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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 

การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) 
 
 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(2)(6) 
 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) ทํางานโดยอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาความถี่ยานคลื่นวิทยุหรือ
ไมโครเวฟกําลังสูงสงผานเขาไปในเนื้อวัสดุ สนามของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะทําใหโมเลกุลของวัสดุที่มีโครงสรางแบบมี
ขั้ว (Dipolar Molecules) ซึ่งมีขั้วไฟฟาที่เปนขั้วบวกและขั้วลบพยายามเรียงตัวตามทิศทางของสนามคลื่นที่สงผานเขา
มา ทําใหเกิดการเสียดสีกันของโมเลกุล เกิดเปนความรอนกระจายทั่วภายในเนื้อวัสดุหรือการถายเทพลังงานจากคลื่น
ไปยังวัสดุนั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
 

 
รูปที่ 1.1: แสดงการเกิดความรอนในเนื้อวัสดุจากการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก 

 
 
 
วัสดุที่สามารถใชการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกไดจะตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตอบสนองตอคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
กลาวคือ จะตองเปนวัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบมีขั้วหรือประกอบไปดวยน้ําซึ่งมีโมเลกุลแบบมีขั้วเชนกันเปน
องคประกอบ วัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบไมมีขั้ว เชน อากาศ เทฟลอน หรือแกว จะไมสามารถดูดซับพลังงานจาก
คล่ืนได โดยคลื่นจะผานทะลุเขาไปในเนื้อวัสดุโดยไมเกิดความรอนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ สวนวัสดุที่เปนโลหะจะมี
คุณสมบัติสะทอนคล่ืนจึงไมสามารถเกิดความรอนได เหมาะสําหรับทําโครงสรางเตาและตัวสะทอนคล่ืน ดูรูปที่ 1.2 
ประกอบ 
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วัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบมีข้ัวหรือวัสดุที่มีความชื้น จะดูดซับพลังงานของคลื่นและเกิดความรอน 

 
 

 
วัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบไมมีข้ัว คลื่นจะทะลุผานโดยไมเกิดความรอน 

 
 

 
วัสดุโลหะมีคุณสมบัติสะทอนคลื่น 

 
รูปที่ 1.2: แสดงการตอบสนองของวัสดุแตละประเภทตอคลื่นแมเหล็กไฟฟา (1) 
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การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกเปนวิธีการใหความรอนที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการถายเทพลังงานเปนความ
รอนเกิดภายในเนื้อวัสดุโดยตรง ซึ่งแตกตางจากการใหความรอนแบบเดิมซึ่งใชเชื้อเพลิงหรือขดลวดไฟฟา ซึ่งการ
ถายเทความรอนจะอาศัยการพาของอากาศรอนหรือการแผรังสีจากแหลงความรอนเปนหลัก ซึ่งความรอนที่เกิดขึ้นจะ
ถายเทไปที่ผิววัสดุกอน จากนั้นจึงจะคอยเกิดการนําความรอนจากผิวนอกของวัสดุเขาไปสูภายใน 
 
 
สวนประกอบการทํางาน 
เตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจะมีสวนประกอบการทํางานหลัก คือ แหลงกําเนิดคลื่นซึ่งใชพลังงานไฟฟา สวน
กระจายคลื่นไปยังวัสดุ และสวนโครงสรางเตา โดยจะแบงเตาออกไดเปน 2 ประเภท ตามยานความถี่ของคล่ืนที่ใชงาน 
คือ เตาใหความรอนดวยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Heating) และเตาใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave 
Heating) 
 
เตาใหความรอนดวยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Heating) 
เตาใหความรอนดวยคล่ืนวิทยุทํางานโดยใชตัวกําเนิดคลื่นซึ่งทําดวยวงจรหลอดแกวสุญญากาศหรือสารกึ่งตัวนํา สราง
คล่ืนวิทยุกําลังสูงสงผานมายังอิเล็กโทรด โดยอิเล็กโทรดจะเปนตัวปลอยสนามคลื่นวิทยุตามรูปแบบที่กําหนดไปยังวัสดุ
ที่ตองการใหความรอน 
 
ขนาดของกําลังคล่ืนวิทยุที่ใชสําหรับการใหความรอนในอุตสาหกรรมจะอยูในระดับตั้งแต 500 วัตตไปจนถึงหลายรอย
กิโลวัตต ในยานความถี่ 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz ซึ่งจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุไดแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของวัสดุและความถี่คล่ืน โดยคลื่นที่ความถี่ตํ่ากวาจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุไดลึกกวา เหมาะสําหรับ
การใหความรอนกับวัสดุที่มีขนาดใหญ สวนคล่ืนความถี่สูงจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุไดต้ืนกวา เหมาะสําหรับ
การใหความรอนกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก 
 

