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บทคัดยอ
ปจจุบันการทําความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟถูกใชอยางแพรหลาย
ในการประกอบอาหารในครัวเรือน และไดเริ่มมีการนํามาประยุกตเพื่อ
ใชในอุตสาหกรรมบางแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการ
ผลิตอาหาร
สําหรับในอุตสาหกรรมยางซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมหลัก
อยางหนึง่ ของประเทศไทยนั้นยังไมพบวามีการศึกษาหรือนําคลื่น
ไมโครเวฟมาใชกับอุตสาหกรรมยางเลย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาถึง
การประยุกตใชพลังงานไมโครเวฟในยาง เพื่อที่จะนําองคความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางตอไป
โดยงานวิจัยนี้ไดทําการทดลองใหความรอนแกยางโดยใชวิธีแบบ
ธรรมดา (Conventional Heating) กับวิธีการใหความรอนโดยใชคลื่น
ไมโครเวฟ (Microwave Heating) เพื่อเปรียบเทียบคาการใชพลังงาน
และเวลาในการใหความรอนรวม สําหรับการใชกระบวนการใหความ
รอนในแตละแบบ ซึ่งพบวาการใชคลื่นไมโครเวฟในการทําความรอนซึ่ง
เปนการใหความรอนเชิงปริมาตร (Volumetric Heating) จะทําใหยางมี
ความรอนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และอุณหภูมิภายในเนื้อยางกระจาย
ตัวอยางทั่วถึงภายในเวลาอันรวดเร็วอันเนื่องมาจากความสามารถใน
การทะลุทะลวงของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะเปนการลดเวลาในการให
ความรอนแกยางไดดีและจะสงผลตอการลดตนทุนในกระบวนการผลิต
ดวย
Abstract
Microwave heating has widely been used for food
preparation in houses and is applied in some industries,
especially food industry. In rubber industry, the main industry of
Thailand, the application of microwave heating has not been
studied or used. Therefore, this research aimed at studying the
application of microwave energy in rubber, so that the knowledge
gained can be used as a guideline in the rubber industry.
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

This research compared two types of heating modes,
conventional heating and microwave heating, in terms of the
consumed energy and time needed for heating. Microwave
heating, volumetric heating, led to a rapid temperature rise within
the rubber. Because of the penetration ability of microwave, the
temperature distribution was the rapid uniform temperature. The
use of microwave heating could be used in manufacturing
processes.
1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตยางดิบรายใหญของโลก
ซึ่ง
สวนมากจะผลิตเพื่อจําหนายใหกับตางประเทศ เนื่องจากความตองการ
ใชยางภายในประเทศยังไมมากนักเมื่อเทียบกับปริมาณยางดิบที่ผลิตได
ทําใหรัฐบาลมีนโยบาย ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยาง
มากขึ้น สําหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางในปจจุบันพบปญหา
หลักๆ ซึ่งสามารถแบงออกไดหลายประเด็น อาทิ สวนผสมของยางกับ
สารเคมี, กระบวนการขึ้นรูปยางกอนอบ, ลักษณะกระบวนการอุนและ
อบยาง เปนตน โดยแตละประเด็นตองการวิธีแกไขที่แตกตางกันออกไป
อยางไรก็ตามกระบวนการอุนและอบยางเปนกระบวนการหนึ่งที่ประสบ
ปญหาอยางมาก เนื่องจากปจจุบันใชระบบการใหความรอนแบบขดลวด
เหนี่ยวนําความรอน
ซึ่งถือเปนวิธีการใหความรอนแบบธรรมดา
(Conventional Heating) โดยเปนการใหความรอนจากผิวยางดานนอก
เขาสูภายในเนื้อยาง สําหรับการใหความรอนแกยางดวยวิธีนี้จะทําให
อุณหภูมิบริเวณเนือ้ ในของยางเพิ่มขึ้นคอนขางชา ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติ
ความเปนฉนวนของยาง เนื่องจากเมื่อผิวยางดานนอกมีอุณหภูมิสูงก็จะ
เปลี่ยนยางใหมีสมบัติความเปนฉนวนมากขึ้น ซึ่งจะทําใหการสงผาน
ความรอนเขาสูเนื้อในของยางดําเนินไปอยางลาชา
ทําใหเนื้อยางมี
อุณหภูมิไมสม่ําเสมอกัน ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑทผี่ ลิตไดมีคุณภาพ
ไมดีเนื่องจากการกระจายตัวที่ไมสม่ําเสมอของอุณหภูมิ อีกทั้งยังสงผล
ใหเนื้อยางภายในไมสุกหรือสุกแตไมสม่ําเสมออีกดวย
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาถึงวิธีการใหความรอนแกยาง โดยใช
คลื่นไมโครเวฟ เพื่อเปนแนวทางใหมในการใหความรอนแกยางเพื่อให
ยางมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากภายในเนื้อยางดวยเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งคลื่น
ไมโครเวฟ มีลักษณะในการทําใหเกิดความรอนเปนแบบเชิงปริมาตร
(Volometric Heating) และมีความสามารถในการทะลุทะลวงจึงจะทําให
เกิดความรอนภายในเนื้อยางไดดี
อันเปนการเพิ่มคุณภาพใหกบั
ผลิตภัณฑ และลดเวลาในการผลิตสงผลใหสามารถเพิ่มปริมาณการ
ผลิตและลดตนทุนการผลิตไดอีกดวย
2.1 หลักการเกิดความรอนในยาง
ยางเปนวัสดุโพลิเมอรชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีสมบัติความเปนฉนวน
คอนขางสูงและมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลไฮโดรคารบอน (คารบอน
และไฮโดรเจน) ตอกันเปนโซโมเลกุลยาว ชื่อทางเคมีของยางธรรมชาติ
คือโพลีไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) กลาวคือมีไอโซพรีน (C5H8)
มาตอกันเปนโมเลกุลยาวหรือ (C5H8)n ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2
ตามลําดับ

