Dimmer (Top)   ตัวปรับความแรงลม (บน) 

 

 
ภาพท่ี 3-10 แสดงระบบควบคุมการทํางาน 

 

3.3  อุปกรณสําหรับการทดสอบ 

3.3.1 อุปกรณสําหรับบันทึกขอมูล (Data Logger) 
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อุปกรณที่ใชในสําหรับเก็บหรือบันทึกขอมูลที่ใชจะเปนย่ีหอ Yokogawa FX 1000 เปน

อุปกรณที่ใชในสําหรับเก็บหรือบันทึกขอมูลที่สัญญาณชนิดตาง ๆ ที่ไดรับจากการตรวจจับ (Sensor) 

โดย Data logger จะมี Memory สําหรับเก็บคาที่วัดไดของสัญญาณตามชวงเวลาการบันทึกที่กําหนด

ไว สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการอานขอมูลจาก Memory หรือ เช่ือมตอกับ Data logger 

โดยตรงซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิ, ความช้ืนสัมพัทธ, ความดัน เปนตน ซึ่งเราสามารถนําขอมูลที่บันทึกไว

นําออกมาแสดงผลในรูปของกราฟ หรือตารางไดในการทดลองน้ีจะใชวัดและบันทึกอุณหภูมิของวัสดุ

ทดสอบในชวงตางๆ โดยเครื่องมือมีลักษณะแสดงไดดังภาพที่ 3-11 

 
ภาพท่ี 3-11 อุปกรณสําหรบับันทกึขอมลู 

3.3.2  อุปกรณวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด(Infrared thermometer) 

เครื่องอินฟราเรดเทอรโมมิเตอรที่ใชจะเปนย่ีหอ EXTECH 42515-t ใชสําหรับตรวจวัด

อุณหภูมิความรอนบริเวณหนาผิว ณ จุดตําแหนงตางๆ หรือบริเวณที่ตรงจุดที่เราสนใจ โดยเครื่องมือมี

ลักษณะแสดงไดดังภาพที่ 3-12 

 

 
ภาพท่ี 3-12 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
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3.3.3 อุปกรณวัดอุณหภูม(ิThermocouple) 

อุปกรณ วัดอุณห ภูมิ โดยใชหลักการ เปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิหรือความรอนเปน

แรงเคลื่อนไฟฟา(emf) เทอรโมคัปเปลทํามาจากโลหะตัวนําที่ตางชนิดกัน 2 ตัว (แตกตางกันทาง

โครงสรางของอะตอม)นํามาเช่ือมตอปลายทั้งสองเขาดวยกันที่ปลายดานหน่ึง เรียกวาจุดวัดอุณหภูมิ 

สวนปลายอีกดานหน่ึงปลอยเปดไว เรียกวาจุดอางอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอางอิงมีอุณหภูมิ

ตางกันก็จะทําใหมีการนํากระแสในวงจรเทอรโมคัปเปลทั้งสองขาง โดยเราใชสําหรับเปนอุปกรณวัด

อุณหภูมิตอกับชุดแสดงคาของอุณหภูมิ (Data Locker)ซึ่งจะใชวัดอุณหภูมิ ณ จุดความลึกที่หางกัน

ทุๆ 1 เซนติเมตร ของช้ินงานทดสอบ โดยการทดลองน้ีเราใชสายเทอรโมคัปเปลชนิด K โดยเครื่องมือ

มีลักษณะแสดงไดดังภาพที่ 3-13 

 

 
ภาพท่ี 3-13 Thermocouple Type K 

3.3.4 กลองถายภาพความรอน (Thermography) 

กลองถายภาพความรอนที่ใชจะเปนย่ีหอ FLIR T640 จะจับพลังงานรังสีอินฟราเรด (IR) ที่

ถายทอดออกมาจากวัตถุไปสูสิ่งแวดลอมและสรางภาพแถบสีที่วัตถุที่รอนกวาจะแสดงสีสวางและวัตถุ

ที่เย็นกวาจะแสดงสีมืดกวา พลังงาน IR สรางมาจากการสั่นสะเทือนของอะตอมและโมเลกุล และมี

พฤติกรรมคลายกับแสงสวางที่มองเห็น ซึ่งสามารถสะทอน, หักเห, ดูดซับ และเปลงแสง ย่ิงโมเลกุล

เหลาน้ีเคลื่อนไหวมากก็จะทําใหอุณหภูมิของวัตถุสูงข้ึนกลองถายภาพความรอนสามารถเก็บภาพความ

รอนไดในหนวยการดความจํา เมื่อถายภาพเสร็จ สามารถมองเห็นภาพ หรือแกไข หรือดาวนโหลดลง

ในเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถนําภาพมาใชในรายงานและมีซอฟทแวรในการใชงานรวมอยูดวยใน

งานการทดลองน้ีจะใชเพียงการถายภาพความรอนของวัสดุทดสอบเพื่อใหเห็นลักษณะการกระจายตัว