 
รูปที่ 1.3: แสดงตัวอยางเตาใหความรอนดวยคลื่นวิทย ุ
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รูปที่ 1.4: แสดงลักษณะโครงสรางและสวนประกอบของเตาใหความรอนดวยคลื่นวิทยุ (6) 

 
 
 
เตาใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Heating) 
เตาใหความรอนโดยคลื่นไมโครเวฟทํางานโดยใชแมกนิตรอนสรางคล่ืนไมโครเวฟกําลังสูงสงผานทอนําคล่ืนซึ่งทําดวย
ชองโลหะ (Wave Guide) ไปยังวัสดุที่ตองการใหความรอน 
 
ขนาดของกําลังคล่ืนวิทยุที่ใชสําหรับการใหความรอนในอุตสาหกรรมจะอยูในระดับตั้งแต 200 วัตตไปจนถึง 60 
กิโลวัตต ในยานความถี่ 915 MHz, 2.45 GHz และ 5.8 GHz โดยจะทํางานในลักษณะเดียวกับคล่ืนวิทยุ แตดวย
ความถี่ที่สูงกวาทําใหลดระดับแรงดันไฟฟาที่ใชในการสรางคล่ืนเมื่อเทียบกับคล่ืนวิทยุที่มีกําลังคล่ืนเทากัน คล่ืน
ไมโครเวฟจะเหมาะสมกับการใหความรอนแกวัสดุขนาดเล็กกวาคล่ืนวิทยุ เนื่องจากคล่ืนจะสามารถผานเขาไปในเนื้อ
วัสดุในระดับที่ต้ืนกวา 
 

 
รูปที่ 1.5: แสดงตัวอยางเตาใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ 
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รูปที่ 1.6: แสดงลักษณะโครงสรางและสวนประกอบของเตาใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ (8) 

 
 
 
2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถทดแทนการใชขดลวดไฟฟา คอยลรอนจากไอน้ํา หรือการใชหัวเผาเชื้อเพลิง 
เพ่ือสรางความรอนหรืออากาศรอนสําหรับการใหความรอนแกวัสดุ โดยการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจะเปนการให
ความรอนซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงภายในวัสดุ (Inside Out) ซึ่งแตกตางจากการใหความรอนแบบเดิมซึ่งจะเกิดความรอนจาก
บริเวณผิววัสดุกอนแลวจึงคอยเกิดการนําความรอนสูภายใน (Outside In) ทําใหการกระจายความรอนเปนไปอยาง
สม่ําเสมอทั่วถึงภายในเนื้อวัสดุพรอมๆกัน สงผลใหลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหความรอน 
 

 
รูปที่ 2.1: แสดงเปรียบเทียบการเกิดความรอนในวัสดุระหวางการใหความรอนแบบเดิมกับการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก 
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3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกเปนเทคโนโลยีการใหความรอนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีประสิทธิภาพรวมในการ
ถายเทพลังงานประมาณ 50% - 70% เทียบกับประสิทธิภาพรวมของการถายเทพลังงานโดยอาศัยการอาศัยการให
ความรอนแบบเดิมซึ่งอาศัยการพาและการแผรังสีความรอนซึ่งอยูประมาณ 10% - 30% จากขอมูลการประยุกตใชใน
ตางประเทศ (4)(5)(6)(7)(8)  การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดไมนอยกวา 50% เมื่อ
เทียบกับการใหความรอนดวยการพาอากาศรอนจากขดลวดไฟฟา คอยลรอนไอน้ํา หรือหัวเผาเชื้อเพลิง 
 
จากขอมูลผลการเปรียบเทียบการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคล่ืนไมโครเวฟกับการใหความรอนดวยกาซ
ธรรมชาติในการใหความรอนแกเซรามิก (4) ไดแสดงผลระยะเวลาการเผาการใชพลังงานที่ลดลงไวดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
รูป 3.1: แสดงเปรียบเทียบการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟกับการใหความรอนดวยกาซธรรมชาติในการใหความรอนแกเซรามิก (4) 
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4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกเหมาะสําหรับการใหความรอนและการอบไลความชื้นแกวัสดุที่มีโครงสราง
โมเลกุลแบบมีขั้วหรือมีน้ําเปนองคประกอบ เชน อาหาร ยาง ไม กระดาษ เซรามิก ซึ่งตองการการกระจายความรอน
อยางทั่วถึงสม่ําเสมอภายในเนื้อวัสดุ และการควบคุมอุณหภูมิการใหความรอนอยางแมนยําเพ่ือคุณภาพของผลิตภัณฑ 
นอกจากนี้การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกยังเหมาะสมอยางยิ่งกับการใหความรอนแกวัสดุซึ่งเปนฉนวนความรอน 
เน่ืองจากการใหความรอนแบบท่ัวไปจะใชเวลานานกวาที่ความรอนจะถายเทเขาสูภายในวัสดุ 
 
