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ผมอยูในแวดวงวิจัยดานการอบแหงโดยเฉพาะการอบแหงผลิตผลการเกษตรและอาหารมา
นานกวา 40 ป ไดเห็นความพยายามของนักวิจัยในประเทศที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการอบแหง
รวมแลวประมาณ 4-5 เลม แตละเลมก็จะมีจุดเนนที่แตกตางกันไป หนังสือเลมนี้เปนอีกแนวทาง
หนึ่งในการเขียน โดยเนนเรื่องการจําลองการอบแหงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนงานเขียนที่
กลั่ น ออกมาจากประสบการณ วิ จั ย ของผู เ ขี ย นแล ว เรี ย บเรี ย งอย า งเป น ขั้ น ตอน ไม มี ค วาม
สลับซับซอน อยางไรก็ตาม ผูอานอาจจําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมและวิธีการ
คํานวณเชิงตัวเลขอยูบางก็จะสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย และสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อ
การออกแบบเครื่องอบแหงได
ผมหวั ง ว า หนั ง สื อ เล ม นี้ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ส ว นช ว ยผลั ก ดั น ให วิ ท ยาการด า นการ
อบแหงมีความกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะกับการอบแหงผลิตผลการเกษตรและอาหาร ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ

(ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์)
ราชบัณฑิต
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วิชาอุณหพลศาสตร ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การถายโอนความรอนและปรากฏการณถายโอน
ลวนเปนวิชาหลักที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการจําลองการอบแหง เมื่อยอนไปครั้งที่ผูเขียนได
ทําความเขาใจวิชาเหลานี้ในแตละวิชาตอนยังเปนนักศึกษาพบวา สามารถทําความเขาใจไดอยาง
ไมลําบากมากนัก ตรงกันขามกับเมื่อตองรับผิดชอบในการพัฒนาการจําลองการอบแหงในงานวิจัย
ผูเขียนไมสามารถเชื่อมโยงพื้นฐานความรูที่มีมาดําเนินการจนสามารถพัฒนาการจําลองไดในทันที
เพื่อแกปญหาดังกลาวผูเขียนจึงไดรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ วารสารวิชาการ และประสบการณ
จากการทํางานวิจัย เรียงลําดับทฤษฎี ตัวอยาง ขั้นตอน และการประดิษฐโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมถึงรายละเอียดการประยุกตใชการจําลองในกรณีศึกษา เพื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจได
โดยงาย สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเขียนไดเลือกใชโปรแกรมแมทแลบ (MATLAB) ซึ่งเปน
โปรแกรมที่สามารถประยุกตใชในการจําลองการอบแหงไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอดีของการ
เลือกใชโปรแกรมนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีอยูหลากหลายในปจจุบันคือ ผูอาน
สามารถศึกษาเพื่อทําความเขาใจพื้นฐานของการสรางแบบจําลองการอบแหงจากขั้นตอนเริ่มตน
จนถึงขั้นตอนสุดทายได โดยตัวอยางภายในหนังสือยังไดสอดแทรกโปรแกรมที่ปอนขอมูลตาง ๆ
เปนที่เรียบรอยในคิวอารโคด (QR Code) ใหผูอานสามารถคัดลอกและทําการจําลองไดทันที
ผูเขียนตั้งใจใชหนังสือเลมนี้สําหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงคาดหวังวา
ผูอ า นจะต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐานพอสมควร ผู เ ขี ย นหวั ง เป น อย า งยิ่ ง วา ภายหลั ง จากที่ ผู อ า นได
ทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล จากหนั ง สื อ เล ม นี้ จะสามารถพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ นํ า ไปใช แ ก ป ญ หาทาง
อุตสาหกรรมการอบแหงในอนาคตได
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ความสําคัญของการจําลอง
และพื้นฐานการอบแหง

1.1 บทนํา
ในอดีตดวยขอจํากัดของการชลประทาน เกษตรกรมักปลูกผลิตผลตามฤดูกาล ภายหลัง
จากการเก็บเกี่ยวไดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ผลิตภัณฑดังกลาวจําเปนตองลดความชื้น เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดทั้งป ซึ่งหากมีปริมาณเกิน
ความตองการ เกษตรกรจะนําผลิตภัณฑนั้นขายในพื้นที่หรือชุมชนใกลเคียง ในสมัยนั้นการอบแหง
ที่ ใ ช มี เ พี ย งวิ ธี ก ารตากแดดตามธรรมชาติ แม มี ข อ ดี ใ นเรื่ อ งของการประหยั ด พลั ง งาน แต
จํ า เป น ต อ งใช พื้ น ที่ สํ า หรั บ การตากและจั ด เก็ บ ในตอนกลางคื น เพื่ อ ป อ งกั น การควบแน น ของ
ความชื้นในอากาศ ตองใชแรงงานคน รวมถึงระยะเวลาในการลดความชื้นที่ยาวนาน อีกทั้งยังมี
อุปสรรคทางดานสภาพอากาศที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหผลิตภัณฑสุดทายมีคุณภาพต่ํา จาก
การปนเปอนสิ่งสกปรกจากสิ่งแวดลอมหรือผลิตภัณฑเกิดเชื้อรา (Paulino de Moraes และ
Luchese, 2003; Bertuzzi และคณะ, 2019)
เมื่อประชากรของแตละประเทศเพิ่มจํานวนมากขึ้นควบคูไปกับปริมาณความตองการ
ผลิตภัณฑในแตละพื้นที่หรือแตละประเทศที่ไมเทากัน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการชลประทาน
และการคมนาคม การลดความชื้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง ไม ไ ด มี ไ ว เ พื่ อ การดํ า รงชี พ หรื อ ขายในพื้ น ที่
ใกล เ คี ย งอี ก ต อ ไป แต ล ะประเทศจึ ง ได นิ ย ามมาตรฐานขึ้ น เพื่ อ เป น ข อ กํ า หนดในการซื้ อ ขาย
อุ ป กรณ แ ละวิ ธี ก ารอบแห ง รู ป แบบต า ง ๆ จึ ง เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาและประยุ ก ต ใ ช สํ า หรั บ การลด
ความชื้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ เนื ่อ งจากสามารถควบคุม สภาวะการอบแหง ใหผ ลิต ภัณ ฑส ุด ทา ยได
มาตรฐานตามที่ตองการ (สักกมน, 2555)
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ตอมาภายหลังจากการปฏิวัติการคํานวณใน ค.ศ. 1969 ประชากรทั่วไปจึงมีโอกาสเขาถึง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดมากขึ้น (Welty และคณะ, 2007) กระบวนการอบแหงจึงเริ่มเขาสูยุค
ของการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรขั้นสูงที่มีความซับซอน ซึ่งเกี่ยวพันถึงความรูทางดาน
อุณหพลศาสตร ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การถายโอนความรอน และปรากฏการณถายโอนจําลอง
การเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิของผลิตภัณฑระหวางการอบแหง เพื่อใหไดคุณภาพอยู
ในขอกําหนดตามมาตรฐานหรือเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการลดการใชพลังงานและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือเพื่อตอบสนองความตองการดานอื่น ๆ โดยการจําลองการอบแหงยังคงมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
ในบทนี้จะอธิบายถึงการอบแหงและการประยุกตใชแบบจําลองการอบแหงที่มีความสําคัญ
ในดานปริมาณ มาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และดานการ
พัฒนางานวิจัย รวมถึงพื้นฐานและรูปแบบของแบบจําลองการอบแหง

