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1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 วัสดุเม็ด (Granular materials) คือ วัสดุที่ประกอบไปด้วยวัสดุแข็งเม็ดเล็ก ๆ มากมาย และ
ช่องว่างระหว่างวัสดุเม็ด ๆนี้ก็จะถูกแทรกด้วยของไหล เช่น น้้าหรืออากาศ (สกนธ์ คล่องบุญจิต , 
2550) วัสดุเม็ดเหล่านี้มีความส้าคัญในเชิงพาณิชย์ในการน้ามาประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น วิศวกรรมอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยา อาหารและการเกษตรการท้าเหมืองแร่ 
วิศวกรรมโลหะการ และการผลิตพลังงาน (Shirsath, 2015) ในกระบวนการผลิตนั้น วัตถุดิบต่าง ๆ
อาจจะถูกน้าไปผ่านกระบวนการเขย่าเพ่ือให้เกิดการผสมกัน หรือเพ่ือให้แยกตัวออกจากกัน ส้าหรับ
วัสดุประเภทนี้เมื่อถูกน้ามาสั่นหรือเขย่าแล้วจะเกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่น่าสนใจและควรที่จะ
ท้าการศึกษาข้ึนภายในระบบ เช่น การก่อตัว (Arching) การกอง (Heaping) การแยก (Segregation) 
คลื่นพ้ืนผิว (Surface waves) การพา (Convection) และ อ่ืน ๆ (สกนธ์ คล่องบุญจิต, 2553) โดย
การน้าวัสดุเม็ดไปใช้ในทางอุตสาหกรรมนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างกันไปในวัตถุแต่ละชนิด เช่น 
ขนาด ความหนาแน่น และรูปร่าง เป็นต้น (Shirsath, 2015) ดังนั้นการศึกษาและท้าความเข้าใจ
สมบัติและพฤติกรรม/กลไกการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สนใจปรากฏการณ์การพาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เม็ดของวัสดุที่อยู่ภายใต้การ
สั่นสะเทือนจะเคลื่อนที่ เป็นกระแส มีการเคลื่อนที่วนเป็นรอบ ๆ หรือมีเส้นทางเดินซ้้า ๆ กัน  
  วัสดุเม็ดสามารถนิยามเป็นกลุ่มของอนุภาคเม็ดที่มีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรม
โดยรวมของวัสดุเม็ดขึ้นอยู่กับแรงกระท้าระหว่างอนุภาค ในงานวิศวกรรมโยธา, ดิน และทรายตาม
ธรรมชาติ เช่น การสร้างโครงสร้างทั้งเหนือและใต้ดิน, ฐานรากและเขื่อน วัสดุพ้ืนฐานในรูปเม็ดหรือ
อนุภาคถูกใช้ในการผลิตปูนและคอนกรีตเพ่ือใช้ในการสร้าง อีกทั้งยังจะพบเห็นในกระบวนการย่อย
และบดวัสดุต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร, เภสัชกรรมและเคมีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะประกอบ
ขึ้นด้วยอนุภาคเม็ดเป็นพ้ืนฐานส้าคัญ การท้านายเสถียรภาพของโครงสร้างของวัสดุทางธรณีวิทยา, 
การไหล, การขนส่งและขนถ่าย และการเก็บรักษาวัสดุเม็ด (อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์และคณะ , 2549) 
และ (Nishimura, Kosugi, & Nakagawa, 1993) ได้ศึกษาทดลองปล่อยวัสดุเม็ดลงรางลาดเอียงภาย 
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เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัสดุเม็ด ซึ่งใช้รางยาว 5.4 m กว้าง 0.08 m ความชันของ
รางก้าหนดตั้งแต่ 30° ถึง 40° และก้าหนดอุณหภูมิที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0°-30° โดยได้จ้าลองเงื่อนไข
ขอบเขตแบบหยาบและแบบเรียบ พวกเขาพบว่าปริมาณมีความส้าคัญในการไหลและมีความเร็ว
เพ่ิมขึ้นตามความโน้มเอียงของรางและอุณหภูมิ วัสดุเม็ดที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มี
ความเร็วที่ผันผวน เงื่อนไขขอบเขตมีอิทธิพลส้าคัญต่อพฤติกรรมการไหล การไหลภายใต้ขอบเขตแบบ
หยาบวัสดุเม็ดไหลไม่เป็นระเบียบส่วนแบบราบเรียบวัสดุเม็ดไหลเป็นระเบียบ ต่อมา (Santomaso & 
Canu, 2001) ได้ท้าการทดลองตรวจสอบพฤติกรรมความหนาแน่นของวัสดุเม็ดโดยให้วัสดุเม็ดไหลบน
รางเอียงที่มีพ้ืนผิวหยาบและมีแรงเสียดทานภายใน พบว่า ช่วงที่มีความหนาแน่นของวัสดุเม็ดต่้า คือ
ช่วงความเร็วปลายที่อยู่ใกล้ฐานของราง ประกอบไปด้วยอนุภาคที่ไม่ใช่ทรงกลมที่มีการกระจายตัวบน
พ้ืนผิวที่ขรุขระ และชั้นความหนาที่สังเกตได้จากการคงที่และการไหลไปบนรางนั้น พบว่ามีความ
แตกต่างกันเนื่องมาจากมุมที่ต่างกันซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาจากระดับที่ไม่ใช่มิติ 
