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บทที่ 4 
ผลการวิจัย  

 
                 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและทดลองการไหลของวัสดุเม็ดภายในฮอปเปอร์ การไหล และการกอง
ตัว ในภาชนะเสมือน 2 มิต ิโดยมีรายละเอียดการด าเนินงานวิจัย ดังนี้  
 
4.1 การทดลองรูปแบบการไหลและการกองตัวในภาชนะเสมือน 2 มิติ 
                 เมื่อท าการปล่อยวัสดุเม็ดให้ออกจากฮอปเปอร์ทุกกรณีจนกระทั่งเกิดการไหลออกหมดหรือในกรณีที่มีการอุดตัน 
(Clogging) เกิดขึ้นซึ่งมีการก าหนดเวลาไหลตกผ่านช่องเปิดของฮอปเปอร์ ด้วยการปล่อยให้ตกอย่างอิสระ และความเร่งไร้มิติ
ทั้งหมด 5 ค่า ขนาดมุมฮอปเปอร์และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์อย่างละ 5 ค่า ผลการศึกษาการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด อัตราส่วน
การติดขัดกับเวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ด อัตราการไหลเชิงมวล และเวลาที่เกิดการอุดตัน โดยมีรายละเอียดผลการ
ทดลองดังต่อไปนี้  

 
4.1.1 การขัดตัวกันของวัสดุเม็ด 

 
 

รูปที ่4.1 การขัดตัวกันของวัสดุเม็ด โดยอนุภาควัสดุเม็ดจัดเรียงตัวเป็นรูปโค้งคว่ า 
 
จากการสังเกตการไหลออกจากฮอปเปอร์ของวัสดุเม็ดภายใต้การสั่นแนวดิ่ง พบว่าเมื่ออนุภาคมีการ

จัดเรียงตัวแบบขัดตัวกันเป็นรูปโค้งคว่ าจะท าให้เกิดการติดขัดขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ (Nowak et 
al.,1998) ที่ได้อธิบายว่าการขัดตัวกันนี้เป็นกลไกท าให้ระบบอยู่ในสมดุลและอยู่นิ่งได้โดยไม่ไหลออกจากฮอปเปอร์ 
โดยเป็นการตอบสนองจากการส่งต่อของแรงเค้นแล้วมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเชิงปริมาตร (O’Hern et 
al., 2013) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์พบว่าจ านวนอนุภาคที่เรียงขัดตัวกันเพ่ิมขึ้นตาม
ขนาดของช่องปล่อยฮอปเปอร์สอดคล้องกับการศึกษาของ (To et al., 2001) อีกทั้งยังค้น พบว่าขนาดมุมฮอป
เปอร์มีผลต่อลักษณะการขัดตัวกันอย่างชัดเจน ยิ่งขนาดของมุมฮอปเปอร์มากจ านวนอนุภาคที่ขัดตัวกันจะน้อยกว่า 
ท าให้เกิดการเรียงตัวโค้งตรงช่องปล่อยฮอปเปอร์น้อยตาม แสดงดังรูปที่ 4.1 อีกทั้งลักษณะการขัดตัวกันที่เกิดขึ้น
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ไม่พบความสัมพันธ์กับเวลาและปริมาณวัสดุเม็ดที่คงค้าง ส่วนมากเกิดแบบไม่สมมาตร ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและมี
ความผันแปรสูง แสดงได้ดังรูปที่ 4.2  ส าหรับการสั่นแนวดิ่งเป็นการให้พลังงานกระตุ้นแก่ระบบจึงท าให้การขัดตัว
กันของวัสดุเม็ดลดลงและเกิดการติดขัดลดลงตาม ซึ่งกลไกของการสั่นแนวดิ่งที่ช่วยลดการติดขัดนั้น ผลการทดลอง
นี้จึงสอดคล้องผลของ (Mankoc et al., 2007) ได้กล่าวไว้คือประกอบไปด้วย 2 กลไก ได้แก่ การสั่นลดความน่าจะ
เป็นของการเกิดการรวมตัวกันของวัสดุเม็ดหรือขัดตัวกันแล้วไปอุดตันการไหล และการสั่นจะสลายการขัดตัวกัน
ของวัสดุเม็ดที่เกิดขึ้นแล้ว  

        
 

รูปที ่4.2 ลักษณะการขัดตัวกันของวัสดุเม็ด ภายใต้การสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.011g ที่เงื่อนไข

ขนาดมุมฮอปเปอร์ () เป็น 10˚ และ 50˚ และขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วัสดุเม็ด (D/d) เป็น 2 และ 3 

4.1.2 อัตราส่วนการติดขัด 
 ในการศึกษาการติดขัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะแปลผลในรูปของความน่าจะเป็นของการติดขัด ( Jamming 
prabability, J(d)) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของจ านวนเหตุการณ์ที่เกิดการติดขัดต่อจ านวนเหตุการณ์ที่ท าการทดลอง
ทั้งหมด (To et al., 2001) แต่เนื่องจากการหาค่านี้จ าเป็นต้องท าการทดลองซ้ าหลายครั้ง จึงต้องใช้เวลาอย่างมาก 

