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การวัดความพรุนโดยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน 

Measuring porosity by comparisons of pressure decay rates 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจยัชิน้นีนํ้าเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพเบือ้งต้นของวิธีการวดัความพรุนโดยการ

เปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั   ชดุอปุกรณ์วดัความพรุนมีสว่นประกอบหลกัคือ ขวดทดสอบโลหะ

ทรงกระบอก ปริมาตร 1,753 ml มีฝาปิดสนิท, อปุกรณ์บนัทกึคา่ความดนั, ปัม้อดัอากาศไฟฟ้าและวาล์วปรับ

อตัราการไหล   ในการวดัความพรุนแตล่ะครัง้ ใช้อปุกรณ์ดงักลา่วทดสอบความดนัแบบ pressure decay test 

จํานวน 2 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1 ทดสอบกบัขวดเปลา่และครัง้ท่ี 2 ภายในขวดมีวสัดทุดสอบบรรจอุยู่   ความพรุน

ภายในขวดมีคา่เท่ากบัอตัราส่วนของอตัราการลดลงของความดนัในขวดบรรจวุสัดทุดสอบกบัอตัราการลดลงของ

ความดนัในขวดเปลา่   ใช้วสัดทุดสอบทรงกลมขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศนูย์กลาง = 37.86 mm, ปริมาตร = 28.42 

ml) จํานวน 9 และ 27 ชิน้ และวสัดทุรงกลมขนาดเลก็ (เส้นผ่าศนูย์กลาง = 2.35 mm, ปริมาตร = 6.87×10-3 ml) 

จํานวน 36,000 และ 144,000 ชิน้   ใช้วิธีวดัขนาดเป็นวิธีวดัความพรุนอ้างอิง   เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อน (% 

error) ระหวา่งวิธีวดัขนาดและวิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั มีคา่อยู่ในช่วง ±5%   ดงันัน้ 

วิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนัสามารถวดัความพรุนของวสัดไุด้ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยขนาด

และรูปร่างของปริมาตรช่องวา่งอากาศไมมี่ผลตอ่ความถกูต้องของการวดั 

ABSTRACT 

The objective of this research was to preliminarily evaluate the performance of the porosity 

measurement method by comparisons of pressure decay rates. The measuring equipment consisted 

of a 1,753-ml metal bottle, a pressure data logger, an air pump and a flow control valve. For each 

porosity measurement, two pressure decay tests are conducted. In the first pressure test, the bottle is 

empty and in the second test the bottle contains the porous media sample. The porosity of the 

sample equals to the ratio of the pressure decay rate of the second test (i.e., bottle filled with sample) 

to that of the first test (i.e., empty bottle). The two types of samples used in this study were 37.86-mm 
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diameter and 2.35-mm solid spheres (volume = 28.42 and 6.87 ×10-3 ml, respectively). The numbers 

of spheres used in the tests were 9 and 27 for the bigger spheres, and 36,000 and 144,000 for the 

small ones. The reference values of porosity were calculated based on the spheres’ diameters and 

the volume of the test bottle. The differences in the porosities obtained from the two methods were in 

the range of ±5%. The porosity measurement method by comparisons of pressure decay rates 

provided accurate results regardless of the size and shape of void spaces in the porous sample. 
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คาํนํา 

ความพรุน (porosity, ε) คือ อตัราสว่นร้อยละของปริมาตรชอ่งวา่งในเนือ้วสัดพุรุน (pore space, Vp) 

กบัปริมาตรรวม (bulk volume, Vb) ของวสัดพุรุน (porous material) 

 100%b s

b

V V
V

ε −
= ×  (1) 

โดยท่ี Vs คือ ปริมาตรเนือ้ของแข็ง (solid volume) ในวสัดพุรุน   ความพรุนเป็นคณุสมบติัทางกายภาพท่ีสําคญั

ของวสัดพุรุน ซึง่นอกจากจะมีความสมัพนัธ์กบัปริมาตรรวมและความหนาแน่นรวม (bulk density) ของวสัดพุรุน