2.1 พฤติกรรมการเกิดความรอนในยาง
โดยวิธีแบบธรรมดา (Conventional Heating)
สําหรับการนําความรอนในยางแบบธรรมดา จะนําความรอน
ผานโฟนอน (Phonon) ซึ่งเปนกลุม ของพลังงานที่สามารถพิจารณาได
วามีสมบัติเหมือนอนุภาคใด ๆ ซึ่งจัดเรียงตัวไปตามโซโมเลกุลของยาง
ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยเมื่อยางไดรับความรอนแลวความรอนจะถูกสง
ถายผานอนุภาคของโฟนอน
ซึ่งโฟนอนจะเก็บสะสมพลังงานและ
โมเมนตัมไวในอนุภาค จากนั้นจะเคลื่อนที่ไปชนโฟนอนอนุภาคอื่นตาม
ทิศทางของโซโมเลกุล โดยพลังงานและโมเมนตัมที่สะสมอยูในอนุภาค
นั้นจะถายเทสูอนุภาคที่ถูกชนและเปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนสุดสายโซ
โมเลกุล แตพลังงานและโมเมนตัมที่บรรจุในอนุภาคโฟนอนอาจถูกทํา
ใหกระเจิงเนื่องจากการสิ้นสุดพันธะลูกโซ การเชื่อมโยง (Crosslink)
หรือการเชื่อมตอกับโมเลกุลอื่น อยางไรก็ตามอนุภาคโฟนอนก็ยังบรรจุ
ความรอนไวไดในระดับหนึ่งแตไมมากนัก จึงเปนผลใหความสามารถใน
การนําความรอนของยางมีคาต่าํ ซึ่งแสดงถึงสมบัติของการเปนฉนวน
ทางความรอนที่ดีดวย

H

CH3

รูปที่ 3 อนุภาคของโฟนอนที่เรียงตัวไปตามโซโมเลกุลของยาง
C=C
CH2

CH2

n

รูปที่ 1 สูตรโครงสรางของยางธรรมชาติ

2.2 พฤติกรรมการเกิดความรอนในยาง
โดยใชคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Heating)
สสารโดยทั่วไป เชน น้ํา เปนตน จะประกอบดวยโมเลกุลซึ่ง
เปนการเกาะตัวกันของอะตอมของธาตุตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลวโมเลกุล
ของสสารตางๆจะเปนโมเลกุลแบบมีขั้ว
ดังนั้นเมื่อมีสนามไฟฟาตก
กระทบวัสดุจึงทําใหโมเลกุลเหลานี้ซึ่งมีขั้วบวกลบที่เรียกวาไดโพล เกิด
การจัดเรียงตัว เพื่อใหขั้วบวกของไดโพลอยูใกลขั้วลบของสนามไฟฟา
และขั้วลบของไดโพลอยูใกลขั้วบวกของสนามไฟฟา แตเนื่องจากคลืน่
ไมโครเวฟที่ตกกระทบนั้นมีความถี่ 2.45 GHz ดังนั้นไดโพลจะกลับตัว
ไปมาในชวงคลื่นไมโครเวฟ เมื่อสนามไฟฟาสลับขั้วไปมาดังแสดงในรูป
ที่ 4 จึงทําใหไดโพลชนกันและเสียดสีกันจนเกิดความฝดในที่สุดจึงเกิด
ความรอนขึ้นเนื่องจากโมเลกุลภายในของสสาร