จะเห็นว่าวัสดุเม็ดนั้นมีพฤติกรรมการไหลไม่แน่นอน จึงมีทฤษฎีต่าง ๆ ได้อธิบายเกี่ยวกับการไหลของ
วัสดุเม็ดที่มีความคล้ายคลึงกันของไหลนอกจากนี้ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเม็ดต้องการการพัฒนาเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังนั้น การศึกษาและท้าความเข้าใจคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุเม็ดจึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะ
แก้ไขและพัฒนาองค์ความรู้ให้ดียิ่งขึ้น กลศาสตร์ของการไหลของวัสดุเม็ดที่ได้แก่ ถ่านหิน ทราย 
สินค้าเกษตร ปุ๋ย สารเคมีแห้ง สินแร่โลหะอ่ืน ๆ ลักษณะการไหลของวัสดุเม็ดได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากในปีที่ผ่านมา ในเชิงพาณิชย์วัสดุเม็ดมีบทบาทส้าคัญในการใช้งานหลากหลายด้าน เช่น  การ
ผลิตพลังงานอุตสาหกรรม การท้าเหมืองแร่โลหะ อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมเคมีและการใช้
งานเกี่ยวกับการประมวลผลของวัสดุเม็ดที่มีคุณสมบัติอนุภาคที่แตกต่างกัน กลไกการเคลื่อนที่ของ
วัสดุเม็ดในกระบวนการต่าง ๆจะสามารถสังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนที่หรือวิถีในการเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างไปจากวัตถุชนิดอ่ืน วัสดุเม็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่
เหมือนกันส่วนวัสดุเม็ดที่มีคุณสมบัติต่างกันจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมวล (m), ความ
หนาแน่น (ρ), และขนาดวัสดุ (Kiwing, Lai, & Pak, 2002) ต่อมา ( Ishida &  Shirai, 1979) ได้
ท้าการศึกษาความเร็วของอนุภาคของแข็งไหลลงช่องเปิดที่มีความลาดเอียงซึ่งพ้ืนด้านล่างช่องเปิดมี
กระดาษทรายหยาบมากใช้วัดอัตราเร็วส้าหรับอนุภาคขนาดต่างกัน 3 ชนิด วัสดุเม็ดที่ไหลมีกระจาย
ความเร็วสม่้าเสมอไหลเป็นรูปแบบเชิงเส้น ในความเร็วแต่ละระดับจะมีการไล่ระดับสีของความเร็วใน
แต่ละบริเวณความหนาของชั้นอนุภาคและเพ่ิมขึ้นตามความลาดชันของราง จากการสังเกตยังพบว่า 
การวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายคุณสมบัติหลักของการไหลของอนุภาคในช่องเปิดที่มีความเอียง
และยังพบว่ามุมช่องเปิดที่ลาดเอียงมีส่งผลต่อการไหลของอนุภาค ปัจจุบันผู้ที่สนใจในเรื่องวัสดุเม็ดมี
จ้านวนเพ่ิมมากขึ้น เพราะวัสดุเม็ดมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งใ น
ทางตรงและทางอ้อม โดยวัสดุเม็ด (Granular Metter)หมายถึง วัสดุแข็งเม็ดเล็ก ๆ มากมาย เช่น เม็ด
พลาสติก ทราย ลูกแก้ว ตะกั่ว เป็นต้น (สกนธ์ คล่องบุญจิต, 2553)และยังถูกน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง อาทิ อุตสาหกรรมยา อาหารและการเกษตร เหมืองแร่ ก่อสร้าง และ
การผลิตพลังงาน ซึ่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และ
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การปล่อยล้วนเป็นคุณสมบัติของวัสดุเม็ดทั้งสิ้น (Shirsath, Padding, Clercx, & Kuipers, 2015) ซ่ึง
กลไกการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดในกระบวนการต่าง ๆ โดยจะสามารถสังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนที่
หรือวิถีการเคลื่อนที่มีความแตกต่างไปจากวัสดุชนิดอ่ืน วัสดุเม็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันก็น่าจะมีการ
เคลื่อนที่ที่เหมือนกัน ส่วนวัสดุเม็ดที่มีคุณสมบัติต่างกันก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ
มวล (m), ความหนาแน่น (ρ) และขนาดของวัสดุ มีนักวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการกองตัว
ของการไหลมีหลายปัจจัยนั้นก็คือ มุมกองภายใน แรงเสียดทานภายใน ของเหลวชนิดหยาบและชนิด
ละเอียด รวมไปถึงเวลาที่ใช้ในการทดลองอีกด้วย (Christakis, Chappelle, & Patel, 2006)  ใน
กลไกของวัสดุเม็ด (The Dynamics of granular meterials) ท้าให้ในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ต้อง
อาศัยองค์ความรู้จากธรรมชาติทางฟิสิกส์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น การก่อตัวของเนิน
ทรายที่มีการกัดเสาะด้วยการไหลของทรายเปียก เป็นต้น 

ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการทดลองไหลพาและการแยกของวัตถุเม็ดภายใต้
ระบบการสั่นสะเทือนแนวตั้ง โดยการจ้าลองการทดลองในระบบเสมือน 2 มิติ แล้วศึกษาอิทธิพลของ
มุมของผนังภาชนะที่มีต่อการพาของวัตถุเม็ด วัสดุเม็ดมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติ
พิเศษ สามารถแสดงพฤติกรรมในสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะ 
(Andreotti et al., 2013) เช่น การแยกตัว (Segregation) การหมุนวน (Convection) การติดขัด 
(Jamming) การขัดตัวกัน (Arching) และการกองตัว (Heaping) เป็นต้น เราสามารถพบวัสดุเม็ดได้
ทั่วไปในธรรมชาติ  เช่น ข้าว ทราย หิน และธัญพืชต่าง ๆ และวัสดุเม็ดยังถูกน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมยา อาหารและการเกษตร เหมืองแร่ ก่อสร้าง และ
การผลิตพลังงาน ซึ่งในกระบวนการทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และ
การปล่อย คุณสมบัติของวัสดุเม็ดล้วนมีผลทั้งสิ้น (Shirsath et al., 2015) ทั้งนี้มีการน้าฮอปเปอร์มา
ใช้ในการจัดเก็บและปล่อยวัสดุเม็ด ซึ่งการไหลออกของวัสดุเม็ดจาก 