ของความรอนไดชัดเจนย่ิงข้ึนและนํามาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่วัดไดจาก Thermocouple โดย

เครื่องมือมีลักษณะแสดงไดดังภาพที่ 3-14 
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ภาพท่ี 3-14 กลองถายภาพความรอน 

 

3.3.5อุปกรณวัดอัตราการไหลลม(Air flow meter) 

เครื่องวัดอัตราการไหลลมที่ใชจะเปนย่ีหอ TPI 556C1 มีลักษณะเปนวงกลมครึ่งซีกทํา

ดวยโลหะเบา 3-4 ติดอยูที่ปลายกาน ซึ่งหมุนไดอิสระเมื่อลมพัดปะทะกรวยจะหมุนไปรอบแกนกลาง

จํานวนรอบที่หมุนแสดงถึงความเร็วของลมและเราสามารถอานคาอุณหภูมิไดถึง 50 องศาเซลเซียสจะ

แสดงเปนตัวเลขออกมาบริเวณหาจอแสดงผลซึ่งเราไดนํามาวัดความเร็วลมและอัตราการไหลของ

ระบบลมรอนที่เปาผานหนาผิวสัมผัสของวัสดุในการทดสอบ โดยเครื่องมือมีลักษณะแสดงไดดังภาพที่ 

3-15 

 

 
ภาพท่ี 3-15 อุปกรณวัดอัตราการไหลลม 

 

3.3.6เครื่องมือวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟ(Microwave Leakage Detector) 

เครื่องมือวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟที่ใชจะเปนย่ีหอ RCME เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน 

DHHS (Department of Health and Human Services) ไดระบุไววา คาสูงสุดที่ยอมรับให
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ไมโครเวฟรั่วไหลออกมาไดคือ 5 มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร เมื่อทําการวัดที่ตําแหนงระยะหาง 5 

เซนติเมตรจากตัวตูไมโครเวฟซึ่งเปนเครื่องที่สามารถตรวจจับการแพรกระจายออกมาของคลื่น

ไมโครเวฟโดยสงสัญญาณ เปนแถบความถ่ีมากหรือนอยตามอัตราการรั่วของคลื่นทําใหสามารถรูและ

ปองกันอันตรายได โดยเครื่องมือมีลักษณะแสดงไดดังภาพที่ 3-16 

 
ภาพท่ี 3-16 เครื่องตรวจจับคลื่นไมโครเวฟ 

3.3.7 เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital scale) 

เครื่องช่ังดิจิตอลที่ใชจะเปนย่ีหอ CamryEL-01S รองรับนํ้าหนักได 3กิโลกรัมความ

ละเอียด 0.5 กรัมใชสําหรับช่ังอัตราสวนผสมของวัสดุทดสอบกับนํ้าและช่ังวัสดุทดสอบเพื่อ

เปรียบเทียบนํ้าหนักของวัสดุทดสอบทั้งกอนและหลังการใหพลังงานความรอน โดยเครือ่งมอืมลีกัษณะ

แสดงไดดังภาพที่ 3-17 

 
ภาพท่ี 3-17 เครื่องช่ังดิจิตอล 

 

3.3 วัสดุทดสอบ 

งานวิจัยโครงการน้ี เปนงานวิจัยเพื่อมุงเนนศึกษาถึงพฤติกรรมของกระบวนการถายเท

ความรอนและมวลภายในไมยางพารา ซึ่งเปนวัสดุพรุนชนิดไฮโกรสโคปก ภายใตสภาวะพลังงาน

ไมโครเวฟ ดังน้ันจึงใชวัสดุทดสอบเปนไมยางพาราที่ตัดใหมีขนาดพอดีกับคาวิต้ีของไมโครเวฟ โดยมี

ขนาดความหนา 30 มม. 50 มม. และ 80 มม. ตามลําดับ และเน่ืองจากในการทดลองยังไมมีเครื่องวัด
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ที่สามารถวัดพฤติกรรมภายในไดตลอดเวลากระบวนการทดลอง ดังน้ันช้ินงานเมื่อผานกระบวนการ

แลวนําออกมาวัดคาภายนอกในเวลาที่กําหนดจะถูกทิ้งในทันที ในขณะที่เวลาถัดไปจะใชตัวอยาง

ช้ินงานใหมทดสอบซ้ําต้ังแตตนกระบวนการจนไปถึงชวงเวลาถัดไปที่จะทําการวัด สําหรับวัสดุทดสอบ

แสดงตัวอยางไดดังภาพที่ 3-18 

 
ภาพท่ี 3-17 ไมยางพาราสดที่ควบคุมความช้ืนและตัดตามขนาดเทาพื้นทีห่นาตัดคาวิต้ีไมโครเวฟใน

กรณีความหนา 50 มม. 
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บทที ่4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการศึกษาการถายเทความรอนและการไหลหลายสถานะในวัสดุพรุนไมยางพารา โดย