รูปที่ 2 การจัดเรียงตัวแบบโซโมเลกุลของยางธรรมชาติ
สําหรับคาสมบัติทางฉนวนไฟฟา (Dielectric Properties) และทาง
ความรอน (Thermal Properties) ของยางผสมที่ใชในการทดลองซึ่งได
จากการทดสอบไดแสดงไวดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาสมบัติทางกายภาพทางความรอนและทางไฟฟาของยาง
Rubber

Dielectric Properties
Dielectric Dielectric
Constant Loss
4.0

0.14
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Thermal Properties
Thermal
Specific
Density
Conductivity
heat
(kg/m3)
(W/m.ºC)
(kJ/kg°C)
0.25
1756
1093.3

รูปที่ 4 การกลับขั้วของไดโพลซึ่งทําใหเกิดความรอน
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สําหรับการเกิดความรอนขึ้นในยางโดยใชคลื่นไมโครเวฟ พบวา
โดยปกติ ถึงแมวา โซโมเลกุลของยางจะเกาะตัวกันเปนโซโมเลกุลแบบ
ไมมีขั้ว
แตภายในแตละอะตอมของคารบอนและไฮโดรเจนก็ยังคง
ประกอบไปดวยอิเลคตรอนซึ่งมีประจุเปนลบและโปรตอนซึ่งมีประจุบวก
อยูนั่นเอง
ฉะนั้นเมื่อมีสนามไฟฟาตกกระทบก็จะสงผลใหเกิดการ
จัดเรียงตัวของประจุเพื่อใหประจุที่มีขั้วตางกันอยูใกลกันและประจุที่มีขั้ว
เหมือนกันอยูหางกัน และเนื่องจากคลื่นไมโครเวฟที่สงออกไปมีความถี่
เปน 2.45 GHz จึงทําใหสนามไฟฟาเกิดการสลับขั้วไปมาดวยความถี่
ดังกลาวซึ่งสงผลใหโซโมเลกุลของยางเกิดการบิดตัวไปมา เพื่อจัดเรียง
ประจุตามไปดวย เปนผลใหเกิดการเสียดสีกันระหวางโซโมเลกุลจนทํา
ใหเกิดเปนความรอนขึ้นนั่นเอง

Heater
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6 cm

5
4
3
2
1

6 cm

3 cm
รูปที่ 6 แสดงตําแหนงในการวัดอุณหภูมิของชิ้นงาน
140

120

Temperature (deg.C)

3. การเกิดความรอนในยางเมื่อใหความรอนแบบธรรมดา
3.1 การทดลองใหความรอนแกยางโดยใชแผนความรอน
ทําการทดลองใหความรอนแกชิ้นยางขนาด 6 * 6 * 6 เซนติเมตร
ในแมพิมพที่สรางขึ้น โดยจะใชแผนใหความรอน (Heater) เปนแหลง
ความรอนซึ่งจะสัมผัสกับผิวดานบนของชิ้นยาง สวนแมพิมพดานอื่นที่
สัมผัสกับผิวยางจะถูกหุมดวยฉนวน ดังนั้นชิ้นยางจึงรับความรอนจาก
ผิวดานบนเพียงดานเดียวและไมไดถายเทไปยังสวนอื่น โดยทําการ
เจาะแมพิมพเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 5

6 cm

point1
point2
point3
point4
point5

100

80

60

40

20

0
0

5000

10000

15000

20000

25000

Time (sec)

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ
ขณะทดลอง
สําหรับชิ้นงานหลังนําออกจากแมพิมพมีลักษณะแสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 5 การวัดอุณหภูมิของชิ้นงานขณะทดลอง
3.2 ผลการทดลอง
ทําการทดลอง โดยใหความรอนจากแผนเหล็กความรอนเปนเวลา
ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยวัดการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ณ ตําแหนงที่
1, 2, 3, 4 และ 5 ภายในชิ้นยางดังแสดงในรูปที่ 6 โดยเจาะเขาไปที่
ตําแหนงดังกลาวลึก 3 เซนติเมตร ซึ่งจะไดผลของอุณหภูมิที่ตําแหนง
ตางๆดังรูปที่ 7 ตามลําดับ