ฮอปเปอร์ เป็นหัวข้อส้าคัญมากส้าหรับภาคอุตสาหกรรม มีตัวแปรมากมายที่ควบคุมอัตรา
การไหล เช่น ความกว้างของช่องปล่อยวัสดุ  มุมเอียงของผนังฮอปเปอร์ และขนาดของวัสดุเม็ด เป็น
ต้น  โดยในการใช้งานฮอปเปอร์พบปัญหาที่ส้าคัญมากอย่างหนึ่งคือการติดขัด (Cheng, 2012) และที่
ผ่านมาได้มีผู้พยายามแก้ไขปัญหานี้ โดยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงเค้น ความเร็วแต่ละบริเวณ 
และอัตราการไหลออกจากฮอปเปอร์โดยไม่มีการสั่น อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่พบว่าการสั่นสามารถ
ปรับปรุงให้การไหลของวัสดุเม็ดดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่นเฉพาะที่หรือทั้งระบบ (Mankoc et al., 
2007) แต่การศึกษาโดยใช้การสั่นยังคงมีน้อย ยังไม่มีการให้ข้อมูลที่แน่ชัดและอธิบ ายได้อย่าง
ครอบคลุม จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์การติดขัดของวัสดุเม็ดในฮอปเปอร์ จากที่
กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจัยนี้จึงท้าการทดลองเพ่ือศึกษาการติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
ในฮอปเปอร์รูปลิ่ม 2 มิติ โดยใช้ค่าความเร่งไร้มิติหลายค่าและมุมฮอปเปอร์ที่ใช้มีขนาดน้อยกว่ามุม
กองของวัสดุเม็ด และมีการวิเคราะห์แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
สาขาการวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้นของฟิสิกส์ในวัสดุเม็ด (Nonlinear analysis of granular physics) 
ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ที่สนใจและศึกษาในสาขานี้ค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะสนับสนุน
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และสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่สาขานี้  อีกทั้งหวังว่าจะสามารถน้าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
       1. ศึกษาพฤติกรรมการไหลเชิงกลของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่น 
          2. วิเคราะห์แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมการไหลเชิงกลของวัสดุเม็ด 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับในกำรวิจัย  
 1. สามารถน้าไปประยุกต์ เช่น น้าไปเป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (Simulation) เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบระบบกลไกของอนุภาคชนิดอื่น ๆ 
 2. ได้ความรู้ไปประยุกต์ในพลศาสตร์ของไหลเป็นเครื่องมือและเนื้อหาที่ส้าคัญส้าหรับใช้ใน
การออกแบบและการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งในสาขาของ
กลศาสตร์ของไหลที่ใช้วิธีการและขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลข 
 3. ได้น้าผลของวิจัยไปใช้ในการเขียนหนังสือหรือต้าราวิชาการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องต่อไป 
 4. ได้องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 5. ได้ฝึกทักษะการท้างานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาวิจัยสู่ระดับสูงต่อไป 
 