แล้ว  (Mohsenin, 1986) ยงับง่บอกถงึความสามารถในการถ่ายเทความร้อนและความต้านทานการไหลของ

อากาศผ่านวสัด ุ  Jaeger et at. (2007) กลา่ววา่ความพรุนของหินมีสว่นช่วยลดแรงสัน่สะเทือนในชัน้หินใต้ดิน   2

ในผลิตภณัฑ์อาหาร ความพรุน2เป็นคณุสมบติัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของ2ผลิตภณัฑ์2เช่น พืน้ผิวเนือ้สมัผสั2กล2ความรู้สกึ

รับรดของผู้บริโภคและการดดูซบันํา้มนัของอาหารระหวา่งการปรุงจากการทอดและการเกบ็รักษา (Petrauskas, 

2007; Adedeji and Ngadi, 2011)   การอบแห้งเมลด็ธญัพืชโดยทัว่ไปใช้วิธีการเป่าลมร้อนผ่านชัน้เมลด็ ซึง่

ขนาดของช่องวา่งระหวา่งเมล็ดธญัพืช (ความพรุน) เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การใช้พลงังานของพดัลมและอตัราการ

ถ่ายเทความร้อนระหวา่งลมและเมลด็ธญัพืช (Chung and Lee, 1985; Raffray and Pulsifer, 2003) 

การวดัปริมาตรของแข็งหรือปริมาตรช่องวา่งของวสัดพุรุนเป็นขัน้ตอนสําคญัในการหาคา่ความพรุน   

วิธีการวดัปริมาตรทัง้ 2 นีส้ามารถทําได้หลายวิธี   วิธีท่ีใช้หลกัการพืน้ฐานอย่างง่าย เช่น การวดัขนาด 

(dimension) โดยตรง หรือการแทนท่ีด้วยของเหลว (liquid displacement method) (ASTM, 2005) มีข้อดีคือ ไม่

ซบัซ้อนและมีคา่ใช้จ่ายต่ํา แตมี่ข้อจํากดัในแง่ความละเอียดถกูต้องของการวดัและชนิดของวสัดพุรุนท่ีสามารถวดั

ได้ (Trefethen, 1969)   วิธีท่ีใช้เทคนิคและอปุกรณ์ท่ีมีความซบัซ้อน เช่น การใช้วิธีอลัตราโซนิค (ultrasonic) 

(Petrauskas, 2007) หรือการใช้คณุสมบติัการเปลี่ยนแปลงของความจไุฟฟ้า (Matko, 2003) มีข้อจํากดัในแง่

ของคา่ใช้จ่ายท่ีสงูขึน้   วิธีการใช้การขยายตวัของก๊าซ (gas expansion) โดยใช้อปุกรณ์ท่ีเรียกวา่ gas 

pycnometer เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากวิธีหนึง่ ซึง่ได้รับการพฒันาทัง้ทางด้านอปุกรณ์และเทคนิควิธีการจาก

นกัวิจยัหลายกลุม่ (Washburn and Bunting, 1922; Beranek, 1942; Champoux et al., 1991; Leclaire et al., 

2003; Tamari, 2004; Tamari and Aguilar-Chávez, 2004; Salissou and Panneton, 2007)   ดงันัน้การ
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พฒันาวิธีการวดัความพรุนของวสัดโุดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั ซึง่เป็นวิธีท่ีมีหลกัการวดั

ความพรุนท่ีแตกตา่งจากวิธีอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ ในปัจจบุนั โดยมีจดุประสงค์ดงันี ้

1.ออกแบบและเสนอหลกัการชดุทดสอบวดัความพรุนของวสัดโุดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของ

ความดนั 

2.ทดสอบประสทิธิภาพเบือ้งต้นของวิธีการวดัความพรุนโดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความ

ดนั 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ชดุอปุกรณ์วดัความพรุนโดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั (ภาพท่ี 1) มีสว่นประกอบ