รูปที่ 8 ชิ้นงานหลังนําออกจากแมพิมพเมื่อใหความรอนแกชิ้นยางโดย
ใชแผนเหล็กรอน
จากการทดลองใหความรอนแกชิ้นยางโดยใชแผนเหล็กความรอน
ดังที่กลาวมา สามารถสรุปเปนคาตัวแปรตางๆที่ศึกษาไดดังตารางที่ 2

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

AE21-3

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 2 คาตัวแปรตางๆที่ศึกษาสําหรับการใหความรอนโดยใชแผน
เหล็กรอน
ตัวแปรที่ศึกษา
คาที่ได
32
อุณหภูมิเริ่มตนเฉลี่ย ( ํC )
80
อุณหภูมิสุดทายเฉลี่ย ( ํC )
กําลังไฟฟาในการทําความรอน (W)
300 - 800
เวลาในการใหความรอน (hrs)
5
สําหรับการทดลองนี้เปนการใหความรอนแกชิ้นยาง โดยใชแผน
เหล็กความรอนซึ่งใชกําลังไฟฟาขนาด 300 - 800 W ในการใหความ
รอนโดยทําการปรับขนาดกําลังในชวงดังกลาว เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
บริเวณผิวของแผนเหล็กความรอนใหมีอุณหภูมิประมาณ 200 ํC โดย
เริ่มตนชิ้นยางมีอุณหภูมิเฉลีย่ ทั้งชิ้นเปน 32
ํC และตองใชเวลา
ประมาณ 5 ชั่วโมงในการใหความรอนจึงจะทําใหยางมีอุณหภูมิเฉลีย่ ทั้ง
ชิ้นเปน 80 ํC และสําหรับลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิภายใน
เนื้อยางพบวา บริเวณที่ผิวยางอยูตดิ กับแผนความรอนจะมีอุณหภูมิสูง
และลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเมื่ออยูหางจากแผนความรอนมากขึ้น

4. การเกิดความรอนในยางเมื่อใชพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ
4.1 การทดลองใหความรอนแกยางโดยใชคลื่นไมโครเวฟ
การทดลองใหความรอนแกยางโดยใชคลื่นไมโครเวฟนี้ทดลองโดย
นําชิ้นยางไปอุนในเตาไมโครเวฟสําหรับประกอบอาหาร ซึ่งมีขายตาม
ทองตลาดซึ่งใชหลอดแมกนีตรอนความถี่ 2.45 GHz ขนาดกําลัง 1200
W และจานหมุนหมุนดวยความเร็วรอบประมาณ 3 รอบตอนาที โดยทํา
การจายคลื่นไมโครเวฟใหแกชิ้นยางเปนเวลา 6 นาที จากนั้นทําการวัด
อุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆ โดยยางทีน่ ํามาทดลองมีขนาดและตําแหนงที่
ทําการวัดอุณหภูมแิ สดงดังรูปที่ 9
6 cm
60 ํC
3 cm

2 cm

2 cm

6 cm
63 ํC

1
85 Cํ

2
83 ํC

ลึก 3 cm และวัดอุณหภูมิที่ผิวดานขางของชิ้นยางในตําแหนงกึ่งกลาง
ของผิวดานนั้นๆ ซึ่งไดแสดงคาอุณหภูมิที่วัดไดไวดังรูปที่ 9 และเมื่อนํา
ชิ้นงานออกจากแมพิมพจะมีลักษณะแสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ชิ้นงานหลังนําออกจากแมพิมพเมื่อใหความรอนแกชิ้นยางดวย
คลื่นไมโครเวฟ
จากการทดลองใหความรอนแกชิ้นยางโดยใชคลื่นไมโครเวฟดังที่
กลาวมาสามารถสรุปเปนคาตัวแปรตางๆที่ศึกษาไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาตัวแปรตางๆที่ศึกษาสําหรับการใหความรอนโดยใชคลื่น
ไมโครเวฟ
ตัวแปรที่ศึกษา
คาที่ได
32
อุณหภูมิเริ่มตนเฉลี่ย ( ํC )
80
อุณหภูมิสุดทายเฉลี่ย ( ํC )
กําลังไฟฟาในการทําความรอน (W)
800
เวลาในการใหความรอน (min)
6
สําหรับการทดลองนี้เปนการใหความรอนแกชิ้นยาง
โดยใช
พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟซึ่งใชกําลังไฟฟาขนาด 800 W ในการให
กําเนิดคลื่นเพื่อสงไปยังชิ้นยาง โดยเริ่มตนชิ้นยางมีอุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ ชิ้น
เปน 32 ํC และใชเวลาเพียงประมาณ 6 นาทีในการทําใหยางมี
อุณหภูมิเฉลีย่ ทั้งชิน้ เปน 80 ํC และจากผลการทดลองพบวาเนื้อยาง
บริเวณกึ่งกลางของชิ้นยาง และบริเวณใกลเคียงจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด
ในขณะที่บริเวณผิวของชิ้นยางจะมีอณ
ุ หภูมิต่ํากวา

