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บทคดัย่อ 
 
 
 งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้เพื่อศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการอบแหง้แบบใชล้มร้อนโดยใชว้ิธีอี
เล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์ (EHD) ตวัแปรท่ีศึกษาคือระยะห่างระหว่างแท่งอีเล็กโตรดและกราวด ์
โดยแท่งลวดอีเลก็โตรดถูกแขวนจากผนงัดา้นบนของอุโมงคล์ม และลวดกราวดถู์กวางในทิศขวาง
การไหลของลม ตาํแหน่งลวดกราวดติ์ดตั้งท่ี ณ ตาํแหน่งหน่ึงในอุโมงคล์ม ส่วนตาํแหน่งอีเลก็โตรด
ถูกเล่ือนทั้งในแนวด่ิง (H) และ แนวทิศการไหลของลม (L) H = 0 ถึง 6 เซนติเมตร และ  L = -2 ถึง 
2 เซนติเมตร ในการทดลองจะใชไ้ฟฟ้าแรงดนัสูงขนาด 15 กิโลโวลต ์จาํนวนแท่งอีเลก็โตรด 4 แท่ง 
ลมร้อนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วเฉล่ีย 0.33 เมตรต่อวินาที วสัดุพรุนท่ีใชท้ดสอบ
ประกอบดว้ยเม็ดแกว้ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.125 มิลลิเมตร นํ้ าและอากาศ โดยมีค่าความอ่ิมตวั
เท่ากบั 0.5 จากผลการทดลองพบว่า เม่ือตาํแหน่งอีเลก็โตรดเขา้ใกลก้บัตาํแหน่งกราวดม์ากข้ึน จะ
ทาํให้อตัราการอบแห้งสูงข้ึน และอตัราการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเร็วข้ึน ตาํแหน่งท่ีให้ผลดีท่ีสุดคือ 
เม่ือแท่งอีเลก็โตรดอยูใ่นแนวเดียวกบักราวดใ์นแนวด่ิงและท่ีระยะห่าง 2 เซนติเมตร ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เกิดลมหมุนวนท่ีบริเวณผิวหน้าของแพคเบดพอดีดว้ย EHD อตัราการอบแห้งท่ีเพิ่มข้ึนโดยรวม 
ประมาณ 1.5 – 3 เท่า 
 
คาํสําคญั :  การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแหง้ / อีเลก็โตรไฮโดรไดนามิกส์ / ระยะห่างระหว่างแท่ง

อีเลก็โตรดและกราวด ์
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Abstract 
 
 

 This research is to study the enhancement of hot-air drying performance by utilizing 
electrohydrodynamics (EHD). Investigating parameters are the distance between electrode and 
ground wires. In experiments, four electrode wires are suspended from the upper wall of a wind 
tunnel, and are moved both in normal flow (H) and flow (L) directions. While a ground wire is 
installed in the cross flew direction, and is fixed a location. Distance H is tested in the range of 0 
to 6 centimeters and distance L is in the range of -2 to 2 centimeters. High electrical voltage is 
applied at 15 kV. Temperature and average velocity of air flow are 60 degrees Celsius and 0.33 
m/s, respectively. Porous packed bed, representing a drying material composes of glass bead of 
0.125 millimeters in diameter, water and air. Initial saturation (S) is set at 0.5 It is found from 
results that when distance between electrode and ground wires becomes closer, drying rate and 
surface temperature of packed bed rapidly increase. In addition, when H = 0 cm, and L = 2 cm, 
the enhancement is maximum. It is because of position of the wind circulating wind takes place 
on all surfaces of packed bed. With EHD, the drying rate is increased about 1.5-3 times. 
 
Keywords : enhancement of hot-air drying / electrohydrodynamics / distance between electrode 

and ground wires 
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