หลกัคือ ขวดทดสอบซึง่เป็นขวดโลหะทรงกระบอก ปริมาตร 1,753.00 ml มีฝาปิดได้สนิท, อปุกรณ์บนัทกึคา่

ความดนั (Climomaster Model 6531, Kanomax Japan Inc., Osaka, Japan), ปัม้อดัอากาศไฟฟ้า (ACO-

9905, Guangdong Hailea Group Inc., Guangdong, China), และวาล์วปรับอตัราการไหล (AS 1200, SMC 

(Thailand) Ltd., Pathum Thani, Thailand)   ขวดทดสอบถกูหุ้มด้วยฉนวนความร้อน 2 ชัน้   วาล์วปรับอตัราการ

ไหลและปัม้อดัอากาศถกูเช่ือมตอ่กบัขวดทดสอบผ่านวาล์ว 3 ทางและขวดทดสอบถกูเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์บนัทกึ

คา่ความดนัอีกตอ่หนึง่   การเช่ือมตอ่ทัง้หมดใช้ท่อลม PE (polyethylene) ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางภายใน 4 mm 

 
ภาพที่ 1  ชดุอปุกรณ์วดัความพรุนโดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั 

การวดัระดบัความมิดชิด (air-tightness) ของโครงสร้างปิด (enclosure) ใดๆ สามารถทําได้โดยการ

ทดสอบความดนั (pressurization test) โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ pressure decay (P-t) test และ แบบ 

equilibrium pressure-flow (P-Q) test (ASHRAE, 2001)   การทดสอบแบบ P-t test ทําโดยการอดั (หรือดดู) 

อากาศภายในโครงสร้างปิดทําให้ความดนัภายในโครงสร้างมีคา่สงูกวา่ (หรือต่ํากว่า) สภาวะบรรยากาศภายนอก

ท่ีคา่เร่ิมต้นคา่หนึง่   จากนัน้หยดุการอดัอากาศแล้วปลอ่ยให้อากาศภายในโครงสร้างปิดร่ัวออกผ่านช่องเปิดท่ีอยู่

โดยรอบโครงสร้าง   การลดลงของความดนัภายในโครงสร้างปิดจะถกูอธิบายได้โดยสมการตอ่ไปนี ้

 
PHL2

i
t t

pp =  (2) 

เค
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โดยท่ี pt คือ ความดนัภายในโครงสร้างท่ีเวลา t (s) ใดๆ (Pa), pi คือ คา่ความดนัเร่ิมต้น (Pa) และ PHL คือ 

คา่คงท่ี pressure half-life ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีความดนัภายในขวดทดสอบลดลงคร่ึงหนึง่ (s)   คณะผู้ วิจยัใช้การ

ทดสอบความดนัแบบ P-t test เพ่ือวดัความพรุนของวสัด ุโดยท่ีทําการทดสอบความดนัแบบ P-t test กบัขวด

ทดสอบในภาพท่ี 1 จํานวน 2 ครัง้ โดยกําหนดเง่ือนไขการทดสอบดงัตอ่ไปนี ้

1. คณุสมบติัตา่งๆ ของช่องเปิดไมเ่ปลี่ยนแปลง 

2. อณุหภมิูและความดนัแวดล้อม (atmospheric pressure) ภายในห้องทดสอบมีคา่คงท่ี 

3. การทดสอบทัง้ 2 ครัง้ เร่ิมต้นท่ีความดนัคงท่ีเท่ากนั 

4. ในการทดสอบครัง้ท่ี 1 ขวดทดสอบไมมี่วตัถใุดๆ อยู่ภายใน แตใ่นการทดสอบครัง้ท่ี 2 ขวดทดสอบมี

วสัดทุดสอบบรรจอุยู่ภายใน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาตรช่องวา่งภายในขวดทดสอบ ในการทดสอบครัง้ท่ี 1 และ 2 จะอยู่ในรูปของสมการท่ี 