มุงเนนไปที่แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการศึกษาทดลองเชิงประยุกต ผลการศึกษาที่ไดสามารถ

วิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

 

1 กรณีแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

ในการวิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรการถายเทความรอนและการไหลหลาย

สถานะในวัสดุพรุนไมยางพาราดวยพลังงานไมโครเวฟ ซึ่งต้ังสมมติฐานวาเปนวัสดุพรุนแบบไฮโกรส

โคปกที่มีความละเอียดของโพรงสูงซึ่งมีลักษณะรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 4-1 

 
(a) 

ภาพท่ี 4-1 วัสดุพรุนแบบไฮโกรสโคปก 

 

แบบจําลองของสนามไฟฟาภายในทอนําคลื่น 

เพื่อใหเขาใจถึงการกระจายตัวของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนไปภายในทอนําคลื่นที่บรรจุวัสดุพรุน

ไมยางพารา ณ ชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการอบแหง ดังน้ันจึงแสดงผลแบบจําลองที่ชวงเวลาที่มี

นัยสําคัญดังตอไปน้ี 

1. กรณีที่ทอนําคลื่นเปลาไมมีโหลดภายในซึ่งคาสมบัติไดอิเล็กตริกมีคาเพียงคาเดียว (คลื่น

เคลื่อนที่ผานอากาศ) ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 4-2 

2. เมื่อบรรจุแพคเบดช้ันเดียวลงในทอนําคลื่นและทําการอบแหงเปนระยะเวลา 10 นาที 

(ชวงตนกระบวนการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 4-3 

3. เมื่ออุณหภูมิการอบแหงของไมยางพารามีคาสูงสุด (ที่เวลา 100 นาที) ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ภาพที่ 4-4 

4. เมื่ออบแหงไมยางพาราที่ระยะเวลา 360 นาที (ชวงทายกระบวนการ) ซึ่งมีรายละเอียดดัง

ภาพที่ 4-5 
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ภาพท่ี 4-2 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นเปลา ( 55x  mm) 

 
ภาพท่ี 4-3 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสไมยางพาราทีเ่วลา 10 นาที กรณี F-

bed ( 55x  mm) 

 
ภาพท่ี 4-4 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสไมยางพาราทีเ่วลา 100 นาที กรณี F-

bed ( 55x  mm) 
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ภาพท่ี 4-5 การกระจายของสนามไฟฟาในทอนําคลื่นที่มีการใสไมยางพาราทีเ่วลา 360 นาที กรณี F-

bed ( 55x  mm) 

 

ภาพที่ 4-2 แสดงคลื่นน่ิงที่เกิดข้ึนภายในทอนําคลื่นเปลา พบวาลักษณะการกระจายตัวของ

คลื่นที่แสดงใหเห็นมีแอมปลิจูดที่สม่ําเสมอตลอดทอนําคลื่น 

ภาพที่ 4-3 ถึง 4-5 แสดงคลื่นน่ิงที่เกิดข้ึนภายในทอนําคลื่นที่บรรจุไมยางพาราพบวาความ

ยาวคลื่นและแอมปลิจูดของสนามไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผานไมยางพารา ทั้งน้ี

เน่ืองจากไมยางพารามีสมบัติไดอิเล็กตริกที่แตกตางจากอากาศมาก นอกจากน้ันยังพบอีกวาเมื่อ

ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปความยาวคลื่นของสนามไฟฟาจะมีคามากข้ึนเน่ืองจากในชวงตน

กระบวนการวัสดุมีความช้ืนมากสงผลใหไมยางพาราเปนวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับคลื่น

แมเหล็กไฟฟาสูง (High Lossy Material) แตเมื่อระยะเวลาผานไปความช้ืนภายในวัสดุลดลงสงผลให

วัสดุมคีวามสามารถในการดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาลดลงและทําใหคลื่นสามารถทะลุทะลวงผานวัสดุ

ไดมากข้ึน ซึ่งแอมปลิจูดและความยาวคลื่นของสนามไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปแสดงใหเห็นพฤติกรรม

การกระจายตัวของสนามไฟฟาที่สงผลตอพฤติกรรมทางความรอนดังที่ไดกลาวมาแลวในทฤษฏีที่

เกี่ยวของและระเบียบวิธีวิจัย  

 

พฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน และความดัน ในไมยางพารา 

ผลการวิเคราะหแบบจําลองในกรณีไมยางพาราตอพฤติกรรมทางดานมวลสาร ความรอน 

และความดัน 

 
ภาพท่ี 4-6 อุณหภูมิที่ระยะความลกึตางๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงตามเวลา 

 ( 6.0int s , CT  25int , 50W P ) 
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ภาพท่ี 4-7 การดึงขอมลูจากขอบเขตที่พจิารณา 