1.2 ความสําคัญของการอบแหงและการจําลองการอบแหง
1.2.1 ความสําคัญดานปริมาณ
กระบวนการอบแหงนั้นมีความสําคัญโดยตรงตอปริมาณการผลิต ซึ่งเกี่ยวพันถึงความ
มั่นคงทางอาหารของโลก เนื่องจากเปนกระบวนการแรกที่จําเปนตองดําเนินการในทันทีภายหลัง
จากการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑที่มีความชื้นสูงใหความชื้นลดลงอยูในระดับที่เหมาะสมตอการเก็บ
รักษาและการขนสง เพื่อตอบสนองความตองการของประชากรในแตละพื้นที่หรือแตละประเทศที่มี
ไมเทากันใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภค
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of
the United Nations) หรือ FAO ไดทํานายขอมูลประชากรของโลกในอนาคตอีก 30 ปวา โลกจะมี
จํานวนประชากรประมาณ 9,000 ลานคนใน ค.ศ. 2050 จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนี้สวนใหญอยูใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา นั่นหมายความวาปริมาณอาหารที่ตองการในการบริโภคจะมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น โดยในรูปที่ 1.1 แสดงความตองการวัตถุดิบของประชากรโลกทั้งวัตถุดิบสําหรับอาหาร
และวัตถุดิบที่ไมใชอาหาร โดยสามารถแบงวัตถุดิบออกเปน 4 ประเภทหลักคือ เนื้อสัตว ออย พืช
น้ํามัน และธัญพืช เปรียบเทียบใน ค.ศ. 2005/2007 กับการทํานายใน ค.ศ. 2050
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เมื่อเปรียบเทียบความตองการวัตถุดิบในแตละประเภทของปที่ทําการเก็บขอมูลพบวา
ธัญพืชเปนแหลงพลังงานหลักของประชากรโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา ขอมูลการ
ทํานายใน ค.ศ. 2050 แสดงถึงแหลงพลังงานหลักยังคงเปนธัญพืช โดยปริมาณที่ตองการมีคา
เพิ่มขึ้นเปน 3,009 ลานตันตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น หากวิเคราะหถึงผลกระทบในดานอื่นยัง
พบอีกวา เมื่อจํานวนประชากรซึ่งสวนใหญอยูในประเทศที่กําลังพัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น พื้นที่ทํา
การเกษตรที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบจะลดนอยลง จากการที่ตองพัฒนาเปนที่อยูอาศัย ปริมาณน้ําที่
ใชสําหรับการเพาะปลูกตองปรับเปลี่ยนมาใชสําหรับการอุปโภคและบริโภค ผลกระทบดังกลาวยัง
ไมไดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกป และการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรบางประเภท เชน ขาวโพด จากเดิมที่เคยเปนอาหารกลับกลายเปนพลังงานชีวภาพ
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมในประเทศที่พัฒนาแลว ในการแกปญหาดังกลาว นอกจากการวางแผน
ปฏิรูปการผลิตในระยะยาวแลว FAO ไดใหขอมูลวา ผลิตภัณฑกวา 80 เปอรเซ็นตในประเทศที่
กําลังพัฒนาสามารถเพิ่มปริมาณใหมากขึ้นได หากทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตตาง ๆ ใหดีขึ้น
หนึ่งในกระบวนการดังกลาวคือกระบวนการอบแหง (Alexandratos และ Bruinsma, 2012)
วัตถุดิบสําหรับอาหาร

เนื้อสัตว

ออย

วัตถุดิบที่ไมใชอาหาร

พืชน้ํามัน

ธัญพืช

รูปที่ 1.1 การเปรียบเทียบความตองการปริมาณอาหารของประชากรโลก (ลานตัน)
(ที่มา : ปรับปรุงจาก Alexandratos และ Bruinsma, 2012)