4.2(ก) =10˚, D/d=2 

4.2(ข) =10˚, D/d=3 

4.2(ค) =50˚, D/d=2 

4.2(ง) =50˚, D/d=3 
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ดังนั้นจึงท าการแปลผลในรูปของอัตราส่วนการติดขัดที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพในการเกิดการติดขัดในการ
ปล่อยให้วัสดุไหลออกแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้พิจารณาถึงตัวแปรที่อาจมีผลต่ออัตราส่วนการติดขัดอันได้แก่ อัตราส่วน
ขนาดช่องปล่อยต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ขนาดมุมฮอปเปอร์ และค่าความเร่งไร้มิติในการสั่น
แนวดิ่ง ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทั้งสามตัวมีผลต่ออัตราส่วนการติดขัดมีดังนี้ 
 

 
 

รูปที ่4.3 อัตราส่วนการติดขัดของวัสดุเม็ดและขนาดมุมฮอปเปอร์ภายใต้การสั่นด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.193g 
 

 จากรูปที่ 5 พบว่าภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.193g เมื่อช่องปล่อยฮอป
เปอร์มีค่า 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด อัตราส่วนการติดขัดมีค่าประมาณ 1 ซึ่งหมายถึงมีการ
ติดขัดเกือบทุกรอบที่มีการสั่นทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ เมื่อเพ่ิมขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 3 เท่า อัตราส่วนการ
ติดขัดจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อขนาดมุมฮอปเปอร์เพ่ิมขึ้น ต่อมาเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 4 เท่า อัตราส่วน
การติดขัดจะลงลงเป็น 0 ซึ่งหมายถึง ไม่มีการติดขัดเลยในการสั่นแต่ละรอบเมื่อมุมฮอปเปอร์มีค่าอย่างน้อย 30 
องศา และที่ช่องปล่อยฮอปเปอร์ 5 และ 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด อัตราส่วนการติดขัดมีค่า
เท่ากับ 0 ทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ แสดงให้เห็นว่ายิ่งขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เพ่ิมขึ้น อัตราส่วนการติดขัดจะยิ่ง
ลดลง โดยที่ ณ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เดียวกัน หากมุมฮอปเปอร์มีขนาดยิ่งมากจะท าให้มีแนวโน้มอัตราส่วน
การติดขัดน้อยกว่า และยังพบว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยกว้างแต่ขนาดมุมฮอปเปอร์น้อย จะมีอัตราส่วนการติดขัดน้อย
กว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยแคบแต่ขนาดมุมฮอปเปอร์มาก จึงอาจกล่าวได้ว่าขนาดช่องปล่อยที่มากมีอิทธิพลท าให้ลด
อัตราส่วนการติดขัดมากกว่าขนาดมุมของฮอปเปอร์ที่มากขึ้น 
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รูปที ่4.4 อัตราส่วนการติดขัดของวัสดุเม็ดและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

วัสดุเม็ด 4.4(ก) ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.048g 4.4(ข) ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์
เท่ากับ 20 องศา  

 
 จากรูปที่ 4.4(ก) พบว่าภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.048g ที่ขนาดช่องปล่อย 
ฮอปเปอร์น้อยกว่า 5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด มุมฮอปเปอร์มีขนาดเพ่ิมขึ้นอัตราส่วนการ
ติดขัดจะค่อย ๆ ลดลง และเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ 5 เท่าเป็นต้นไป อัตราส่วนการติดขัดจะเป็น 0 ทุกขนาด
มุมฮอปเปอร์ ส่วนรูปที่ 4.4(ข) พบว่าที่ขนาดมุมฮอปเปอร์เท่ากับ 20 องศา เมื่อปล่อยให้วัสดุไหลตกอย่างอิสระ
อัตราส่วนการติดขัดจะมีค่าเท่ากับ 1 ทุกขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ แต่เมื่อท าการสั่นระบบแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้
มิติค่าต่าง ๆ การใช้ความเร่งไร้มิติที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้อัตราส่วนการติดขัดค่อย ๆ ลดลง และเมื่อเพ่ิมขนาดช่อง
ปล่อยฮอปเปอร์เป็น 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเป็นต้นไปร่วมกับการสั่นแล้ว จะไม่เกิดการติดขัดขึ้น
เลยในการสั่นแต่ละครั้ง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์แคบแต่ความเร่งไร้มิติมีค่าน้อยจะมี
อัตราส่วนการติดขัดมากกว่ากรณีที่ขนาดช่องปล่อยมีขนาดกว้างแต่ความเร่งไร้มิติมีค่ามาก นอกจากนี้ยังสังเกตได้
ว่า รูปแบบกราฟระหว่างอัตราส่วนการติดขัดของวัสดุ เม็ดและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุที่มีลักษณะเป็นแบบกราฟโค้งเสมือนเอ็กซโพเนนเซียลมีแค่บางเงื่อนไขเท่านั้น เส้นกราฟจะ
เป็นลักษณะกราฟที่มีค่าคงที่ในบางช่วงเหมือนกับกราฟความน่าจะเป็นของการติดขัดและอัตราส่วนขนาดช่อง
ปล่อยฮอปเปอร์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดในหลาย ๆ การศึกษาท่ีผ่านมา  