ภาพที่ 4-6 แสดงผลอุณหภูมิที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของไมยางพารา 

โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนไปตามภาพที่ 4-7 ซึ่งเห็นไดวาการอบแหงดวยไมโครเวฟจะใหผลตรง

ขามจากการอบแหงดวยการพาความรอนที่ผิว โดยการอบแหงดวยไมโครเวฟจะมีอุณหภูมิภายในไม

ยางพาราสูงในขณะที่ผิวไมยางพารามีอุณหภูมิตํ่ากวาเน่ืองจากอิทธิพลของอุณหภูมิสภาวะอากาศ

แวดลอม ( T ) และในขณะเดียวกันการระเหยกลายเปนไอของความช้ืนที่เกิดข้ึนในไมยางพาราจะเกิด

การกลั่นตัวเมื่อไอเคลื่อนออกสูผิวหนาที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา เมื่อวิเคราะหในสวนของการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิตอเวลา พบวาในชวงตนของกระบวนการอบแหงดวยไมโครเวฟในไมยางพารา อุณหภูมิของ

ไมยางพาราจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากไมยางพาราดูดซับคลื่นไมโครเวฟและเปลี่ยนเปนความรอนแต

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิจะไมสูงมากนักเน่ืองจากไมยางพารามีความอิ่มตัวของนํ้าสูง (ความช้ืน) ทําให

ความสามารถในการทะลุทะลวงของคลื่นตํ่าอีกทั้งยังสงผลใหคลื่นสวนใหญเกิดการสะทอนกลับที่

บริเวณผิวหนาวัสดุ (อางอิงจากภาพที่ 4-5) จนกระทั่งนาทีที่ 60 อุณหภูมิจะสูงข้ึนอยางรวดเร็ว

เน่ืองจากเมื่อความช้ืนลดลงสงผลใหคลื่นสามารถทะลุทะลวงผานวัสดุไดดีข้ึนทําใหไมยางพาราดูดซับ

พลังงานไมโครเวฟและเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนไดมากข้ึน อุณหภูมิที่สูงข้ึนอยางรวดเร็วจะสงผล

ใหเกิดการถายเทความช้ืนออกจากไมยางพาราอยางรวดเร็ว (ดังภาพที่ 4-8) ซึ่งอิทธิพลดังกลาวน้ีทําให

สมบัติไดอิเล็กตริกของไมยางพาราเปลี่ยนแปลงตาม (มีความสามารถในการดูดซับคลื่นลดลง) สงผลให

อุณหภูมิของไมยางพาราเริ่มมีคาลดลงที่เวลา 100 นาที และจะมีคาลดลงอยางตอเน่ือง แตเมื่อสังเกต

ชวงทายของกระบวนการพบวาอุณหภูมิเริ่มสูงข้ึนอีกครั้งในขณะที่ความอิ่มตัวของนํ้ามีคานอยมาก 

(อางอิงภาพที่ 4-8) ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อวัสดุเกิดคลื่นน่ิงที่ทําใหคาแอมปลิจูดของสนามไฟฟามีคาสูงข้ึน

และสงผลตอกําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ และจากแนวโนมดังกลาวคาดวาหากเพิ่มระยะเวลาใน

การวิเคราะหจะย่ิงเห็นผลจากปรากฏการณดังกลาวชัดเจนข้ึน 

ภาพที่ 4-8 เมื่อวิเคราะหการกระจายตัวของความอิ่มตัวของนํ้าตอระยะความลึกไมยางพารา 

พบวาอยูระหวาง 0.52-0.62 ที่เวลาเริ่มตนกระบวนการ ( 0t ) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอิทธิพลของความดัน

คาพิวลาร ี( cp )ที่มีผลตอแรงโนมถวง ( zg ) สงผลใหไมยางพารา ซึ่งมีคาความดันคาพิวลารีสูงมีชวง

การกระจายตัวของความอิ่มตัวของนํ้าเน่ืองจากอิทธิพลของแรงโนมถวงนอย และเมื่อพิจารณาความ
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อิ่มตัวของนํ้า (ความช้ืน) ที่เปลี่ยนแปลงไปในไมยางพาราตอระยะเวลาการอบแหงพบวาแนวโนม จะ

ลดลงตามกลไกการถายเทมวลสารและความรอนออกจากระบบ (อางอิงภาพที่ 4-6) 

 
ภาพท่ี 4-8 ความอิ่มตัวของนํ้าที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 

( 6.0int s , CT  25int , 50W P ) 

 
(a)                                        (b) 

ภาพท่ี 4-9 ความดันกาซที่ระยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 

( 6.0int s , CT  25int , 50W P ) 

ภาพที่ 4-9 เมื่อวิเคราะหความดันกาซ พบวาเวลาที่ใชในกระบวนการมีผลตอความดันเปน

อยางมาก ซึ่งอิทธิพลหลักดังกลาวเกิดจากความดันคาพิวลารี และสัมประสิทธ์ิการซึมผาน ( K ) ของ