 
 
 
 
1.4 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 1. วัสดุเม็ดที่ใช้เป็นวัสดุในการวิจัย เช่น ไม้ แก้ว  
 2. ใช้วัสดุเม็ดไม้ใส่ในภาชนะบรรจุซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบการสั่นแบบแนวตั้ง (Vertical 
vibration) 
 3. ใช้วัสดุเม็ดบรรจุในภาชนะอะครีลิครูปฮอปเปอร์ ที่มชี่องรูเปิดขนาดต่างๆกัน 
 4. เป็นการศึกษามุมฮอปเปอร์และมุมกองของวัสดุเม็ดบนรางลาดเอียง โดยมีก้าหนดมุมของ
รางที่มีความชันที่วัดจากแกนระนาบ ได้แก่ มุม 0 - 60 องศา 
 5. วัสดุเม็ดที่ใช้คือ เม็ดไม้ทรงกระบอก วัสดุเม็ดแก้ว  
 6. ทดลองใช้ขนาดของความกว้างช่องเปิดที่ปล่อยวัสดุเม็ดไหลลงขนาด 2-12 mm และ 3d-
5d (d คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด) 

7. ทดลองใช้มุมฮอปเปอร์ของทรายคือ 30, 45 และ 60 องศา 2 มิติ มีขนาดกว้าง 18 cm 
และยาว 31.5 cm 

 
1.5 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
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1. ความหนาแน่นของวัสดุเม็ดกกลมมีผลต่ออัตราเร็วของการไหล 
2. มุมของรางเอียงมีผลต่ออัตราเร็วของการไหลวัสดุเม็ด 
3. มุมฮอปเปอร์ที่มีขนาดแตกต่างกันจะท้าให้เกิดความเร็วต่างกันและเกิดมุมกองต่างกัน 

          4. รูปทรงวัสดุเม็ดและขนาดของวัสดุเม็ดที่แตกต่างกัน จะเกิดขนาดของมุมกองแตกต่างกัน
และใช้เวลาต่างกัน 
          5. การวิเคราะห์จากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์มีผลสอดคล้องกับการทดลอง 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ   
          1. วัสดุเม็ด (Granular material) หมายถึง กลุ่มของอนุภาคของแข็งที่ช่องว่างระหว่าง
อนุภาคสามารถแทรกด้วยของไหล เช่น น้้าหรืออากาศ ในที่นี้คือกลุ่มของอนุภาคไม้ฮิโนกิที่ระหว่าง
อนุภาคแทรกด้วยอากาศ โดยเป็นอนุภาคชนิดแห้งและมีผิวเรียบ 
         2. การติดขัด (Jamming) หมายถึง สภาวะที่วัสดุเม็ดที่ก้าลังไหลเกิดการหยุดนิ่ง เป็น
ปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในการไหลของวัสดุเม็ดออกจากช่องเปิดวัสดุของฮอปเปอร์ ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค ์
        3. ฮอปเปอร์ (Hopper) หมายถึง ภาชนะรูปทรงกรวยใช้เก็บบรรจุวัสดุและสามารถปล่อยให้
ไหลผ่านออกไปยังก้นภาชนะ ในการศึกษานี้ที่นี้ได้ใช้ฮอปเปอร์รูปลิ่มซึ่งเป็นหนึ่งในฮอปเปอร์แบบวัสดุ
ไหลออกท้ังหมด  
       4. ความน่าจะเป็นของการติดขัด (Probability of jamming :  ) หมายถึง อัตราส่วนจ้านวน
ครั้งที่เกิดการติดขัดต่อจ้านวนครั้งที่ท้าการทดลองในแต่ละเงื่อนไขในการปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออก
จากฮอปเปอร์ โดยค่าของความน่าจะเป็นของการติดขัดจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เมื่อ 0 คือ ไม่มีการ
ติดขัดเกิดขึ้นเมื่อปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออกจากฮอปเปอร์หรือวัสดุเม็ดสามารถไหลออกได้หมด และ 1 
คือ เกิดการติดขัดเมื่อปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออก 
          5. ความเร่งไร้มิติในการสั่น (The dimensionless vibration acceleration : Γ) หมายถึง 
ปริมาณที่รวมความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลในการสั่น คือ ความถี่ในการสั่น ( f ) และแอมพลิจูดใน
การสั่น ( A ) ต่อค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก (g) โดยมีสมการความสัมพันธ์คือ Γ = ซึ่งไม่มีหน่วย 
          6. มุมกอง (Angle of repose: ) หมายถึง มุมที่วัดได้จากด้านข้างของกองวัสดุเม็ดเทียบกับ
แนวแกนนอนเมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดเคลื่อนที่ไหลลงอย่างอิสระ มีหน่วยเป็นองศา ( ) 
อัตราส่วนการติดขัด (Jamming Ratio) หมายถึง อัตราส่วนจ้านวนครั้งที่เกิดการติดขัดในการสั่นหนึ่ง
ครั้งต่อจ้านวนการสั่นทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจนวัสดุเม็ดเกิดการไหลออกหมด 
          7. การพา (Convection) หมายถึง กระแสการม้วนพาของวัสดุเม็ด ที่มีการเคลื่อนที่วนเป็น
รอบ ๆหรือมีเส้นทางเดินซ้้า ๆกัน  
        8. วัตถุเม็ดพ้ืน (Bed Particle) หมายถึง วัตถุท่ีมีขนาดเท่ากันจ้านวนมากในภาชนะบรรจุเพื่อ
ใช้เป็นตัวพาวัตถุบุกรุกให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งจะต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าวัตถุเม็ดพ้ืน 
        9. การแยก (Segregation) หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดที่มีการแบ่งแยกโดย มีกลไก 
การแบ่งแยก เช่น ชนิดของวัตถุ ขนาดของวัตถุ และเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่  
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        10. เวลา (time) หมายถึง เวลาในการไหลพาของวัตถุเม็ดมีหน่วยเป็นวินาที (s) 
        11. การไหล (Flow) คือ การเคลื่อนที่ลงบนรางลาดเอียงของวัสดุเม็ด 
        12. ความเร็วเฉลี่ย (V⃑⃑ ) คือ ค่าความเร็วของวัสดุเม็ดตั้งแต่ต้าแหน่งถึงต้าแหน่งสุดท้าย 
        13. ค่าเฉลี่ยระยะทาง (y⃑ ) คือ ค่าเฉลี่ยระยะทางของวัสดุเม็ดที่ไหลบนรางตั้งแต่ต้าแหน่งแรก
ถึงต้าแหน่งสุดท้าย 
          14. การกอง (Heaping) คือ การกองตัวของทรายในภาชนะเสมือน 2 มิติ 
          15. มุมกอง  (Repose angle) คือ มุมที่ชันที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแนวนอน แล้ววัสดุนั้น ๆ 
ไม่ไหลลง หรือ เคลื่อนลงมา 
          16. มุมฮอปเปอร์ (Hopper angle) หมายถึง มุมของฮอปเปอร์ภาชนะเสมือน 2 มิต ิ
          17. ช่องปล่อยของฮอปเปอร์ (Hopper width) หมายถึง ช่องในการปล่อยทรายที่มีขนาด
เริ่มต้น เป็น 3-5เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของทราย     
          18. อัตราการปลดปล่อยของวัสดุเม็ดต่อวินาที (Discharging rate particles per sec) คือ 
จ้านวนวัสดุเม็ดที่ตกลงได้มาต่อเวลา 
 