3   ปริมาตรเนือ้ของแข็ง, Vs, ของวสัดทุดสอบภายในขวดทดสอบสามารถคํานวณได้จากสมการท่ี 4 และคา่

ความพรุนสามารถคํานวณได้จากสมการท่ี 5   เน่ืองจากข้อจํากดัของเนือ้ท่ีหน้ากระดาษ คณะผู้ วิจยัขอไมพิ่สจูน์

ท่ีมาสมการตา่งๆ ท่ีถกูกลา่วถงึในบทความนี ้

 1 2

1 2PHL PHL
V V

=  (3) 

 2
1

1

PHL(1 )
PHLsV V= −  (4) 
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1

PHL 100%
PHL

ε = ×  (5) 

ในการศกึษาครัง้นี ้การวดัความพรุนด้วยวิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนัถกูประเมิน

ประสิทธิภาพ โดยทําการทดลองวดัความพรุนของวสัดทุดสอบมาตรฐาน 2 ขนาด (i.e., เลก็และใหญ่)   วสัดุ

ทดสอบมาตรฐานเป็นวสัดทุรงกลมตนั (i.e., อากาศไมส่ามารถซมึผ่านเข้าสูเ่นือ้ในของวสัดทุดสอบ)   ปริมาตร

เฉลี่ยของวสัดทุดสอบ 1 ชิน้ ท่ีมีขนาดเลก็และใหญ่ คือ 6.87×10-3 (±1.03×10-5) และ 28.42 (±0.03) ml 

ตามลําดบั   ปริมาตรเฉลี่ยเหลา่นีถ้กูคํานวณจากขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเฉลี่ย ซึง่วดัจากวสัดทุดสอบขนาดเลก็

และใหญ่ จํานวน 1,000 และ 27 ชิน้ ตามลําดบั   ทําการวดัความพรุนกบัวสัดทุดสอบมาตรฐานแตล่ะขนาด โดย

ใช้จํานวนวสัด ุ2 จํานวน ดงัแสดงในตารางท่ี 1   ท่ีแตล่ะจํานวน ทําการวดัความพรุน 5 ซํา้   ในการวดัความพรุน

แตล่ะซํา้ ชดุอปุกรณ์ในภาพท่ี 1 ถกูใช้ทําการทดสอบความดนัแบบ P-t test 2 ครัง้   ในการทดสอบครัง้ท่ี 1 ขวด

ทดสอบวา่งเปลา่ แตใ่นการทดสอบครัง้ท่ี 2 ขวดทดสอบมีวสัดทุดสอบอยู่ภายในตามจํานวนท่ีกําหนด 

ตารางที่ 1  ชนิดและจํานวนของวสัดทุดสอบท่ีถกูใช้วดัคา่ความพรุน 

ชนิดของวสัดทุดสอบ จํานวน (ชิน้) ปริมาตรเฉลี่ยของวสัดทุดสอบ 1 ชิน้ (ml) 

ทรงกลมขนาดใหญ่ 9 และ 27 28.42 (±0.03) 

ทรงกลมขนาดเลก็ 36,000 และ 144,000 6.87×10-3 (±1.03×10-5) 
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การทดสอบความดนัแตล่ะครัง้ เร่ิมต้นจากการอดัอากาศเข้าสูข่วดทดสอบ จนกระทัง่ความดนัภายใน

ขวดมีคา่สงูกว่า 3,000 Pa เลก็น้อย   จากนัน้ ปลอ่ยให้อากาศภายในร่ัวออกจากขวดผ่านวาล์วปรับอตัราการไหล   

ช่องเปิดของวาล์วปรับอตัราการไหลถกูปรับตัง้ให้มีขนาดคงท่ีตลอดการศกึษาครัง้นี ้  ในระหวา่งท่ีอากาศร่ัวออก

จากขวดทดสอบ ความดนัภายในขวดทดสอบจะถกูบนัทกึคา่ไว้ทกุๆ 1 s   เม่ือความดนัภายในขวดทดสอบมีคา่