ของไหลทั้งในสภาวะกาซ ( rgK ) และของเหลว ( rlK ) ที่สงผลตอการเคลื่อนตัวของของไหลในแตละ

สถานะ เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นชัดเจนวา กรณีเวลาชวงตน จะเกิดความดันกาซสูงกวากรณี เวลาชวง

ปลายการทําความรอน (ความดันกาซสูงสุดกรณีเวลาชวงตน สูงถึง 101370 Pa ในขณะที่กรณี เวลา

ชวงปลาย มีความดันกาซสูงสุดเพียง 101305 Pa) และเมื่อเปรียบเทียบระยะความลึกของแพคเบด
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พบวาความดันที่ระยะลึกมากสุดจะมีคาสูงสุดหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือแปรผนัตรงกับอุณหภูมิของแพค

เบดน่ันเอง นอกจากน้ันเมื่อศึกษาโดยภาพรวมของความดันกาซที่เกิดข้ึนตอระยะเวลา พบวาความดัน

กาซที่เกิดข้ึนแปรผันตรงกับอุณหภูมิเชนเดียวกัน 

 
ภาพท่ี 4-10 กําลังการดูดซบัพลงังานไมโครเวฟทีร่ะยะความลึกตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา  

( 6.0int s , CT  25int , 50W P ) 

ภาพที่ 4-10 จะเห็นไดวา คากําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (Q ) มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาทั้งระยะความลึกและเวลา ซึ่งคาดังกลาวแสดงและเนนยํ้าถึงอิทธิพลของการ

กระจายตัวของสนามไฟฟาและสมบัติไดอิเล็กตริกของแพคเบดที่มีตอพฤติกรรมทางความรอน 

มวลสาร และความดันไดเปนอยางดี 

ภาพที่ 4-11 เปนการนําขอมูลมาจัดเรียงเพื่อแสดงใหเห็นภาพโครงสรางการกระจายตัว

ของ อุณหภูมิ ความอิ่มตัวของนํ้า และความดันกาซในไมยางพาราโดยรวมอีกครั้งหน่ึง  

 
(a)                                (b)                                (c) 

ภาพท่ี 4-11 การกระจายตัวของขอมลู ((a) อุณหภูมิ (b) ความอิ่มตัวของนํ้า (c) ความดันกาซ)  

ในไมยางพารา ที่ระยะเวลา 10, 100 และ 360 นาที ตามลาํดับ 

 

2 กรณีการทดลอง 

ในการทดลองน้ันไดศึกษาการทดสอบออกเปน 4 ลักษณะเพื่อใชในการสังเกตพฤติกรรม

การถายเทความรอนและมวลที่เกิดข้ึนในระบบ ซึ่งแบงไดดังน้ี  



 

68 

 

1. กรณีใชพลังงานไมโครเวฟเปนแหลงพลังงานความรอนและถายเทมวลเพียงอยางเดียว

ที่กําลังไฟฟา 50 วัตต ทดลองใชระยะเวลาทั้งสิ้น 120 นาที 

2. กรณีใชพลังงานไมโครเวฟเปนแหลงพลังงานความรอนและถายเทมวลเพียงอยางเดียว

ที่กําลังไฟฟา 200 วัตต ทดลองใชระยะเวลาทั้งสิ้น 120 นาที 

3. กรณีใชลมรอนจากฮีตเตอรลมรอนเปนแหลงพลังงานความรอนและถายเทมวลเพียง

อยางเดียวเปาใหลมพัดผานที่ผิววัสดุไมยางพาราทั้งดานบนและดานลางที่กําลังไฟฟารวม 1800 วัตต 

ทดลองใชระยะเวลาทั้งสิ้น 120 นาที 

4. กรณีใชลมรอนจากฮีตเตอรลมรอนเปนแหลงพลังงานความรอนและถายเทมวลเปาให

ลมพัดผานที่ผิววัสดุไมยางพาราทั้งดานบนและดานลางที่กําลังไฟฟารวม 1800 วัตต รวมกับการใช

พลังงานไมโครเวฟในการทําความรอนที่กําลังไฟฟา 50 วัตต ทดลองใชระยะเวลาทั้งสิ้น 120 นาที 

และจากผลการศึกษาขางตนไดผลที่นาสนใจเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะห

เทียบผลจากการศึกษาทดลองไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร ยังไมสอดคลองกันมาก

นัก อาจเปนเพราะเน่ืองจากขอจํากัดทางขอมูลที่ศึกษาใสในขอมูลปอนเขาในโปรแกรมยังไมครบถวน

สมบูรณ สําหรับผลการทดลองไดภาพรวมดังตอไปน้ี 

 
ภาพท่ี 4-12 การกระจายตัวของอุณหภูมิ ตามระยะลึกตาง ตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 50 วัตต 