ดังนั้นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนการติดขัดมากที่สุดคือ ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ อย่างไรก็ตามการ
เพ่ิมขนาดมุมฮอปเปอร์และความเร่งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งช่วยให้อัตราส่วนการติดขัดลดลงได้ โดยที่ขนาดช่อง

4.4(ก) 4.4(ข) 
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ปล่อยฮอปเปอร์วิกฤติที่ท าให้ไม่เกิดการติดขัดขึ้นเมื่อใช้การสั่นมากระตุ้นคือ 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุ
เม็ด 
 
4.1.3 เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ด 

 

         
รูปที ่4.5 เวลาในการไหลออกหมดของวัสดุเม็ดและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของ

วัสดุเม็ด 4.5(ก) ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.108g 4.5(ข) ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์
เท่ากับ 30 องศา 

 
จากรูปที่ 4.5(ก) พบว่าภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่ง ยิ่งขนาดมุมฮอปเปอร์เพ่ิมขึ้น เวลาที่ใช้ในการไหล

ออกหมดของวัสดุเม็ดจะยิ่งน้อยลง โดยที่ ณ  อัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วัสดุเม็ดน้อยกว่า 4 เท่า เมื่อมุมฮอปเปอร์มีขนาด 10 และ 20 องศา จะใช้เวลาในการไหลออกหมดมากกว่า 
มุมอ่ืน ๆ อย่างมาก แต่เมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์มีค่า 4 เท่าเป็นต้นไปแล้วมุมฮอปเปอร์ไม่มีผลต่อเวลาในการ
ไหลออกหมด และใช้เวลาน้อยลงจนสามารถไหลลงโดยไม่มีการติดขัดอย่างชัดเจน ส่วนรูปที่ 4.5(ข) พบว่าเมื่อ
ปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลออกอย่างอิสระหากอัตราส่วนช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดน้อยกว่า 
3-4 เท่า จะใช้เวลานานกว่า 600 วินาที ซึ่งยังเกิดการติดขัดของวัสดุภายในภาขนะฮอปเปอร์ เมื่อขณะอยู่ภายใต้
การสั่นระบบในแนวดิ่งที่มากขึ้นมีผลต่อเวลาที่ใช้จะค่อย ๆ ลดลงแบบเชิงเส้น จนในที่สุดเวลาน้อยลงอย่างรวดเร็ว 
และส่วนอัตราส่วนช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดน้อยกว่า 5-6 เท่า พบว่าไม่เกิดการติดขัด  
ในกรณีที่ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์แคบมากประมาณ 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด ต้องใช้ความเร่ง
ไร้มิติที่มีค่าอย่างน้อย 0.108g  จึงจะท าให้เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดลดลง ส่วนในช่องปล่อยขนาดอ่ืน ๆ การ
สั่นโดยใช้ความเร่งไร้มิติจะท าให้เวลาที่ใช้ในการไหลออกหมดลดลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์มาก 
ใช้ความเร่งไร้มิติค่าน้อยหรือมากก็ใช้เวลาในการไหลออกหมดไม่ต่างกัน 

4.5(ก)  4.5(ข) 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเพ่ิมขนาดมุมฮอปเปอร์และค่าความเร่งไร้มิติการสั่นแนวดิ่งสามารถช่วยให้เวลาที่ใช้
ในการไหลออกหมดลดลงได้ โดยเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์มีขนาดแคบจะมีค่าขนาดมุมฮอปเปอร์และค่าความเร่งไร้
มิติการสั่นมากจะท าให้เวลาในการไหลอออกหมดของวัตถุมีค่าลดลงได้ 
 