ลดลงต่ํากวา่ 500 Pa จงึหยดุการบนัทกึคา่   คา่ความดนัท่ีถกูบนัทกึไว้จะมีลกัษณะเป็น pressure decay curve 

(เส้นโค้งซึง่มีคา่ความดนัลดลงอย่างตอ่เน่ืองเม่ือเวลาผ่านไป)   pressure decay curve ดงักลา่วจะถกูนํามาหา

คา่ PHL โดยทําการฟิตเคอร์ฟ (fit curve) โดยใช้สมการท่ี 2   คา่ PHL ท่ีได้จะถกูใช้ในการคํานวณคา่ความพรุน

ด้วยสมการท่ี 5   เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลือ่น (% error) ของการวดัความพรุนด้วยวิธีการเปรียบเทียบอตัราการ

ลดลงของความดนัจะถกูคํานวณโดยใช้สมการท่ี 6 

 % error 100r a

r

ε ε
ε
−

= ×  (6) 

โดยท่ี εr คือ ความพรุนอ้างอิง (reference porosity) ซึง่ได้จากการวดัด้วยวิธีอ้างอิง (reference method) และ 

εa คือ ความพรุนซึง่เป็นคา่เฉลี่ยท่ีได้จากการวดัด้วยวิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนัทัง้ 5 ซํา้   

การศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีวดัขนาดโดยตรงในการวดัคา่ความพรุนอ้างอิง ซึง่สามารถคํานวณได้จากสมการท่ี 1   ใน

การคํานวณ กําหนดปริมาตรรวมของวสัดพุรุน, Vb, คือ ปริมาตรของขวดทดสอบ (i.e., 1,753.00 ml) และ

ปริมาตรเนือ้ของแข็งของวสัดทุดสอบ, Vs, คํานวณได้จากสมการท่ี 7 

 s mV V N= ×  (7) 

โดยท่ี Vm คือ ปริมาตรเฉลี่ยของวสัดทุดสอบมาตรฐาน 1 ชิน้ ท่ีได้จากการวดัขนาด (ml) และ N คือ จํานวนชิน้

ของวสัดทุดสอบท่ีอยู่ในขวดทดสอบ (ชิน้) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ภาพท่ี 2 แสดงตวัอย่าง pressure decay curve ของขวดทดสอบเปลา่เปรียบเทียบกบั pressure 

decay curve ของขวดท่ีบรรจวุสัดทุดสอบ   ในภาพท่ี 2a เส้นประสัน้และเส้นประยาวเป็น pressure decay 

curve จากการทดสอบ 1 ซํา้ กบัขวดท่ีบรรจวุสัดทุดสอบขนาดใหญ่จํานวน 9 และ 27 ชิน้ ตามลําดบั   ในภาพท่ี 

2b เส้นประสัน้และเส้นประยาวเป็น pressure decay curve จากการทดสอบ 1 ซํา้ กบัขวดท่ีบรรจวุสัดทุดสอบ

ขนาดเลก็จํานวน 36,000 และ 144,000 ชิน้ ตามลําดบั   ในการศกึษาครัง้นี ้คา่ r2 (coefficient of 

determination หรือ สมัประสทิธ์ิการอธิบาย) ของการฟิตเคอร์ฟ pressure decay curve ท่ีได้จากผลการทดลอง

ทกุซํา้ มีคา่ไมต่ํ่ากวา่ 0.988   คา่ r2 ท่ีใกล้เคียง 1 นี ้แสดงให้เห็นวา่สมการท่ี 2 สามารถอธิบายอตัราการลดลง

ของความดนัภายในขวดทดสอบได้เป็นอย่างดี โดยไมข่ึน้กบัรูปร่างหรือปริมาตรของช่องวา่งอากาศภายในขวด

ทดสอบ (i.e., ขนาดหรือจํานวนของวสัดทุดสอบภายในขวด)   ดงันัน้ ไมว่า่ปริมาตรชอ่งวา่งอากาศภายในขวด