(ลานตัน)
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1.2.2 ความสําคัญดานมาตรฐาน
มาตรฐาน คือเกณฑการยอมรับในการซื้อขาย เพื่อใหผลิตภัณฑเหมาะสมตอการแปรรูป
หรือบริโภค สําหรับการซื้อขายภายในประเทศ มาตรฐานของเมล็ดพืชและวัสดุชีวภาพมักถูก
กําหนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2562) หากผลิตภัณฑนั้นมี
การสงออกไปขายยังตางประเทศ การซื้อขายอาจยึดถือตามมาตรฐานเดิมหรืออาจมีประกาศ
เพิ่มเติมเปนมาตรฐานสินคาขาออกโดยกระทรวงพาณิชย (กระทรวงพาณิชย, 2562) ขอกําหนด
มาตรฐานของผลิต ภัณฑ มักมีค วามแตกตางกัน ตามสมบัติ ท างกายภาพและทางเคมีของวั ส ดุ
อยางไรก็ตาม หนึ่งในขอกําหนดที่ทุกผลิตภัณฑมีเหมือนกันคือ ปริมาณความชื้น เนื่องจากคา
ดังกลาวหากมีคาเกินระดับที่เหมาะสม ปญหาสําคัญมักเกิดขึ้นจากการกอตัวของเชื้อรา หาก
เชื้อราไดกอตัวขึ้นที่ผลิตภัณฑแลว สมบัติดานอื่น ๆ ที่กําหนดไวในมาตรฐานนั้นจะไมมีความ
จําเปนที่ตองตรวจสอบอีกตอไป
ความชื้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามสั ม พั น ธ โ ดยตรงต อ การเจริ ญ ของเชื้ อ รา เช น เชื้ อ
Aspergillus flavus (Segura และคณะ, 2018) เปนเชื้อที่พบมากโดยเฉพาะในเมล็ดพืช สามารถตรวจ
พบไดต ามธรรมชาติใ นดิน จึง เปน เรื่อ งยากในการหลีก เลี่ย งการปนเปอ นตั้ง แตก ระบวนการ
เพาะปลูก (Oliveira และคณะ, 2014) หากความชื้นของเมล็ดพืชมีคาเกินระดับที่เหมาะสม เชื้อราที่
ปนเปอนในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมักเจริญระหวางกระบวนการเก็บรักษา เชื้อราชนิดนี้สามารถ
สรางสารพิษ เชน อะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งและเปนสาเหตุสําคัญตอการ
เกิดโรคมะเร็งตามมา (Reddy และคณะ, 2008; Asim และคณะ, 2011; Ghasemi-Kebria และคณะ,
2013) นอกจากนี้ หากนําเมล็ดพืชที่มีสารอะฟลาทอกซินปนเปอนอยูกอนเปนวัตถุดิบในการผลิต
สารดังกลาวสามารถตกคางไปจนถึงผลิตภัณฑสุดทายได เนื่องจากมีเสถียรภาพทางความรอนสูง
ถึง 250 C กระบวนการแปรรูปโดยทั่วไปจึงไมสามารถสลายได (Shephard, 2003)
ในหลายประเทศได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งความปลอดภั ย ของอาหาร จึ ง ได กํ า หนด
มาตรฐานปริมาณสารอะฟลาทอกซินของผลิตภัณฑอบแหงที่นําเขาในประเทศ โดยเฉพาะเมล็ดพืช
ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งมีคาอยูในชวง 10 – 20 μg/kg สําหรับผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูปและ 4 – 10 μg/kg สําหรับผลิตภัณฑที่บริโภคทันที (Ready to Eat) (Chiewchan และ
คณะ, 2015) กระบวนการอบแหงเพื่อลดความชื้นของผลิตภัณฑใหอยูในระดับที่เหมาะสมจึงเปน
สิ่งจําเปนในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา ตั้งแตตนเหตุกอนสรางสารอะฟลาทอกซิน
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ตารางที่ 1.1 มาตรฐานปริมาณสารอะฟลาทอกซินสูงสุดของผลิตภัณฑอบแหงตาง ๆ
ที่มาของมาตรฐาน
Codex
EU
EU
Canada
USA

ผลิตภัณฑ
ปริมาณอะฟลาทอกซิน สูงสุด (g/kg)
อัลมอนด เฮเซลนัท ถั่วลิสง พิสตาชีโอ
15*/10**
บราซิลนัท
อัลมอนด เฮเซลนัท ถั่วลิสง พิสตาชีโอ
15*/4**
บราซิลนัท
ผลไมอบแหง
10*/4**
ถั่วและผลิตภัณฑจากถั่วชนิดตาง ๆ
15
ถั่วลิสงและผลิตภัณฑจากถั่วลิสง
20
บราซิลนัท พิสตาชีโอ

* ผลิตภัณฑสําหรับวัตถุดิบเพือ่ การแปรรูป
** ผลิตภัณฑสําหรับการบริโภคทันที (Ready to Eat)
(ที่มา : ปรับปรุงจาก Chiewchan และคณะ, 2015)

1.2.3 ความสําคัญดานคุณภาพ
เมื่ อ กล า วถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ ภาพ ในป จ จุ บั น ผู บ ริ โ ภคมั ก นึ ก ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ อ ยู เ หนื อ
มาตรฐาน มีคุณประโยชนหรือสมบัติที่ตอบสนองความตองการเฉพาะ ผลิตภัณฑที่ผานการอบแหง
ด ว ยสภาวะที่ ไ ม เ หมาะสมสามารถทํ า ให คุ ณ ภาพนั้ น ลดลงแม ว า สมบั ติ ยั ง อยู ใ นขอบเขตของ
มาตรฐาน ในทางกลั บ กั น สภาวะการอบแห ง ที่ เ หมาะสมสามารถเพิ่ มมู ล ค า ให กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพสุ ด ท า ยนั้ น ตอบสนองความต อ งการเฉพาะ ในการหาสภาวะการอบแห ง ที่
เหมาะสมนั้นมีความซับซอน เนื่องจากเกี่ยวของกับการถายโอนความรอนและการถายเทมวล
ระหวางผลิตภัณฑกับตัวกลางที่ใชในการอบแหง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมี การทดสอบดวยการทดลองเพียงอยางเดียวจึงใชระยะเวลานานและเสียคาใชจายสูง
เนื่องจากตองทํ าการสุมลองผิดลองถูกและอาศัยประสบการณเฉพาะดาน ดว ยการปฏิวัติการ
คํ า นวณของวงการคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คลและการพั ฒ นาการจํ า ลองการอบแห ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพให กับ ผลิ ต ภัณฑภายหลังผ านการอบแหง เพื่ อตอบสนองความตองการ
เฉพาะไดเปนอยางดี
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ยกตัวอยางงานวิจัยของ Rattanamechaiskul และคณะ (2018) ไดพัฒนาการจําลองการ
อบแหงเพื่อปรับปรุงสมบัติการหุงของขาวเหนียวกลองใหมีความนุมและเหนียวไมแตกตางจาก
ขาวเหนียวขาว โดยขาวเหนียวขาวคือ ขาวเปลือกที่ผานการกะเทาะเปลือกออกและนําไปขัดสีเอา
ชั้นรําออก เปนอาหารหลักของคนไทยที่บริโภครองลงมาจากขาวหอมมะลิ การบริโภคดังกลาว
นิยมสืบเนื่องมาเปนเวลาชานาน แมวาในปจจุบันความตองการของผูบริโภคที่ใสใจในการดูแล
สุขภาพจะมีมากขึ้น แตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหบริโภคขาวเหนียวกลองกลับถูกมองขาม
เนื่องจากสมบัติภายหลังการหุงที่รวน ไมเกาะตัวกัน และใหเนื้อสัมผัสที่แข็ง ผูผลิตจึงขัดสีชั้นรํา
ที่อุดมไปดว ยวิ ต ามิ น โปรตี น และสารต านอนุมูล อิสระออกไป งานวิจัยไดทํ าการทดลองและ
พัฒนาการจําลองการอบแหงเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกตอง
(Validation) แบบจําลองสามารถทํานายและแนะนําสภาวะการอบแหงที่เหมาะสมไดเปนอยางดี
โดยที่สภาวะดังกลาวสามารถลดความชื้นขาวเปลือกภายหลังการเก็บเกี่ยวที่มีคาสูงใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา พรอมทั้งปรับปรุงสมบัติการหุงของขาวเหนียวกลองใหมีความนุม
และเหนีย วไมแ ตกตา งจากข า วเหนี ย วขาว ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด ใ น
กระบวนการเดียว