4.1.4 อัตราการไหลเชิงมวล 
          อัตราการไหลเชิงมวลเพ่ิมข้ึนตามขนาดมุมฮอปเปอร์แบบเชิงเส้น โดยจะมีการเพิ่มอย่างรวดเร็วที่ขนาดช่อง
ปล่อยฮอปเปอร์เป็น 3-6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ดในทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ และคาดว่าจะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์จะเพ่ิมขึ้น แสดงดังรูปที่ 4.6(ก) และการปล่อยให้ไหลออกจากฮอปเปอร์
แบบตกอิสระซึ่งอัตราการไหลเชิงมวลมีค่าเป็นศูนย์ โดยเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์อยู่ในช่วง  2-4 เท่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางวัสดุเม็ด ยิ่งความเร่งไร้มิติมาก อัตราการไหลเชิงมวลจะมากตาม ส่วนเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์
มากกว่า 4 เท่าเป็นต้นไป ความเร่งไร้มิติค่าต่าง ๆ ให้ผลอัตราการไหลเชิงมวลไม่ต่างกัน โดยสุดท้ายแล้วเมื่อช่อง
ปล่อยฮอปมากกว่า 6 เท่าเป็นต้นไป น่าจะมีแนวโน้มอัตราการไหลเชิงมวลเพ่ิมขึ้นสังเกตจากเส้นกราฟน่าจะมี
ลักษณะที่เพ่ิมขึ้นในลักษณะแบบเชิงเส้น ทั้งในกรณีการไหลออกแบบตกอิสระและการสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้
มิติ แต่การสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติจะมีค่ามากกว่าการการไหลออกแบบตกอิสระเล็กน้อยแสดงดังรูปที่ 4.6(ข) 
 
 

             
    
รูปที ่4.6 อัตราการไหลเชิงมวลและอัตราส่วนขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด  
      4.6(ก) ภายใต้การสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติเท่ากับ 0.193g  4.6(ข)  ที่ขนาดมุมฮอปเปอร์เท่ากับ 

30 องศา  
  

4.6(ก) 4.6(ข) 
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  จากรูปที่ 4.6 การสั่นแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติและการเพิ่มขนาดมุมฮอปเปอร์ท าให้เพ่ิมอัตราการไหลเชิง
มวลได้ แต่การปล่อยให้ตกอย่างอิสระมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์มีค่าเป็น 6 เท่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ดเป็นต้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ (Cheng, 2012) พบว่าแตกต่างกันโดยการ
ทดลองปล่อยวัสดุเม็ดที่มีขนาดเล็กกว่าให้ไหลออกจากฮอปเปอร์แบบตกอิสระโดยเปลี่ยนขนาดมุมฮอปเปอร์ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลและช่องปล่อยฮอปเปอร์เมื่อมีขนาดมุมฮอปเปอร์ต่าง ๆ เป็นปฏิภาค
ตรงต่อกันโดยมีขีดเริ่มต้นของช่องปล่อยอยู่ที่ 1 เท่าของวัสดุเมื่อทดลองกับมุมฮอปเปอร์ที่มีขนาดเพ่ิมขึ้น ทั้งสองมี
ผลท าให้อัตราการไหลเชิงมวลเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันใช้เวลาในการไหลน้อยลง  แต่ในการศึกษานี้มีขีดเริ่มต้นของ
ช่องปล่อยอยู่ที่ 2 เท่าของวัสดุซึ่งท าให้เกิดการอุดตันคงที่และค่อย ๆ ลดลง ตามช่องปล่อยที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้
อัตราการไหลเชิงผลเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันใช้เวลาน้อยลง พบว่ามีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัสดุ
ที่ใช้ในการศึกษาต่างชนิดกัน ทั้งนี้วัสดุเม็ดที่ใช้ผิวมีความหยาบมากกว่าและมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่ามาก  
 