6 cm
รูปที่ 9 แสดงตําแหนงในการวัดอุณหภูมิของชิ้นงาน
4.2 ผลการทดลอง
หลังจากทดลองใหความรอนแกชิ้นยางดวยคลื่นไมโครเวฟ เปน
เวลาประมาณ 6 นาที แลวจึงทําการวัดอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ
ภายในชิ้นยาง โดยวัดอุณหภูมิในตําแหนงที่ 1 และ 2 โดยเจาะเขาไป
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

5. เปรียบเทียบและวิเคราะห
จากการทดลองใหความรอนแกชิ้นยางขนาด 6 * 6 * 6 เซนติเมตร
ดวยวิธีการทําความรอนแบบธรรมดา เปรียบเทียบกับวิธีการทําความ
รอนโดยใชคลื่นไมโครเวฟนั้น
พบวาการทําความรอนดวยคลื่น
ไมโครเวฟในยาง จะสามารถลดเวลาในการใหความรอนแกยางลงเปน
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อยางมากเมื่อใชกําลังทางไฟฟาในการทําความรอนเทากัน อีกทั้งการ
ทําความรอนดวยวิธีนี้จะทําใหบริเวณกึ่งกลางยาง
เปนบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงที่สุด และคอนขางมีอุณหภูมิใกลเคียงกันเกือบทั้งชิ้นยาง
ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการทะลุทะลวงของคลื่น และความรอนที่
เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เนื่องจากลักษณะการใหความรอนเชิง
ปริมาตร (Volumetric Heating) ของคลื่นไมโครเวฟนั่นเอง ในขณะที่
วิธีการทําความรอนแบบธรรมดา จะทําใหยางมีอุณหภูมิสูงสุดที่บริเวณ
ผิวยางที่อยูติดกับแผนเหล็ก และจะมีอุณหภูมิลดลงไปเรื่อยๆเมื่ออยูใน
ตําแหนงที่หางจากแผนเหล็กมากขึ้น ซึ่งพบวาอุณหภูมิของยางบริเวณ
ที่อยูใกล และอยูห างแผนเหล็กความรอนที่สุดจะมีอุณหภูมิแตกตางกัน
มาก แสดงใหเห็นถึงความไมสม่ําเสมอของการกระจายตัวของอุณหภูมิ
ภายในชิ้นยาง ซึง่ เปนเหตุเนื่องจากสมบัติการเปนฉนวนทางความรอน
ของยางนั่นเอง
6. สรุป
การทําใหเกิดความรอนในยางดวยคลื่นไมโครเวฟ จะทําใหยางมี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายในเนื้อยาง และหากนํามาประยุกตใช
แทนการใหความรอนในแบบธรรมดาที่ใชในปจจุบัน จะสามารถลดเวลา
และตนทุนในการผลิตมาก
ดังนั้นจึงควรเปนอยางยิ่งในการนําคลื่น
ไมโครเวฟมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมยาง สําหรับการที่ยางจะรอน
มากที่สุดในตําแหนงไหนนั้นขึ้นอยูกับ การตกกระทบของสนามไฟฟา
และผลจากการแทรกสอดและสะทอนของคลื่น ซึ่งสงผลใหเกิดการเสริม
กันและหักลางกันของคลื่น
ดังนั้นหากมีการนําคลื่นไมโครเวฟไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยาง จะตองมีการออกแบบลักษณะของหอง
อุนและตําแหนงในการวางหลอดแมกนีตรอนใหเหมาะสม เพื่อทําให
ชิ้นงานเกิดความรอนในบริเวณที่ตองการมากที่สุดอีกดวย
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