1.2.4 ความสําคัญดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
กระบวนการอบแหงเปน หนึ่ง ในกระบวนการที่ใ ชพลังงานเปนอันดับ ตน ๆ ของภาค
อุตสาหกรรม มีตัวเลขสถิติการใชพลังงานของประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษไดรายงานวา ภายใน
1 ปมีการใชพลังงานสําหรับการอบแหงทั้งหมดสูงถึง 169.5 × 109 และ 128 × 109 MJ/Year โดย
พลังงานถูกใชสําหรับอบแหงอาหารและทางการเกษตรมากกวา 1 ใน 4 ของพลังงานที่ใชทั้งหมด
ของภาคอุตสาหกรรม (Strumiłło และคณะ, 2015) ดังแสดงในตารางที่ 1.2
การใช พ ลั ง งานสํา หรั บ การอบแห ง ส ว นใหญ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการพื้ น ฐาน 2
กระบวนการคือ การอุนอากาศแวดลอมใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยขดลวดความรอน (Heater) และการ
ถายโอนอากาศรอนนั้นไปยังผลิตภัณฑโดยพัดลม (Blower) ภายในเครื่องอบแหง (Tohidi และ
คณะ, 2017) ภายหลังจากการพิจารณาราคาของเครื่องอบแหงแลว คาการใชพลังงานเปนอีกปจจัย
สําคัญที่ตองถูกพิจารณาเชนกัน บอยครั้งที่คาใชจายทางดานพลังงานของการผลิตตอปมีคาสูงกวา
เครื่องอบแหง Strumiłło และคณะ (2015) ไดรายงานวา คาการใชพลังงานของเครื่องอบแหงแบบ
พาความรอนตลอดอายุการใชงานมีคาสูงกวาราคาของเครื่องอบแหงถึง 5 เทา คาการใชพลังงาน
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ตารางที่ 1.2 คาพลังงานที่ใชสําหรับการอบแหงในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส
และประเทศอังกฤษ
ภาคอุตสาหกรรม
อาหารและการเกษตร
เคมี
สิ่งทอ
กระดาษ
เซรามิก
ไม
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
คาพลังงานรวม

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศอังกฤษ

(109 MJ/Year)
46.3
8.6
1.9
38.8
15.7
7.9
50.3
169.5

(109 MJ/Year)
35
23
7
45
14
4
ไมมีขอมูล
128

(ที่มา : ปรับปรุงจาก Strumiłło และคณะ, 2015)

นอกจากเกี่ยวพันถึงคาใชจายซึ่งสุดทายตองถูกเพิ่มเขาไปในราคาขายของผลิตภัณฑแลว ยัง
เกี่ยวพันถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย การแปรรูปพลังงานลวนแลวแตผานกระบวนการที่มี
การปลอยกาซเรือนกระจก (Defraeye, 2014) ปจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีฉลากที่
เรียกวา คารบอนฟุตพริ้นต แสดงอยูบนผลิตภัณฑ คารบอนฟุตพริ้นตเปนตัวเลขที่ไดจากการ
คํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑสูชั้นบรรยากาศ การประเมินจะ
พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น ๆ เริ่มตั้งแต กระบวนการเพาะปลูก การไดมาของ
วัตถุดิบ การใชพลังงานไฟฟา การใชเชื้อเพลิง กระบวนการผลิต การขนสง และการทําลายสินคา
นั้น ๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการใชประโยชน ปจจุบันคารบอนฟุตพริ้นตถือเปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่
ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2558)
กระบวนการอบแหงที่ ทําให คุณภาพของผลิต ภัณฑเ ปนไปตามที่ตองการและมีการใช
พลังงานต่ําที่สุดจึงเปนสภาวะเหมาะสมที่ควรเลือก ในการประหยัดพลังงานของภาคอุตสาหกรรม
อบแหง มีขอมูลการประหยัดพลังงานตอปของประเทศอังกฤษจากทางเลือกตาง ๆ ดังในตารางที่
1.3 จากตารางทางเลือกในการประหยัดพลังงานนั้นมีหลากหลายวิธี บางวิธีเปนทางเลือกที่ทราบ
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กันดีและอาจไดดําเนินการไปแลว เชน การนําความรอนทิ้งของเครื่องอบแหงกลับมาใชใหม (Heat
Recovery) การใชปมความรอน (Heat Pumps) หรือการหุมฉนวน บางทางเลือกมีปริมาณการ
ประหยั ด พลั ง งานที่ สูง มากแตก ลั บ มี อัต ราผลตอบแทนต่ํา เชน การใช ร ะบบอั ด ไอ (Vapor
Compression) การใชแบบจําลองการอบแหงถูกจัดอยูในหมวดทางเลือกการออกแบบและการ
ดําเนินการที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Design and Operation) แมวาปริมาณการประหยัด
พลังงานอาจมีคาไมสูงเทากับบางทางเลือก แตใหอัตราผลตอบแทนสูงหากดําเนินการแลวเสร็จ
เหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนทางเลือกนี้คือ มีตนทุนในการดําเนินงานต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือก
อื่น ๆ
ตารางที่ 1.3 ปริมาณการประหยัดพลังงานตอปของกระบวนการอบแหงจากทางเลือกตาง ๆ
ในประเทศอังกฤษ
ทางเลือก
การนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม

ปริมาณการประหยัดพลังงาน
(109 MJ/Year)
18.9

การใชปมความรอน

8.9

การใชระบบอัดไอ

26.2

การหุมฉนวน
การออกแบบและการดําเนินการที่เหมาะสมที่สุด

4.3
11.0

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Strumiłło และคณะ, 2015)