4.1.5 เวลาที่เกิดการอุดตัน 

การอุดตันเป็นผลมาจากการเกิดการติดขัดในบริเวณต่าง ๆ มากเกินไป (Thomas & Dyrian, 2013) 
อย่างไรก็ตามในการศึกษาที่ผ่านมาไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดมุมฮอปเปอร์รวมทั้งค่าความเร่งไร้มิติ
ในการสั่นแนวดิ่งกับเวลาที่วัสดุเม็ดเกิดการอุดตัน ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองในหัวข้อนี้ พบว่าการอุดตันจะเกิดทุก
ครั้งเฉพาะในกรณีท่ีขนาดช่องปล่อยเท่ากับ 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ที่ภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
ด้วยความเร่งไร้มิติ 0.193g เมื่อมุมฮอปเปอร์และช่องปล่อยเพ่ิมขึ้นส่งผลท าให้การอุดตันลดลง ดังนั้นในที่นี้จะ
พิจารณาการอุดตันในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น โดยผลการทดลองพบว่าเมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดตกอย่างอิสระ
หรือไม่มีการสั่น เวลาที่วัสดุเม็ดเกิดการอุดตันมีค่าเข้าใกล้ศูนย์กล่าวคือ เมื่อปล่อยให้วัสดุไหลออกจากฮอปเปอร์ 
เกิดการอุดตันแทบทันทีทุกขนาดมุมฮอปเปอร์ แต่เมื่อท าการสั่นระบบในแนวดิ่งด้วยความเร่งไร้มิติน้อย ๆ คือ 
0.011g และ 0.048g พบว่า เวลาที่ วัสดุ เม็ด เกิดการอุดตันภายในฮอปเปอร์มีค่ ามากขึ้นทุกขนาดมุม 
ฮอปเปอร์สอดคล้องกับการศึกษาของ (Janda et al., 2009) คือการใช้การสั่นแนวดิ่งท าให้เวลาที่เกิดการอุดตัน
เกิดช้าลงกว่าการปล่อยวัสดุเม็ดให้ไหลออกจากฮอปเปอร์แบบตกอิสระ เมื่อพิจารณาผลของมุมฮอปเปอร์ และค่า
ความเร่งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งพบว่าไม่พบแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเวลาที่วัสดุเม็ดเกิดการอุดตัน ผู้วิจัย
คาดว่าน่าจะเป็นเพราะค่าความเร่งไร้มิติในการสั่นแนวดิ่งที่ใช้มีความแตกต่างกันน้อย และเนื่องจากขนาดของช่อง
ปล่อยฮอปเปอร์แคบมาก มุมของฮอปเปอร์จึงไม่มีผลต่อเวลาที่เกิดการอุดตัน นอกจากนี้เมื่อขนาดช่องปล่อยฮอป
เปอร์เป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด และขนาดมุมฮอปเปอร์เพ่ิมขึ้น พบว่าอัตราส่วนการ
ติดขัดจะค่อย ๆ ลดลง ตามอัตราเร่งไร้มิติที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เป็น 4 เท่า ที่มุ มฮอปเปอร์มี
ขนาดน้อยกว่า 30 องศา พบว่าอัตราส่วนการติดขัดจะค่อย ๆ ลดลง เข้าใกล้ 0 ซึ่งหมายถึง การติดขัดจะลดลงใน
การสั่นแต่ละรอบ จึงมีผลต่อการอุดตันลดลง และเมื่อช่องปล่อยฮอปเปอร์ 5 และ 6 เท่า ที่มุมฮอปเปอร์มีขนาด
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มากกว่า 30 องศา พบว่าอัตราส่วนการติดขัดมีค่าเท่ากับ 0 แสดงให้เห็นว่ายิ่งขนาดช่องปล่อยฮอปเปอร์เพ่ิมขึ้น 
อัตราส่วนการติดขัดจะยิ่งลดลง นั่นก็คือ การอุดตันจะลดลง 

จากผลการทดลองทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมขนาดมุมฮอปเปอร์ มีผลท าให้อัตราส่วนการติดขัดและ
เวลาที่วัสดุเม็ดใช้การไหลออกหมดลดลง รวมทั้งอัตราการไหลเชิงมวลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้กลไกการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ด
ในฮอปเปอร์ประกอบด้วยการกลิ้งและการไถล ผู้วิจัยจึงคาดว่าการเพ่ิมขนาดมุมฮอปเปอร์ช่วยให้สัมประสิทธ์ความ
เสียดทานกลิ้งและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานไถลระหว่างผิวอนุภาควัสดุเม็ดด้วยกันและระหว่างวัสดุเม็ดและ
ผนังฮอปเปอร์มีค่าน้อย ค่าแรงเสียดทานจึงน้อยตาม แรงในระบบที่ท าให้วัสดุเม็ดเกิดการเคลื่อนที่จึงมาก วัสดุเม็ด
สามารถไหลออกได้ดี ความเร่งในการเคลื่อนที่มาก ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกจากฮอปเปอร์จึงมากตาม ท าให้
มุมกองของวัสดุเม็ดน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ (Zhou et al., 2002) ที่ได้อธิบายว่าหากสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานกลิ้ง สัมประสิทธิ์ความเสียดทานไถลระหว่างอนุภาควัสดุเม็ด และระหว่างวัสดุเม็ดกับผนังฮอปเปอร์มีค่า
น้อย จะส่งผลท าให้เกิดมุมกองของวัสดุน้อยตามเนื่องจากท าให้การเกิดกองของวัสดุเม็ดไม่ดี 

 
4.2 รูปแบบการไหลและการกองตัวในภาชนะเสมือน 2 มิติ โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
 
         ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์รูปแบบการไหลและการกองตัวในภาชนะเสมือน 2 มิติ ผู้วิจัยได้จ า
ลองใช้วัสดุเม็ดที่มีขนาด 2 mm ใส่ในภาชนะฮอปเปอร์รูปกรวย มีมุมฮอปเปอร์ ( h ) ขนาด 30 45 และ 60 องศา 
(Ghazavi, Hosseini & Mollanouri, 2008). และความกว้างช่องเปิดฮอปเปอร์ ( hW ) ได้แก่ 3d และ 5d (เมื่อ d 
คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด) ในการตกของวัสดุเม็ดผ่านช่องเปิดของฮอปเปอร์อยู่ภายใต้ความเร่งโน้ม
ถ่วง โดยใช้เวลาทั้งหมดที่วัสดุตกหมดจากฮอปเปอร์ และเกิดการกองตัวภายใต้ฮอปเปอร์ (Kiwing, 2002) ซึ่งมี
ลักษณะและรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 4.7 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ อัตราการปลดปล่อยของวัสดุเม็ดต่อวินาที 
(Discharging rate particles per sec) ในแต่ละมุมฮอปเปอร์ ( h ) ได้แก่ 30 45 และ 60 องศา Chukwu & 
Akande, 2007) และความกว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์ ( hW ) ได้แก่ 3d และ 5d (เมื่อ d คือ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด) มุมกองของวัสดุเม็ดที่มุมฮอปเปอร์และความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่แตกต่างกัน 
(Zhou, 2002) และพลังงานจลน์ของการไหลและการกองของวัสดุเม็ดและความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่
แตกต่าง (Cheng, 2012) โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
รูปแบบการไหลและการกองตัวในภาชนะเสมือน 2 มิติ ภายใต้แรงโน้มถ่วง 
        ส าหรับการวางแผนการทดลองการวิเคราะห์เชิงมิติ อันดับแรกด าเนินการต้องระบุกลุ่มที่ไม่มีมิติซึ่งมีอิทธิพล
ปรากฏการณ์กอง การวิเคราะห์มิติควบคู่กับการวิเคราะห์การถดถอยเป็นเครื่องมือพิสูจน์และมีประสิทธิภาพ
ส าหรับความสัมพันธ์ข้อมูลการทดลองและจะใช้ในการศึกษาในปัจจุบันเชื่อมโยงมุมนอนกับมิติอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพล
กลุ่ม มุมของการนอนหลับหมายถึงมุมที่เกิดจากกองกับฐานแนวนอน 
 
                                                    








R
H1tanR                                                 (4.1) 
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โดยที่ H คือความสูงของกองและ R คือรัศมีของกอง เช่น วัสดุเม็ดหล่นลงไปสะสมกองแรกจะเป็นระนาบและก่อ
ตัวขึ้นจนกว่าจะเกิดเป็นมุมกอง R และจากนั้นวัสดุเม็ดจะเลื่อนตกอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องถล่มทับกันเป็น
ชั้นๆ เป็นรูปแบบการไหลลงมากองเป็นมวลรวมของวัสดุเม็ดคล้ายของไหล การวิเคราะห์มิติจะด าเนินการเพ่ือให้ได้
ตัวเลข pi ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินครั้งสุดท้ายพฤติกรรมของวัสดุเม็ดที่สามารถเคลื่อนที่เป็นลักษณะรูปแบบการ
ไหล ซึ่งพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกอง สามารถระบุไว้โดยการระบุแรงที่กระท าต่อระบบและการ
เลือกตัวแปรต่างๆจากสมการการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ด ที่มีรูปทรงกลมตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงในฮอปเปอร์ จะ
เขียนในรูปสมการ 4.2 ดังนี้ 
 
                                    2v2rsdC2

1
g1s

3r
3
4

dt
dvs3r

3
4

                                 (4.2) 

 
         แรงที่กระท าต่อวัสดุเม็ดคือแรงโน้มถ่วงเฉื่อย (inertial) ลากและเหนียวหนืด นอกเหนือจากแรงที่กระท าต่อ
วัสดุเม็ดแล้ว จะมีมวลรวมของวัสดุเม็ดรูปทรงกลมและความสูงของทั้งหมดของวัสดุเม็ดในฮอปเปอร์ นอกจากนี้ยัง
คาดว่าจะมีบทบาทส าคัญในการกอง ดังนั้น การสร้างพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์การกองที่ซับซ้อนจะ
ระบุเป็น m, v, d, , , R, H, h, µ, t และ g โดยที่สัญลักษณ์แสดงมวล, ความเร็ว, เส้นผ่าศูนย์กลางและความ
หนาแน่นของอนุภาค, ความแตกต่างระหว่างอนุภาคกับของเหลว (-f) รัศมีของกองความสูงของกองความสูง
ของการตกหล่นลง ความหนืดของการไหล เวลาที่ใช้ในการกอง และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงตามล าดับ 
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เ มื่ อ วั ส ดุ เ ม็ ด  Reynold’ s number 




dv

Re , Froude Number
gh

2v
Fr   แ ล ะ  Archimedes Number 

2

3dg
Ar




  ขนาดของปริมาณทั้งหมดเหล่านี้จะแสดงโดยใช้ระบบ MLT มี 11 พารามิเตอร์และ 3 ปริมาณ

หลัก ดังนั้นจ านวน 8 pi number จึงเกิดขึ้นจากการวิ เคราะห์ เชิ งมิติตามทฤษฎีบท pi number ของ 
Buckingham 
(Perry & Chilton, 1984) มุมของการกองที่อาจเป็นได้แสดงโดยความสัมพันธ์ระหว่าง 7 กลุ่มท่ีเหลือ pi number 
ถูกจัดเรียงใหม่เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่ให้แสงสว่างมากขึ้นกับปรากฏการณ์ทางกายภาพและวัสดุเม็ด Reynold number 
ตารางของจ านวน Froude number และจ านวน Archimedes number สามารถระบุจากชุดเป็นสามหมายเลข
แรกตามล าดับ จากสมการ 4.3  อีก 4 pi number สอดคล้องกับกฎหมายฟิสิกส์พ้ืนฐานและเรขาคณิตอุปมา  