ทดสอบจะมีคา่เป็นเท่าใด เม่ือเวลาผ่านไป 1 PHL ความดนัภายในขวดทดสอบจะลดลงคร่ึงหนึง่เสมอ   สงัเกตวุา่ 

pressure decay curve ของขวดทดสอบเปลา่ (เส้นโค้งทบึ) ในทัง้ 2 ภาพ เป็นเส้นเดียวกนั   สงัเกตอีุกวา่ช่องเปิด

ของวาล์วปรับอตัราการไหลถกูปรับให้ pressure decay curve ของขวดทดสอบเปลา่มี PHL ประมาณ 113 s   

ดงันัน้ จากเส้นโค้งทบึในภาพท่ี 2 จะเห็นได้วา่ ท่ีเวลา 0 ถงึประมาณ 113 s ความดนัภายในขวดทดสอบเปลา่มี
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คา่ลดลงจาก 3,000 ไปเป็น 1,500 Pa และท่ีเวลาประมาณ 113 ถงึ 226 s ความดนัภายในขวดเปลา่มีคา่ลดลง

จาก 1,500 ไปเป็น 750 Pa   ในภาพท่ี 2a pressure decay curve ของขวดท่ีบรรจวุสัดขุนาดใหญ่จํานวน 9 และ 

27 ชิน้ มีคา่ PHL ประมาณ 91 และ 64 s ตามลําดบั   ในภาพท่ี 2b pressure decay curve ของขวดท่ีบรรจวุสัดุ

ขนาดเลก็จํานวน 36,000 และ 144,000 ชิน้ มีคา่ PHL ประมาณ 96 และ 49 s ตามลําดบั   จะเห็นได้วา่เม่ือ

ปริมาตรช่องวา่งภายในขวดทดสอบลดลง (i.e., วสัดทุดสอบในขวดมีจํานวนมากขึน้) pressure decay curve มี

คา่ PHL ลดลง (i.e., ความดนัภายในขวดทดสอบลดลงด้วยอตัราท่ีเร็วขึน้)   นอกจากนี ้อตัราสว่นการลดลงของ 

PHL ยงัเป็นสดัสว่นเด่ียวกบัอตัราสว่นการลดลงของปริมาตรช่องวา่งอากาศในขวดตามสมการท่ี 3   ยกตวัอย่าง

เช่น เม่ือวสัดขุนาดใหญ่ในขวดทดสอบมีจํานวน 9 และ 27 ชิน้ วิธีวดัขนาดให้ผลลพัธ์ปริมาตรช่องวา่งอากาศ

ภายในขวดเป็น 1,498.84 และ 990.52 ml ตามลําดบั   ท่ีเง่ือนไขเดียวกนันี ้คา่ PHL ของ pressure decay 

curve ในภาพท่ี 2a ให้ผลลพัธ์ปริมาตรช่องวา่งอากาศภายในขวดเป็น 1,411.71 และ 992.85 ml (% error เป็น 

5.8 และ -0.24%) ตามลําดบั   โดยเฉลี่ย วิธีวดัขนาดให้คา่ความพรุนของวสัดทุดสอบขนาดใหญ่ 9 ชิน้ และวสัดุ

ขนาดเลก็ 36,000 ชิน้ ท่ีประมาณ 84% และ 86% ตามลําดบัและให้คา่ความพรุนของวสัดขุนาดใหญ่ 27 ชิน้ 

และวสัดขุนาดเลก็ 144,000 ชิน้ ท่ีประมาณ 55 และ 44% ตามลําดบั (ตารางท่ี 2)   นอกจากนี ้% error ระหวา่ง

การวดัความพรุนด้วยวิธีวดัขนาดและวิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั มีคา่อยู่ในช่วง ±5%   คา่

ความผิดพลาดของการวดัความพรุนด้วยอปุกรณ์ท่ีถกูอธิบายไว้โดย Champoux et al. (1991) และ Leclaire et 

al. (2003) มีคา่ไมเ่กิน 5% เช่นกนั   อปุกรณ์ของนกัวิจยัทัง้ 2 กลุม่มีพืน้ฐานการทํางานตามหลกัการขยายตวัของ