1.2.5 ความสําคัญดานการพัฒนางานวิจัย
ในรูปที่ 1.2 แสดงจํานวนบทความวิจัยที่สืบคนจากฐานขอมูล Scopus ที่เกี่ยวของกับการ
อบแหงในชวงประมาณ 30 ปที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากรูป จํานวนบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การอบแหงนั้นมีจํานวนเกือบ 13,000 บทความ ดวยอัตราการตีพิมพท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป
ขอมูลดังกลาวแสดงถึงแนวโนมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบแหงยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาภายในบทความสามารถแบงออกไดเพียง 3 กลุมใหญ ซึ่งมี
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จํานวนของบทความ (อัตราสวน)

จํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบแหงทั้งหมด บทความทั้ง 3 กลุม
ถูกแบงเปน กลุมบทความการอบแหงที่มีจุดประสงคเกี่ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน (Drying & Energy) กลุมบทความที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร (Drying
& Food) และกลุมบทความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการจําลองการอบแหง (Drying & Modelling)
(Defraeye, 2014) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณบทความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการจําลองใน
ปที่เริ่มเก็บขอมูลพบวา มีปริมาณนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณบทความของอีก 2 กลุม แต
เมื่อทําการเปรียบเทียบจํานวนบทความในชวงทศวรรษที่ผานมากลับพบวา มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนบทความสูงที่สุด โดยขอมูลดังกลาวอาจเปนสิ่งสะทอนถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัย
ของการอบแหงในอนาคต

ป (ค.ศ.)
รูปที่ 1.2 จํานวนบทความวิจัยของการอบแหงจากฐานขอมูล Scopus
(ที่มา : ปรับปรุงจาก Defraeye, 2014)
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1.3 พื้นฐานและรูปแบบของแบบจําลองการอบแหง
1.3.1 พื้นฐานการอบแหง
การอบแหงหรือกระบวนการลดความชื้น เปนการระเหยความชื้นออกจากวัสดุที่ตองการ
ใหปริมาณน้ําในวัสดุนั้นลดลง ทั้งนี้ยกเวนกรณีการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze Drying)
เนื่องจากเปนการระเหิดของของแข็ง (น้ําแข็ง) ไปเปนไอโดยตรง
เมื่อกระบวนการอบแหงเริ่มตน ในชวงแรกของกระบวนการวัสดุยังคงมีความชื้นสูง ที่ผิว
ของวัสดุนั้นมีน้ําหลอเลี้ยงอยูตลอดเวลา ชวงของการอบแหงนี้ความชื้นของวัสดุจะลดลงอยาง
รวดเร็วดวยอัตราการอบแหงคงที่ (จุดที่ 1 ไป 2) ดังในรูปที่ 1.3 อุณหภูมิของวัสดุในชวงนี้มีคาคงที่
อยูที่อุณหภูมิกระเปาะเปยกของตัวกลางที่ใชในการอบแหง ตอมาเมื่อความชื้นที่ผิวของวัสดุไมมี
น้ําหลอเลี้ยงอยูตลอดเวลา การลดลงของความชื้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราการอบแหงคงที่
เปนอัตราการอบแหงลดลง คาความชื้นของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการอบแหง (จุดที่ 2)
ดังกลาวเรียกวา คาความชื้นวิกฤติ (Critical Moisture Content) การลดลงของความชื้นจะลดลง
อยางตอเนื่อง จนกระทั่งความชื้นของวัสดุไมมีการเปลี่ยนแปลง (จุดที่ 3) คาความชื้นดังกลาว
เรียกวา คาความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content)

ความชื้นของวัสดุ

1

2

3

ระยะเวลาอบแหง
รูปที่ 1.3 จลนพลศาสตรการอบแหงของวัสดุชนิดหนึ่ง
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คาความชื้นวิกฤติ มีความสําคัญตอการปรับสภาวะการอบแหงใหมีความเหมาะสมกับวัสดุ
ซึ่งเกี่ยวพันถึงการลดระยะเวลาในการอบแหงและการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ในการปรับสภาวะ
การอบแหงตองพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑภายหลังการอบแหงเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม
ในการอบแหงเมล็ดพืชและวัสดุชีวภาพ สวนใหญพบเพียงชวงอัตราการอบแหงลดลง ดังนั้นการ
อบแหงจึงมักดําเนินการภายใตสภาวะคงตัว
สําหรับคาความชื้นสมดุลคือ คาความชื้นของวัสดุที่สภาวะสมดุลเมื่อทําการอบแหงใน
สภาวะคงตัว ความชื้นของวัสดุจะลดลงจนถึงคาคาหนึ่งไมเปลี่ยนแปลง ที่สภาวะดังกลาวจะไมมี
ความแตกตางของความเขมขนของน้ําที่บริเวณผิวของวัสดุกับอากาศโดยรอบ คาความชื้นสมดุลนี้
ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ การหาคาความชื้นสมดุลสวนใหญไดมาจาก
การทดลอง โดยแบงออกเปน 2 วิธีไดแก วิธีเชิงสถิตคือ การปลอยใหวัสดุนั้นสัมผัสกับอากาศ
แวดลอมที่สภาวะคงที่ในระบบปดจนความชื้นเกิดความสมดุล และอีกหนึ่งวิธีคือ วิธีเชิงจลน โดย
ความแตกตางของวิธีที่สองเมื่อเปรียบเทียบกับวิธแี รกคือ จะมีอากาศที่สภาวะควบคุมไหลผานวัสดุ
ที่ทดสอบจนความชื้นเกิดความสมดุล (สักกมน, 2555; สมชาติ, 2540) ภายหลังจากการทดลอง
ขอมูลความเขมขนของน้ําของวัสดุที่สภาวะสมดุลจะถูกวิเคราะห เพื่อสรางสมการความสัมพันธใน
รูปของความชื้นกับอุณหภูมิอากาศหรือตัวกลางอบแหงและความชื้นสัมพัทธ ดังสมการที่ (1.1)
เปนตัวอยางสมการการหาคาความชื้นสมดุลของขาวเปลือก (Lague และ Jenkins, 1991) นอกจากนี้
ในบางกรณีหากความชื้นสัมพัทธของอากาศที่ใชในการอบแหงมีคานอยและอุณหภูมิอบแหงมีคา
สูงมาก สภาวะอบแหงนั้นสามารถใชสมมติฐานใหความชื้นสมดุลมีคาเทากับศูนย (Uengkimbuan
และคณะ, 2006) คาความชื้นดังกลาวเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญในสมการสภาวะขอบเขตของ
แบบจําลองการอบแหง

log1  RH
 1  
Me  
 

6
 100    3.2184e  Td  198.1434



เมื่อ



Me คือความชื้นสมดุล (kg/kg dry basis)
RH คือความชื้นสัมพัทธของอากาศ (%) และ
Td คืออุณหภูมิของอากาศ (C)