(Schuring, 1977). 
            ในการทดลองนี้มีการวางแผนเพ่ือรักษาอัตราส่วนความหนาแน่นไว้และรูปทรงเรขาคณิตและรูปร่างของ
เศษซาก MFCI โดยการเลือกที่เหมาะสมของสารกระตุ้น ขนาดอนุภาค (d) และมวลรวมเริ่มต้นของทรงกลม (m) 
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ถูกเสนอให้คงที่ในการทดลองความสนใจหลักอยู่ในมุมนั่งสุดท้ายคงที่และไม่ได้อยู่ในรูปแบบไดนามิกกองจึงขจัด
เวลา (t) จากการวิเคราะห์ ค านึงถึงการพิจารณาข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่าสี่ครั้งสุดท้ายของตัวเลข pi ปรากฏใน
สมการ 4.3 ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ต่อไป ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักคือการหาสัมพันธภาพเชิงประจักษ์
เพ่ือแสดงท่าทีคงที่มุมเป็นฟังก์ชันของวัสดุ Reynolds number  Froude number และArchimedes number
ผลข้อมูลมีความหลากหลายในการทดลองของเรา parametrically และผลกระทบต่อการคงที่มุมกอง และจะ
วิเคราะห์ผลแสดงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 แสดงรูปแบบการไหลและการกองของวัสดุเม็ดภายในฮอปเปอร์เสมือน 2 มิติ จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 

 
             จากรูปที่ 4.7 รูปแบบการไหลและการกองของวัสดุเม็ดภายในฮอปเปอร์เสมือน 2 มิติ จากแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ เมื่อปล่อยวัสดุเม็ดตกจากภาชนะฮอปเปอร์ ผ่านช่องเปิดฮอปเปอร์ที่มีขนาด เป็น 3 เท่าของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก วัสดุจะมีรูปแบบการไหลภายในฮอปเปอร์ และจะเกิดการ
กองโดยมีอัตราการปลดปล่อยเพิ่มขึ้น จนท าให้การเกิดมุมกองที่เพ่ิมข้ึนตาม 

4.7ก) 4.7ข) 4.7ค) 

4.7ง) 4.7จ) 4.7ฉ) 

4.7ช) 4.7ซ) 4.7ฌ) 
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รูปที่ 4.8 อัตราการปลดปล่อยที่มุมฮอปเปอร์และความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่แตกต่างกัน 

( h = 30, 45 และ 60 องศา และ hW  = 3d และ 5d mm) 
 

         อัตราการปลดปล่อยของวัสดุเม็ดต่อวินาที (Discharging rate particles per sec) ในแต่ละมุมฮอปเปอร์ 
( h ) ได้แก่ 30 45 และ 60 องศา และความกว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์ ( hW ) ได้แก่ 3d และ 5d (เมื่อ d คือ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด) ซึ่งก าหนดดังกล่าวคือความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่มีขนาดเป็น 3 
เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด และขนาดเป็น 5 เท่าของขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด 
เมื่อก าหนดเวลาในการปล่อยของวัสดุในฮอปเปอร์ 125 วินาที พบว่า กรณีใช้ความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์
ที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด อัตราการปลดปล่อยน้อยและค่อนข้างมีแนวโน้มคงที่ 
ดังรูปที่ 4.8ก 4.8ข และ 4.8ค แต่เมื่อเพ่ิมขนาดเป็น 5 เท่าของขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด พบว่า 
ช่องเวลาเริ่มต้นมีอัตราการปลดปล่อยมาก และมีแนวโน้นลดลงอย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 4.8ง 4.8ฉ และ 4.8ช 
 
 

4.8ก) 4.8ข) 4.8ค) 

4.8ง) 4.8ฉ) 4.8ช) 
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รูปที่ 4.9 แสดงมุมกองของวัสดุเม็ดที่มุมฮอปเปอร์และความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ท่ีแตกต่างกัน 
( h = 30, 45 และ 60 องศา แล hW  = 3d และ 5d mm) 

         
         มุมกอง (Heap angle) ของวัสดุเม็ดในแต่ละมุมฮอปเปอร์ ( h ) ได้แก่ 30 45 และ 60 องศา และความ
กว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์ ( hW ) ได้แก่ 3d และ 5d (เมื่อ d คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด) ซึ่งก าหนด
ดังกล่าวคือ ความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด 
และขนาดเป็น 5 เท่าของขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อก าหนดเวลาในการปล่อยของวัสดุในฮอป
เปอร์ 125 วินาที พบว่า กรณีใช้ความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เวลาในการกองค่อนข้างช้า ท าให้ความสูงของการกองตัวมีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นแบบสม่ าเสมอ 
ดังรูปที่ 4.9ก 4.9ข และ 4.9ค แต่เมื่อเพ่ิมขนาดเป็น 5 เท่าของขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด พบว่า 
เวลาในการกองค่อนข้างเร็ว ท าให้ความสูงของการกองตัวมีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นแบบไม่สม่ าเสมอ มีการพังทลายลงของ
วัสดุเม็ด และมีการกองตัวขึ้นใหม่แบบเพ่ิมข้ึน ดังรูปที่ 4.9ง 4.9ฉ และ 4.9ช 
 