กรณีที่ใชพลังงานไมโครเวฟกําลังไฟฟา 50 วัตตเปนแหลงกําเนิดความรอนในวัสดุเพียง

อยางเดียว พบวา อุณหภูมิในการทําความรอนตลอดกระบวนการมีลักษณะสม่ําเสมอ กําลังงานที่

ปอนเขามีความเหมาะสมไมทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงจนเกินไปที่จะทําใหตัววัสดุไมยางพาราเสียหาย และ

เมื่อดูอุณหภูมิทายกระบวนการพบวาอุณหภูมิการทําความรอนเริ่มลดตํ่าลง เน่ืองจากปริมาณความช้ืน

ในวัสดุที่ลดลงสงผลใหสมบัติไดอิเล็กตริกที่เปนปจจัยหลักในการทําความรอนตํ่าลง และทําใหการดูด
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ซับพลังงานคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาจากไมโครเวฟเปนความรอนนอยลง ดังภาพที่ 4-12 อยางไรก็

ตาม เมื่อทําการวิเคราะหความช้ืน พบวา ความช้ืนยังคงอยูในระบบเปนปริมาณมากดังภาพที่ 4-13 

แสดงใหเห็นวากลไกการใหความรอนดวยไมโครเวฟที่กําลัง 50 วัตต ยังไมมีผลกระทบมากพอตอการ

ไลความช้ืนภายในวัสดุไมยางพารา ออกมาสูผิวหนาและระเหยไปสูสภาวะภายนอก นอกจากน้ันเพื่อ

ฉายภาพใหเห็นการกระจายตัวของอุณหภูมิใหชัดเจนย่ิงข้ึนไดทําการบันทึกอุณหภูมิของวัสดุดวยกลอง

ถายภาพความรอนดังแสดงในภาพที่ 4-14 พบวาวัสดุมีความรอนเกิดข้ึนบริเวณตรงกลาง และ

อุณหภูมิจะลดตํ่าลงที่บริเวณผิวหนาวัสดุ ซึ่งหมายถึง ความไมสม่ําเสมอของอุณหภูมิในวัสดุน่ันเอง 

 
ภาพท่ี 4-13 ความช้ืนภายในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 50 วัตต 

 
ภาพท่ี 4-14 การกระจายตัวอุณหภูมิในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 50 วัตต (ที่เวลา 30 นาที) 
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กรณีที่ใชพลังงานไมโครเวฟกําลังไฟฟา 200 วัตตเปนแหลงกําเนิดความรอนในวัสดุเพียง

อยางเดียว พบวา อุณหภูมิในการทําความรอนตลอดกระบวนการมีลักษณะไมสม่ําเสมอ กําลังงานที่

ปอนเขาไมเหมาะสมสงผลใหอุณหภูมิเพิ่มสูงจนเกินไปจนทําใหตัววัสดุไมยางพาราเสียหาย อุณหภูมิ

กลางกระบวนการมีการสูงข้ึนอยางรวดเร็ว และสามารถวัดอุณหภูมิภายในไดถึง 280 องศาเซลเซียส 

ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขนาดน้ีสงผลเสียโดยตรงตอวัสดุไมยางพาราที่ตองการอบแหง และมีความเสี่ยงตอ

ความเสียหายตออุปกรณทดลอง จึงสิ้นสุดกระบวนการทดลองใน 60 นาที ดังภาพที่ 4-15 

นอกจากน้ัน เมื่อทําการวิเคราะหความช้ืน พบวา ความช้ืนในระบบลดลงไดอยางรวดเร็ว และการ

หายไปของความช้ืนที่วัสดุมีอุณหภูมิสูง สงผลใหวัสดุไมยางพาราที่แหงมีอุณหภูมิสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 

ดังภาพที่ 4-16 แสดงใหเห็นวากลไกการใหความรอนดวยไมโครเวฟที่กําลัง 200 วัตต สามารถไล

ความช้ืนภายในวัสดุไมยางพาราออกมาสูผิวหนาและระเหยไปสูสภาวะภายนอกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตจะสงผลเสียตอระบบคือทําใหวัสดุเกิดความรอนจนเกิดความเสียหาย นอกจากน้ัน

เพื่อฉายภาพใหเห็นการกระจายตัวของอุณหภูมิใหชัดเจนย่ิงข้ึนไดทําการบันทึกอุณหภูมิของวัสดุดวย

กลองถายภาพความรอนดังแสดงในภาพที่ 4-14 พบวาวัสดุมีความรอนเกิดข้ึนบริเวณตรงกลาง และ

อุณหภูมิจะลดตํ่าลงที่บริเวณผิวหนาวัสดุ ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกรณีใชพลังงานไมโครเวฟ

กําลังไฟฟา 50 วัตต 

 
ภาพท่ี 4-15 การกระจายตัวของอุณหภูมิ ตามระยะลึกตาง ตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 200 วัตต 
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ภาพท่ี 4-16 ความช้ืนภายในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 200 วัตต 