1 / 2.660

(1.1)
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กลไกการถ า ยโอนความร อ นและการถ า ยเทมวลของวั ส ดุ ร ะหว า ง
กระบวนการอบแหง การถายโอนความรอนอาจเกิดขึ้นไดโดยการนํา การพา และการแผรังสีจาก
แหลงใหความรอน ความรอนจะถายโอนมายังที่ผิวของวัสดุและถายโอนตอมายังภายในวัสดุโดย
การนําและการแผรังสี เพื่อใชความรอนที่ไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย ซึ่งโดยทั่วไปผาน
กลไกการแพรของของเหลว (Liquid Diffusion) และการแพรของไอ (Vapor Diffusion) ไปยังแหลง
รับความชื้น กลไกที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากผลตางของความดันอุทกสถิติ (Hydrostatic Pressure) กรณี
ที่ใชไอน้ํารอนยวดยิ่ง (Superheated Steam) เปนตัวกลางในการถายโอนความรอน
สําหรับเครื่องอบแหงสวนใหญในปจจุบัน ยังคงเปนเครื่องอบแหงแบบการพาความรอน
โดยใชอากาศเปนตัวกลางในการอบแหง จากรูปที่ 1.4 แสดงกลไกการถายโอนความรอนและการ
ถายเทมวลของวัสดุระหวางการอบแหง เมื่ออากาศรอนไหลผานผิวของวัสดุ ที่บริเวณดังกลาวจะมี
ชั้นขอบเขตอยูโดยรอบผิวของวัสดุนั้น ความหนาของชั้นขอบเขตนี้ขึ้นอยูกับความเร็วลมของ
อากาศ อุณหภูมิของชั้นขอบเขตจะมีคาเทากับอุณหภูมิอากาศรอน การถายโอนความรอนโดยการ
พาเกิดขึ้นผานชั้นขอบเขตสูผิวของวัสดุ ดังสมการที่ (1.2)
q  hT A( T  Ts )

เมื่อ

(1.2)

A คือพื้นที่ของการถายโอนความรอน (m2)
hT คือสัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2 K)
q คืออัตราการถายเทความรอน (W)
Ts คืออุณหภูมิผิวของวัสดุ (K) และ
T∞ คืออุณหภูมิของอากาศ (K)

จากนั้นความรอนที่ผิวของวัสดุจะถายโอนตอมายังภายในวัสดุโดยการนําความรอน ซึ่ง
เปนไปตามกฎของฟูเรียร (Fourier’s Law) ดังสมการที่ (1.3) (พิจารณาการถายโอนความรอนเพียง
หนึ่งมิติในแนวแกน y)
q   kA

dT
dy

(1.3)
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เมื่อ

k คือคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ (W/m K)
T คืออุณหภูมิของวัสดุ (K) และ
y คือระยะตามแนวแกน (m)

วัสดุจะใชพลังงานความรอนที่ไดรับขับเคลื่อนมวลโมเลกุลของน้ําภายในวัสดุเพื่อการ
ระเหย ซึ่งหากกําหนดสมมติฐานให ความชื้นภายในวัสดุเริ่มตนมีคาไมแตกตางกัน วัสดุเปนเนื้อ
เดียวกัน การเคลื่อนที่ของความชื้นภายในวัสดุเปนไปโดยการแพรในทิศทางเดียว สัมประสิทธิ์การ
แพรความชื้นเปนคาคงที่ และไมมีการหดหรือขยายตัวของวัสดุ สมการอัตราการถายเทมวล
สามารถเขียนไดโดยใชหลักการแพรดวยกฎของฟกซ (Fick’s Law) ดังสมการที่ (1.4)
N   DA

เมื่อ

dC
dy

(1.4)

A คือพื้นที่ของการถายเทมวล (m2)
C คือความเขมขนของน้ํา (mol/m3)
D คือสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (m2/s) และ
N คืออัตราการถายเทมวล (mol/s)

เมื่อความชื้นของวัสดุเกิดการแพร ความชื้นภายในวัสดุที่มีคาสูงจะแพรไปสูบริเวณผิวที่มี
คาต่ํากวา จากนั้นความชื้นที่ผิวของวัสดุจะถายเทสูชั้นขอบเขตโดยการพาความชื้น ความสามารถ
ในการพาความชื้นนี้ ขึ้นอยู กับค าของสัมประสิท ธิ์การพามวลและความแตกตางระหวางความ
เขมขนของน้ําที่ผิวของวัสดุกับความเขมขนของน้ําที่ชั้นขอบเขต โดยความเขมขนของน้ําที่ชั้น
ขอบเขตนั้นจะมีคาเทากับเขมขนของน้ําที่สภาวะสมดุลของวัสดุ กลไกการพาความชื้นสามารถ
เขียนไดดังสมการที่ (1.5) (สมชาติ, 2540; สักกมน, 2555)
N  hM A( Cs  Ce )

เมื่อ

Ce คือความเขมขนของน้ําที่สภาวะสมดุล (mol/m3)
Cs คือความเขมขนของน้ําที่ผิวของวัสดุ (mol/m3) และ
hM คือสัมประสิทธิ์การพามวล (m/s)