 
 

4.9ก) 4.9ข) 4.9ค) 

4.9ง) 4.9ฉ) 4.9ช) 



53 
 

 
 

รูปที่ 4.10 พลังงานจลน์ของการไหลและการกองของวัสดุเม็ดและความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่แตกต่าง
กัน ( h = 30, 45 และ 60 องศา และ hW  = 3d และ 5d mm) 

 
         พลังงานจลน์ของการไหลและการกองของวัสดุเม็ดในแต่ละมุมฮอปเปอร์ ได้แก่ 30 45 และ 60 องศา และ
ความกว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์ ( hW ) ได้แก่ 3d และ 5d (เมื่อ d คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด) ซึ่ง
ก าหนดดังกล่าวคือความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ
เม็ด และขนาดเป็น 5 เท่าของขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด เมื่อก าหนดเวลาในการปล่อยของวัสดุใน  
ฮอปเปอร์ 125 วินาที พบว่า กรณีใช้ความกว้างของช่องเปิดของฮอปเปอร์ที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวัสดุเม็ด ถือว่าช้องเปิดแคบกว่า พบว่า พลังงานจลน์ของการไหลและการกองของวัสดุเม็ดน้อย การ
การติดขัดมาก เนื่องจากมีการขัดตัวระหว่างวัสดุเม็ด ท าให้การกองตัวได้ดี แต่ในกรณีที่ มุมฮอปเปอร์มาก การขัด
ตัวน้อยลงการไหลได้ดีขึ้น พลังงานจลน์มีแนวโน้นสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.10ก 4.10ข และ 4.10ค แต่เมื่อเพ่ิมขนาดเป็น 5 
เท่าของขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุเม็ด พบว่า พลังงานจลน์ของการไหลและการกองของวัสดุเม็ดมาก 
การการติดขัดน้อย เนื่องจากมีการขัดตัวระหว่างวัสดุเม็ด ท าให้การกองตัวได้เร็วกว่า แต่ในกรณีที่ มุมฮอปเปอร์
มากกว่า การขัดตัวน้อยลงการไหลได้ดีมากกว่า พลังงานจลน์มีแนวโน้นสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.10ง 4.10ฉ และ 4.10ช 
 

 

4.10ก) 4.10ข) 4.10ค) 

4.10ง) 4.10ฉ) 4.10ช) 
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รูปที ่4.11 แสดงความกว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์และมุมกองโดยการติดขัดต่อเนื่องด้วยเวลา 
 
         ความกว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์ ( hW ) ได้แก่ 2-14 mm และมุมกอง  ( R ) โดยการติดขัดต่อเนื่องด้วย
เวลา ของวัสดุเม็ด  โดยก าหนดมุมฮอปเปอร์ ( h )  45 องศา เมื่อก าหนดเวลาในการปล่อยของวัสดุใน ฮอปเปอร์ 
125 วินาที พบว่า ความกว้างของช่องเปิดฮอปเปอร์คอบ จะท าให้วัสดุเม็ดตกมากองได้มุมกองมากกว่า เมื่อใช้
ความกว้างช่องเปิดกว้าง จากผลการทดลองทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมขนาดมุมฮอปเปอร์ มีผลท าให้อัตราส่วน
การติดขัดและเวลาที่วัสดุเม็ดใช้การไหลออกหมดลดลง รวมทั้งอัตราการไหลเชิงมวลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้กลไกการ
เคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดในฮอปเปอร์ประกอบด้วยการกลิ้งและการไถล ผู้วิจัยจึงพบว่าการเพ่ิมขนาดมุมฮอปเปอร์ช่วย
ให้สัมประสิทธ์ความเสียดทานกลิ้งและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานไถลระหว่างผิวอนุภาควัสดุเม็ดด้วยกันและ
ระหว่างวัสดุเม็ดและผนังฮอปเปอร์มีค่าน้อย ค่าแรงเสียดทานจึงน้อยตาม แรงในระบบที่ท าให้วัสดุเม็ดเกิดการ
เคลื่อนที่จึงมาก วัสดุเม็ดสามารถไหลออกได้ดี ความเร่งในการเคลื่อนที่มาก ความเร็วในการเคลื่อนที่ออกจากฮอป
เปอร์จึงมากตาม ส่งผลต่อพลังงานของระบบภายในฮอปเปอร์และการไหลตก ท าให้เกิดการกอง นั่นเอง 