 
ภาพท่ี 4-17 การกระจายตัวอุณหภูมิในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 200 วัตต (ที่เวลา 30 นาท)ี 

กรณีที่ใชพลังงานลมรอนกําลังไฟฟารวม 1800 วัตตเปนแหลงกําเนิดความรอนในวัสดุ

เพียงอยางเดียว พบวา อุณหภูมิในการทําความรอนตลอดกระบวนการมีลักษณะสม่ําเสมอ กําลังงานที่

ปอนเขามีความเหมาะสมไมทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงจนเกินไปที่จะทําใหตัววัสดุไมยางพาราเสียหาย และ

เมื่อดูอุณหภูมิทายกระบวนการพบวาอุณหภูมิการทําความรอนเริ่มลดตํ่าลง เน่ืองจากปริมาณความช้ืน

ในวัสดุที่ลดลง ดังภาพที่ 4-18 อยางไรก็ตาม จากภาพที่ 4-19 เมื่อนําไปเปรียบเทียบพลังงานในการไล

ความช้ืนระหวางลมรอน 1800 วัตต และไมโครเวฟ 200 วัตต พบวา ไมโครเวฟที่กําลังไฟฟานอยกวา

มากแตสามารถไลความช้ืนไดไวกวามาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิธีการพาความรอนแมจะใหอุณหภูมิที่

สม่ําเสมอแตสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อทําการวิเคราะหความช้ืน พบวา ความช้ืนยังคงอยูในระบบเปน
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ปริมาณมากดังภาพที่ 4-13 แสดงใหเห็นวากลไกการใหความรอนดวยไมโครเวฟที่กําลัง 50 วัตต ยังไม

มีผลกระทบมากพอตอการไลความช้ืนภายในวัสดุไมยางพารา ออกมาสูผิวหนาและระเหยไปสูสภาวะ

ภายนอก นอกจากน้ันเพื่อฉายภาพใหเห็นการกระจายตัวของอุณหภูมิใหชัดเจนย่ิงข้ึนไดทําการบันทึก

อุณหภูมิของวัสดุดวยกลองถายภาพความรอนดังแสดงในภาพที่ 4-14 พบวาวัสดุมีความรอนเกิดข้ึน

บริเวณตรงกลาง และอุณหภูมิจะลดตํ่าลงที่บริเวณผิวหนาวัสดุ ซึ่งหมายถึง ความไมสม่ําเสมอของ

อุณหภูมิในวัสดุน่ันเอง 

 
ภาพท่ี 4-18 การกระจายตัวของอุณหภูมิ ตามระยะลึกตาง ตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยลมรอนกําลังไฟฟา 1800 วัตต 

 
ภาพท่ี 4-19 ความช้ืนภายในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยลมรอนกําลังไฟฟา 1800 วัตต 
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และเมื่อดูภาพความรอนจากภาพที่ 4-20 เห็นชัดเจนวาพลังงานความรอนจะถูกถายเท

จากผิวหนาเขาไปยังวัสดุดวยกลไกการนําความรอน สงผลใหกวาที่อุณหภูมิจะเขาไปในแกนกลางวัสดุ

ตองใชระยะเวลานานกวากรณีทําความรอนดวยไมโครเวฟที่กําลัง 50 วัตต 

 
ภาพท่ี 4-20 การกระจายตัวอุณหภูมิในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยลมรอนกําลังไฟฟา 1800 วัตต (ที่เวลา 30 นาที) 

กรณีที่ใชพลังงานลมรอนกําลังไฟฟารวม 1800 วัตต รวมกับพลังงานไมโครเวฟ 50 วัตต

เปนแหลงกําเนิดความรอนในวัสดุไมยางพารา พบวา อุณหภูมิในการทําความรอนตลอดกระบวนการมี

ลักษณะสม่ําเสมอ และมีอุณหภูมิสูงกวาทั้งสองกรณีเล็กนอย แตไมถึงข้ันทําใหวัสดุเกิดความเสียหาย 

เน่ืองจากกําลังงานที่ปอนเขามีความเหมาะสมไมทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงจนเกินไป และเมื่อดูอุณหภูมิ

ทายกระบวนการพบวาอุณหภูมิการทําความรอนเริ่มลดตํ่าลงและกลับเพิ่มข้ึนอีกครั้งหน่ึง ซึ่งเห็นไดวา

หากปลอยใหทําการอบแหงนานกวาน้ี อาจเกิดพฤติกรรมทางความรอนแบบเดียวกับกรณีไมโครเวฟ

กําลัง 200 วัตตก็เปนได เน่ืองจากปริมาณความช้ืนในวัสดุที่ลดลงมากและตัววัสดุมีอุณหภูมิที่สูง ดัง

ภาพที่ 4-21 และ จากภาพที่ 4-22 เมื่อนําไปเปรียบเทียบพลังงานในการไลความช้ืน กับทุกรณีกอน