(1.5)
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แหลงใหความรอน

แหลงรับความชื้น

การพาความรอน

การพาความชื้น

อากาศ
ชั้นขอบเขต

การนํา

การแพรของของเหลว

การแพรของไอ

ผิววัสดุ

เสนแบงเขตบริเวณเปยก-แหง
ภายในวัสดุ

y
x

รูปที่ 1.4 กลไกการถายโอนความรอนและการถายเทมวลของวัสดุกับอากาศระหวางการอบแหง

1.3.2 รูปแบบของแบบจําลองการอบแหง
ในปจจุบันแบบจําลองการอบแหงสําหรับการจําลองการเปลี่ยนแปลงความชื้นสามารถแบง
ออกเปน 2 รูปแบบหลักคือ แบบจําลองเอมพิริคัล (Empirical Models) และแบบจําลองเชิงทฤษฎี
(Theoretical Models) (สักกมน, 2555)
แบบจํ า ลองเอมพิ ริ คั ล เป น แบบจํ า ลองอย า งง า ย การจํ า ลองจะเริ่ ม จากทํ า การเลื อ ก
แบบจําลอง ซึ่งเขียนอยูในรูปของสมการที่ไดจากการทดลองตาง ๆ ดังตัวอยางในตารางที่ 1.4
จากนั้นทําการปรับคาคงที่ในสมการ เพื่อจําลองความชื้นและนําคาที่ไดเปรียบเทียบกับคาความชื้น
ที่ไดจากการทดลอง โดยแบบจําลองใดใหคาความชื้นที่จําลองใกลเคียงกับคาความชื้นที่ไดจากการ
ทดลองมากที่สุด แบบจําลองนั้นคือแบบจําลองที่เหมาะสมเพื่อใชจําลองความชื้นของเมล็ดพืชหรือ
วัสดุชีวภาพนั้น ๆ ขอดีของแบบจําลองเอมพิริคัลคือ สามารถใชงานงายโดยผูใชอาจไมจําเปนตอง
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เขาใจทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอบแหงอยางลึกซึ้ง สวนขอเสียของแบบจําลองนี้คือ สามารถจําลอง
การเปลี่ยนแปลงคาความชื้นไดเพียงคาเฉลี่ยทั้งวัสดุ ไมสามารถใชเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นภายในวัสดุของแตละตําแหนงได ผูอานสามารถศึกษาเพิ่มเติมการประยุกตใชแบบจําลอง
เอมพิริคัลนี้ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Phitakwinai และคณะ, 2019; Ndisya และคณะ, 2020;
Roman และคณะ, 2020; Tun และคณะ, 2020)
ตารางที่ 1.4 ตัวอยางสมการของแบบจําลองเอมพิริคัล
แบบจําลองเอมพิริคัล

สมการ*

Newton
Page
Henderson and Pabis
Logarithmic
Two‐term
Modified Henderson and Pabis
Two‐term exponential
Approximation of diffusion
Modified Midilli

MR = exp(-kt)
MR = exp(-ktn)
MR = a exp(-kt)
MR = a exp(-kt) + c
MR = a exp(-kt) + b exp(-gt)
MR = a exp(-kt) + b exp(-gt) + n exp(-ct)
MR = a exp(-kt) + (1-a) exp(-kat)
MR = a exp(-kt) + (1-a) exp(-kbt)
MR = exp(-ktn) + bt

* ตัวอักษร a b c g k และ n คือคาคงที่ของสมการ
(ที่มา : ปรับปรุงจาก Phitakwinai และคณะ, 2019)

โดยที่
MR 

เมื่อ

Mt  Me
Mi  Me

MR คืออัตราสวนความชื้น (-)
Mi คือความชื้นเริ่มตน (kg/kg dry basis) และ
Mt คือความชื้นของวัสดุที่ระยะเวลาตาง ๆ (kg/kg dry basis)

(1.6)
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สําหรับแบบจําลองเชิงทฤษฎี เปนแบบจําลองที่ใชผลเฉลยเชิงวิเคราะห (Analytical
Solution) หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอยที่อธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงความชื้นของวัสดุ
ดวยกฎของฟกซ หากทําการกําหนดสมมติฐานเชนเดียวกับสมการที่ (1.4) และกําหนดใหเมล็ดพืช
หรือวัสดุชีวภาพอบแหงนั้นมีพิกัดเปนทรงกลม โดยการเปลี่ยนแปลงความชื้นเกิดขึ้นเฉพาะตาม
แนวรัศมี กําหนดใหเมล็ดพืชหรือวัสดุชีวภาพอบแหงนั้นมีพิกัดฉาก (สี่เหลี่ยมแผนบาง) โดยการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นเกิดขึ้นเฉพาะตามแนวความหนา และกําหนดใหเมล็ดพืชหรือวัสดุชีวภาพ
อบแหงนั้นมีพิกัดทรงกระบอกความยาวอนันต (ความยาวมากกวารัศมีอยางนอย 5 – 10 เทา) โดย
การเปลี่ยนแปลงความชื้นเกิดขึ้นเฉพาะตามแนวรัศมี ผลเฉลยเชิงวิเคราะหของการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นของวัสดุพิกัดตาง ๆ สามารถเขียนไดดังสมการที่ (1.7) – (1.9) ตามลําดับ (Crank, 1975)
พิกัดทรงกลม (Spherical Coordinate)
MR 

6
π2



1



 n 2 exp  π 2 n 2
n 1



Deff t 

R 2 

(1.7)

พิกัดฉาก (Rectangular Coordinate)
MR 

8
π2



1



 ( 2n  1 )2 exp  ( 2n  1 )2 π 2
n 0



Deff t 

L2 

(1.8)

พิกัดทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate)
MR 

เมื่อ



8  1
exp  Deff βn2t
2  2
R n1 βn



Deff คือสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นประสิทธิผล (m2/s)
L คือความหนาของวัสดุ (m)
R คือรัศมีของวัสดุ (m)
t คือระยะเวลาอบแหง (s) และ
 คือรากของฟงกชันเบสเซล (Bessel Function)

(1.9)
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ขอดีของการใชแบบจําลองเชิงทฤษฎีคือ สามารถจําลองการเปลี่ยนแปลงความชื้นของ
วัสดุไดไมซับซอนเชนเดียวกันกับแบบจําลองเอมพิริคัล นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบายกลไกการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุ กรณีที่กระบวนการอบแหง
เปนแบบอุณหภูมิของวัสดุไมคงที่ (Non-isothermal Drying) (Tirawanichakul และ Tirawanichakul,
2008; Silva และคณะ, 2013) อยางไรก็ตาม การใชแบบจําลองเชิงทฤษฎีสามารถใชจําลองการ
เปลี่ ย นแปลงค าความชื้ นได เ พียงค า เฉลี่ ย ที่เ กิ ดจากการเปลี่ย นแปลงความชื้น ในหนึ่งมิติต าม
สมมติฐานที่กําหนดขึ้น คาที่ไดจากผลเฉลยไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความชื้นภายใน
วัสดุที่ตําแหนงตาง ๆ ซึ่งอาจมีความจําเปนตองใชเ ปนขอมูล ในการทํานายการเปลี่ย นแปลง
คุณภาพ เพื่อหาสภาวะการอบแหงที่เหมาะสมที่สุดได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นภายในวัสดุแตละตําแหนงของมิติและพิกัดตาง ๆ นั้น
จําเปนตองใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอยของการถายโอน
ความรอนและการถายเทมวล การหาผลเฉลยและการจําลองยังตองผานขั้นตอนตาง ๆ ที่ซับซอน
ซึ่งผูอานสามารถศึกษาไดจากเนื้อหาของหนังสือเลมนี้
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สรุปทายบท