1.7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
           1.7.1 กำรทดลอง 

f  แทน ความถี่ในการสั่น    หน่วย รอบต่อวินาที  
A  แทน แอมพลิจูดในการสั่น   หน่วย มิลลิเมตร  
θh แทน มุมฮอปเปอร์     หน่วย องศา  
θ𝑅       แทน     มุมกอง      หน่วย องศา  
D  แทน ความกว้างช่องปล่อยวัสดุของฮอปเปอร์ หน่วย เซนติเมตร  
d  แทน เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด  หน่วย เซนติเมตร  
Γ แทน    ความเร่งไร้มิติในการการสั่น 

           17.2 แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
                  17.2.1 Nomenclature 
           hW      แทน    Hopper width 

    d   แทน    diameter of particle 
g   แทน    acceleration due to gravity 
h  แทน    height of fall 
k  แทน    neutron multiplication factor 
m  แทน    mass of debris 
t  แทน    time 
v  แทน    velocity of particle 
H  แทน    height of heap 
R  แทน    radius of heap 
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    17.2.2 Greek symbols 
  แทน    density difference between particle and the fluid 
µ  แทน    viscosity of the fluid 
  แทน    density of the particle 
f  แทน    density of the fluid 

     17.2.3 Subscripts 
eff   แทน    effective 
f      แทน    fluid 
m    แทน    model 
p     แทน    prototype 
s      แทน    solid particle 

    17.2.4 Pi     numbers 
h   แทน    Repose angle 
Ar    แทน    Archimedes number 
Fr    แทน    Froude number 
Re    แทน    Reynolds number 

 
 