หนา พบวา สามารถไลความช้ืนไดอยางรวดเร็ว แตไมเทียบเทากรณีไมโครเวฟที่ 200 วัตต ซึ่งจากผล

ตรงน้ีหากตองการใหไลความช้ืนไดเร็วข้ึนอาจจะเพิ่มกําลังไมโครเวฟไปอีกเล็กนอย แตการอบจะตอง

ใชความระมัดระวังมากข้ึน และเมื่อดูภาพถายความรอนที่ผิวพบวาการกระจายตัวของอุณหภูมิในวัสดุ

ไมยางพารามีความสม่ําเสมอเมื่อมีการใชแหลงกําเนิดความรอนสองแหลงรวมกันดังภาพที่ 4-23 
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ภาพท่ี 4-21 การกระจายตัวของอุณหภูมิ ตามระยะลึกตาง ตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยลมรอนกําลังไฟฟา 1800 วัตต รวมกับการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 50 วัตต 

 
ภาพท่ี 4-22 ความช้ืนภายในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยลมรอนกําลังไฟฟา 1800 วัตต รวมกับการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 50 วัตต  

เปรียบเทียบกับกรณีการทดลองอื่น 
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ภาพท่ี 4-23 การกระจายตัวอุณหภูมิในวัสดุไมยางพาราตลอดกระบวนการ 

ทําความรอนดวยลมรอนกําลังไฟฟา 1800 วัตต รวมกับการ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟกําลงัไฟฟา 50 วัตต 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจัย  

 

จากการศึกษาการถายเทความรอนและการไหลหลายสถานะในวัสดุพรุนไมยางพาราภายใต

พลังงานไมโครเวฟ เชิงทฤษฎีและประยุกต ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

จากการศึกษา วิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรครั้งน้ีไดผลที่นาสนใจหลายประการ แต

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองยังไมคอยสอดคลองกันในหลายประเด็น ซึ่งสามารถสรุป

รายละเอียดที่นาสนใจไดดังน้ี 

การกระจายตัวของสนามไฟฟา ภายในวัสดุไมยางพาราความหนา 50 มม. คอนขางจะ

สม่ําเสมอ เน่ืองจากอิทธิพลความแตกตางของความช้ืนที่ผิวหนากับความช้ืนภายในแพคเบดมีคานอย 

และลักษณะคลื่นสนามไฟฟาจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกระบวนการเน่ืองจากความช้ืนที่สูญเสียไปจาก

กระบวนการการถายเทมวล 

กลไกการไหลหลายสถานะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความช้ืนหรือความอิ่มตัวภายใน

ระบบและสงผลตอความดันรวมภายในวัสดุ ซึ่งหากสูงมากอาจเกิดแรงดันใหเกิดรอยปริของวัสดุได 

อุณหภูมิตลอดกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้ึนกับอิทธิของความช้ืนภายในเปน

หลัก 

จากการศึกษาการทดลองพบวาความช้ืนที่นอยลงในระบบกลับทําใหอุณหภูมิในการทําความ

รอนดวยไมโครเวฟสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งสังเกตไดจากกรณีไมโครเวฟกําลัง 200 วัตต 

การใชกําลังไมโครเวฟสูงข้ึนเพียงเล็กนอย ก็สงผลตออุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอาจจะทําใหวัสดุ

เสียหายได 

ไมโครเวฟใหพลังงานความรอนที่อุณหภูมิสูงกวาในขณะที่ใชกําลังไฟฟาตํ่ากวาลมรอนมาก 

การใชไมโครเวฟรวมกับลมรอนชวยใหการกระจายตัวของอุณหภูมิในระบบสม่ําเสมอข้ึนและ

สามารถไลความช้ืนในระบบไดดีข้ึน 
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2. การอภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาเปนที่นาพอใจแบบจําลองที่ไดสามารถใชในการขยายผลการศึกษาไดตอไปใน

อนาคต โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 แบบจําลองสามารถอธิบายพฤติกรรมการถายเทความรอนและการไหลหลายสถานะของวัสดุ

พรุนภายใตพลังงานไมโครเวฟในภาพรวมที่อาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของวิเทเคอร ในการ

จําลองการไหลของวัสดุพรุน อันสงผลตอภาพรวมของการถายเทความรอนและมวลในวัสดุได แต

ยังใหผลที่ไมเหมาะสมในกรณีพัฒนาเปนวัสดุพรุนไมยางพารา 

 การทดลองใหผลที่นาสนใจหลายประการสามารถนําไปตอยอดพัฒนาเครื่องศึกษาในระดับที่

ใหญข้ึนตอไปไดในอนาคต 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 

 ควรศึกษาใหแบบจําลองทางคณิตศาสตรและการทดสอบจริงมีความสอดคลองกันมากกวาน้ี

ตอไปในอนาคต  
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