เนื่องจากคุณสมบัติของความถี่คล่ืนที่แตกตางกัน การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคล่ืนวิทยุจะเหมาะกับการให
ความรอนแกวัสดุที่มีลักษณะรูปทรงพื้นฐานท่ีไมซับซอน เชน แทงสีเหล่ียม ทรงกระบอก โดยสามารถใหความรอนกับ
วัสดุไดต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญหลายเมตร สวนการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคล่ืนไมโครเวฟจะเหมาะ
กับการใหความรอนแกวัสดุที่มีรูปรางซับซอนไดดี แตดวยความถี่ที่สูงกวาทําใหคล่ืนไมโครเวฟสามารถผานเขาไปใน
เนื้อวัสดุในระดับที่ต้ืนกวาคลื่นวิทยุ จึงเหมาะกับวัสดุที่มีขนาดเล็กกวาคล่ืนวิทยุ 
 
 
5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี (1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 
 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถออกแบบติดตั้งไดทั้งในลักษณะการใหความรอนแบบ Batch และการให
ความรอนแบบลําเลียงตอเนื่อง โดยตัวอยางกลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 
• อุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการใหความรอนในการผลิตหรืออบแหงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร 
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการใหความรอน หรืออบแหงเสนดายหรือเสนใย 
• อุตสาหกรรมยาง ในกระบวนการอบใหความรอนแผนยางธรรมชาติ 
• อุตสาหกรรมเซรามิก ในกระบวนการอบแหงผลิตภัณฑเซรามิก เครื่องปนดินเผา 
• อุตสาหกรรมพลาสติก ในกระบวนการอบแหง การเชื่อม และละลายพลาสติก 
• อุตสาหกรรมกระดาษ ในกระบวนการอบแหงสารเคลือบผืนกระดาษ 
• อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ในกระบวนการอบแหงไม และกระบวนการอบกาวอัดไม 
• ฯลฯ 
 
 
6. ราคาของเทคโนโลยี (3)(6)(8) 
 
ราคาของการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจะขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของการติดตั้งใชงาน โดยคาใชจายของการ
ติดตั้งเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกคลื่นวิทยุรวมท้ังอุปกรณแหลงจายไฟ ระบบลําเลียง ระบบควบคุมและอุปกรณ
ประกอบทั้งหมดจะอยูในชวงประมาณ 33,000 – 130,000 บาทตอกิโลวัตตของกําลังคล่ืน ($1,000 - $4,000 per kW) 
สวนเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคล่ืนไมโครเวฟจะอยูในชวงราคาประมาณ 66,000 - 165,000 บาทตอ
กิโลวัตต ($2,000 - $5,000 per kW) อยางไรก็ตามจะสังเกตไดวาราคาของเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก
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โดยเฉพาะเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะมีราคาที่สูงกวาเตาไมโครเวฟที่ใชในครัวเรือนมาก เนื่องจากตัวกําเนิดคลื่น
ไดแก แมกนิตรอนของเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะทํางานกับระบบแหลงจายไฟแรงดันสูง เพ่ือใหสามารถสรางคล่ืน
ออกมาไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และสามารถปรับระดับของกําลังคล่ืนไดอยางแมนยํา (9) 
 
 
7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลย ี
 
จากขอมูลการติดตั้งใชเทคโนโลยีการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกในตางประเทศ (3)(5) แมวาเทคโนโลยีการใหความ
รอนแบบไดอิเล็กทริกจะมีราคาลงทุนเริ่มตนคอนขางสูง แตดวยประสิทธิภาพการใชพลังงานและประสิทธิภาพการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้น ทําใหเทคโนโลยีนี้สามารถใหระยะเวลาคืนทุนไดภายในประมาณ 2 – 3 ป 
 
 
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เทคโนโลยีการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกใชพลังงานไฟฟาเปนแหลงพลังงานในการใหความรอน จึงไมมีการปลอย
กาซไอเสียซึ่งเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สวนการรั่วไหลของคลื่นจากเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก ปจจุบันมี
มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณและเตาใหความรอนดวยคล่ืนความถี่สูง เชน มาตรฐาน IEC 
60519-6:2002 ซึ่งกําหนดวาการรั่วไหลของคล่ืนจากโครงสรางเตาจะตองอยูในระดับไมเกิน 5 mW/cm2 ที่ระยะ 5 ซ.ม.
จากตัวเตา ดังนั้นการเลือกใชเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจึงจําเปนที่จะตองผานการรับรองตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย รวมทั้งจะตองมีการทดสอบการรั่วไหลของคลื่นหลังการติดตั้งและทดสอบการทํางาน ณ พ้ืนที่ติดตั้งและ
ตรวจสอบเปนระยะตามรอบการบํารุงรักษาเตา 
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