ก๊าซ   ดงันัน้ การศกึษาเบือ้งต้นของคณะผู้ วิจยัในครัง้นีแ้สดงให้เห็นวา่ วิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของ

ความดนัสามารถวดัปริมาตรช่องวา่งอากาศในเนือ้วสัดพุรุนและความพรุนของวสัดไุด้ในระดบัท่ียอมรับได้ โดย

ขนาดและรูปร่างของปริมาตรชอ่งวา่งอากาศไมมี่ผลตอ่ความถกูต้องของการวดั 

    
ภาพที่ 2  ตวัอย่าง pressure decay curve ของขวดทดสอบเปลา่ (เส้นทบึ) เปรียบเทียบกบั pressure decay curve 

ของขวดท่ีบรรจวุสัดทุดสอบ   (a) pressure decay curve จากการทดสอบ 1 ซํา้ กบัขวดท่ีบรรจวุสัดุ

ทดสอบขนาดใหญ่จํานวน 9 (เส้นประสัน้) และ 27 (เส้นประยาว) ชิน้   (b) pressure decay curve จาก

การทดสอบ 1 ซํา้ กบัขวดท่ีบรรจวุสัดทุดสอบขนาดเลก็จํานวน 36,000 (เส้นประสัน้) และ 144,000 

(เส้นประยาว) ชิน้ 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคา่ความพรุนจากวิธีอ้างอิงกบัคา่ความพรุนจากวิธีการเปรียบเทียบอตัราการ

ลดลงของความดนั 
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εr (%) 

mean ±SD 

εa (%) 

mean ±SD 
% error 

εr (%) 

mean ±SD 

εa (%) 

mean ±SD 
% error 

ทรงกลมขนาดใหญ่ 9 ชิน้ ทรงกลมขนาดใหญ่ 27 ชิน้ 

84.09 [±0.04] 81.21 [±1.56] 3.42 54.89 [±0.05] 56.71 [±0.27] -3.32 

ทรงกลมขนาดเลก็ 36,000 ชิน้ ทรงกลมขนาดเลก็ 144,000 ชิน้ 

85.89 [±0.02] 84.33 [±3.03] 1.82 43.57 [±0.02] 43.35 [±0.26] 0.49 

 

สรุป 

วิธีการวดัความพรุนโดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนัซึง่เป็นวิธีท่ีมีหลกัการวดัความพรุน

ท่ีแตกตา่งจากวิธีอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ ณ ปัจจบุนั ถกูพฒันาขึน้   ความถกูต้องของการวดัความพรุนด้วยวิธีดงักลา่วถกู

เปรียบเทียบกบัวิธีวดัขนาด โดยใช้วสัดทุดสอบทรงกลมขนาดและจํานวนตา่งๆ   % error ระหวา่งการวดัความ

พรุนด้วยวิธีวดัขนาดและวิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั มีคา่อยู่ในช่วง ±5%   ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพเบือ้งต้นของวิธีการวดัความพรุนในครัง้นีแ้สดงให้เห็นวา่ วิธีการเปรียบเทียบอตัราการลดลงของ

ความดนัสามารถวดัปริมาตรช่องวา่งอากาศในเนือ้วสัดพุรุนและความพรุนของวสัดไุด้ในระดบัท่ียอมรับได้ โดย

ขนาดและรูปร่างของปริมาตรชอ่งวา่งอากาศไมมี่ผลตอ่ความถกูต้องของการวดั   วิธีการวดัความพรุนโดยการ

เปรียบเทียบอตัราการลดลงของความดนั ต้องมีการพฒันาและศกึษาเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบความถกูต้องของ

การหาความพรุนกบัวิธีวดัความพรุนท่ีมีอยู่เดิมและให้วิธีการวดัความพรุนโดยการเปรียบเทียบอตัราการลดลง

ของความดนัเป็นวิธีทางเลือกใหมก่บัการวดัความพรุน 
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