1

ในอดีตการอบแหงมีจุดประสงคมุงเนนดานปริมาณของอาหารเพื่อการดํารงชีพในครัวเรือน เมื่อ
ปริม าณความตอ งการอาหารเพิ่ม สูง ขึ้น การอบแหง จึง มีสว นเกี่ย วขอ งกับ ขอ กํา หนดในการ
แลกเปลี่ยน ซึ่งถูกนิยามวามาตรฐาน สําหรับแบบจําลองการอบแหงเปนการบูรณาการระหวาง
สองศาสตรคือ แบบจําลองทางคณิตศาสตรและศาสตรการอบแหง หากเปรียบทั้งสองศาสตรนี้เปน
พีร ะมิด แบบจํา ลองทางคณิต ศาสตรจ ะเปน สว นยอด โดยมีศ าสตรก ารอบแหง เปน สว นฐาน
แบบจําลองทางคณิตศาสตรจะไมสามารถนํามาใชประโยชนไดหากไมมีศาสตรของการอบแหง ใน
ขณะเดียวกัน หากพีระมิดอยูในรูปทรงที่เหมาะสมดังที่เปรียบมา แบบจําลองทางคณิตศาสตร
สามารถตอยอดในการประยุกตใชแกปญหาการอบแหงที่ซับซอน ซึ่งเกี่ยวของดานคุณภาพ ดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม แบบจําลองการอบแหงยังมีสวนเกี่ยวของใน
ดานการพัฒนางานวิจัย ซึ่งสะทอนไดจากอัตราการเพิ่มขึ้นของบทความวิจัยในชวงทศวรรษที่
ผานมา สําหรับพื้นฐานและกลไกการอบแหงนั้น มีความสําคัญตอการปรับสภาวะการอบแหงให
เหมาะสม และยังมีความสําคัญตอการกําหนดตัวแปรตาง ๆ ในแบบจําลองการอบแหง
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แบบฝกหัด
1. จงอธิบายความแตกตางของแบบจําลองทางคณิตศาสตร การอบแหง และแบบจําลองการ
อบแหง
2. จงอธิบายวาเมื่อประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นควบคูไปกับปริมาณความตองการอาหาร การ
อบแหงมีสวนชวยลดปญหาดังกลาวไดอยางไร
3. จงอธิบายถึงความสําคัญของกระบวนการอบแหงที่มีตอเมล็ดพืชและวัสดุชีวภาพภายหลัง
การเก็บเกี่ยว
4. จงอธิบายความเชื่อมโยงและความสําคัญของการอบแหงตอความเกี่ยวของกับมาตรฐาน
การซื้อขาย
5. จงอธิบายความจําเปนและเหตุผลของการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอบแหงที่นําเขาใน
ประเทศตาง ๆ
6. จงอธิบายประโยชนของแบบจําลองการอบแหงที่สงผลตอความเกี่ยวของดานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ
7. จงอธิ บ ายว า แบบจํ า ลองการอบแห ง มี ส ว นช ว ยในด า นลดการใช พ ลั ง งานและรั ก ษา
สิ่งแวดลอมไดอยางไร
8. จงอธิบายวาการจัดประเภททางเลือกของแบบจําลองการอบแหงนั้นอยูในประเภทใดและมี
ศักยภาพเปนเชนใดของการประหยัดพลังงาน
9. จงอธิบายถึงความเกี่ยวของของแบบจําลองการอบแหงตอการพัฒนางานวิจัยวามีสวนชวย
ในการพัฒนาไดอยางไร
10. ในอนาคตแบบจําลองการอบแหงจะมีความสําคัญในดานปริมาณ ดานมาตรฐาน ดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม หรือดานการพัฒนางานวิจัยมาก
ที่สุด เพราะเหตุใด
11. จงอธิบายความแตกตางของอัตราการอบแหงคงที่และอัตราการอบแหงลดลง พรอมทั้ง
อธิบายถึงตัวแปรที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราการอบแหงดังกลาว
12. รูปแบบของแบบจําลองการอบแหงสามารถแบงไดเปนกี่รูปแบบ แตละรูปแบบมีความ
แตกตางในการหาผลเฉลย และมีขอดี ขอเสียอยางไร
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สัญลักษณและอักษรยอ
A
C
Ce
Cs
D
Deff
hM
hT
k
L
M
MR
Me
Mi
Mt
N
q
R
RH
T
Td

พื้นที่ของการถายโอนความรอนหรือการถายเทมวล (m2)
ความเขมขนของน้ํา (mol/m3)
ความเขมขนของน้ําที่สภาวะสมดุล (mol/m3)
ความเขมขนของน้ําที่ผิวของวัสดุ (mol/m3)
สัมประสิทธิ์การแพรความชืน้ (m2/s)
สัมประสิทธิ์การแพรความชืน้ ประสิทธิผล (m2/s)
สัมประสิทธิ์การพามวล (m/s)
สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2 K)
สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ (W/m K)
ความหนาของวัสดุ (m)
ความชื้นทีต่ ําแหนงใด ๆ (kg/kg dry basis)
อัตราสวนความชื้น (-)
ความชื้นสมดุล (kg/kg dry basis)
ความชื้นเริ่มตน (kg/kg dry basis)
ความชื้นของวัสดุที่ระยะเวลาตาง ๆ (kg/kg dry basis)
อัตราการถายเทมวล (mol/s)
อัตราการถายเทความรอน (W)
รัศมีของวัสดุ (m)
ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (%)
อุณหภูมิของวัสดุ (K)
อุณหภูมิของอากาศ (C)
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Ts
T∞
t
y


อุณหภูมิผิวของวัสดุ (K)
อุณหภูมิของอากาศ (K)
ระยะเวลาอบแหง (s)
ระยะตามแนวแกน (m)
รากของฟงกชันเบสเซล
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