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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํานายจลนพลศาสตรของการอบแหงดวยลมรอนโดยใช

แบบจําลองเอมพีริคัลและแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม โดยมีผลิตภัณฑตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ คือเนื้อวัว
ภายใตอุณหภูมิอบแหง 50-70 oC และความเร็วลม 1.0 - 2.0 m/s ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดนําจลนพลศาสตรของการ
อบแหงซึ่งก็คืออัตราสวนความชื้นท่ีไดจากการทดลองมาทํานายและเปรียบเทียบผลการทํานายอัตราสวนความชื้น
การอบแหงโดยใชแบบจําลองเอมพีริคัลและแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม

ผลจากการศึกษาพบวา แบบจําลองเอมพีริคัล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสามารถทํานาย
อัตราสวนความชื้นการอบแหงไดแมนยํา นอกจากนั้นยังพบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสามารถทํานาย
ไดแมนยํากวาแบบจําลองเอมพีริคัล
คําหลัก: การอบแหง / จลนพลศาสตรการอบแหง / แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม

Abstract
The objective of this study was to predict drying kinetics of hot air drying using an empirical

model (EM) and an artificial neural network model (ANNM). Beef was dried under drying temperatures of
50-70 oC and air velocities of 1.0-2.0 m/s. Subsequently, EM and ANNM were applied to describe the
drying kinetics of product. Furthermore, prediction results between EM and ANNM were compared with
the experimental data. In this study, it was obviously found that EM and ANNM can describe the drying
moisture ratio effectively. Additionally, it was also found that prediction results of ANNM is good
agreement with experimental results than those of EM.
Keywords: Drying / Drying kinetics / Artificial neural network model.

mailto:weerayuth_gm@hotmail.com


ETM52
1. บทนํา

การถนอมอาหารโดยการทําใหแหงเปนวิธีการ
ถนอมอาหารท่ีเกาแก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยืด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารใหนานขึ้น ลดขนาด
เพื่อใหสะดวกตอการบรรจุหีบหอ ลดน้ําหนักเพื่อ
สะดวกตอการขนสง การทําใหแหงดวยแสงอาทิตย
เปนวิธีการทําใหแหงท่ีถูกใชมาต้ังแตสมัยโบราณเพื่อ
ตากแหง ผัก ผลไม และผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ
อยางไรก็ตามการทําใหแหงดวยวิธีการตากแหงนี้ยัง
ไมมีความเหมาะสมเสมอไปเมื่อนําไปใชกับการผลิตท่ี
มีขนาดใหญ โดยจะพบปญหาบางประการเกิดขึ้น ท่ี
เห็นชัดท่ีสุดก็คือ ไมสามารถควบคุมการทําใหแหงให
เปนไปอยางเหมาะสมถูกตองไดในเรื่อง ระยะเวลาท่ีใช
ในการทํา ใหแห ง สภาพอากาศท่ีไม เหมาะสม
คาใชจายในดานแรงงานท่ีสูง ใชพื้นท่ีในการตากแหง
มาก ปญหาการรบกวนจากแมลง เกิดการเจือปนของ
ฝุนและวัตถุแปลกปลอมอ่ืนๆ ทําใหกระบวนการทําให
แหงในทางอุตสาหกรรมถูกนํามาใชเพื่อแกปญหา
เหลานี้

การอบแหงคือกระบวนการลดความชื้นซึ่งจะมีการ
ถายเทความรอนและถายเทมวลสารเกิดขึ้นพรอมๆกัน
[1] กระบวนการท่ีซับซอนนี้ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีตางกัน
เชน อุณหภูมิและความเร็วของอากาศ ความชื้น
สัมพัทธของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ ลักษณะ
ทางกายภาพและความชื้นเริ่มตนของวัสดุท่ีจะทําการ
อบแหง พื้นท่ีและความดันในการอบ [2] ความรู
เก่ียวกับอัตราสวนความชื้นการอบแหงเปนสิ่งสําคัญ
ในการออกแบบจําลองกระบวนการอบแหงใหมีความ
เหมาะสม [3] มีการศึกษาเก่ียวกับอัตราสวนความชื้น
การอบแหงของวัสดุธรรมชาติท่ีแตกตางกันจาก
นักวิจัยหลายกลุม [4-10] นักวิจัยหลายทานไดทําการ
พัฒนาแบบจําลองเพื่อกระบวนการอบแหง [11-13]
ความสัมพันธสมการคณิตศาสตรไดถูกนํามาใชเพื่อ
อธิบายอัตราสวนความชื้นการอบแหงของวัสดุ
ธรรมชาติ สมการเหลานี้เนนเฉพาะปญหาท่ีมีความ
ซับซอนไมมากนัก เชนสมการเอกซโปเนนเชียลอยาง
งายท่ีรูจักกันคือสมการของนิวตัน อยางไรก็ตาม

สมการดั้งเดิมไดถูกดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับขอมูล
การทดลอง

แบบจําลองเอมพีริคัลสวนใหญจะมีความแมนยํา
เฉพาะผลการทดลองนั้นๆ แตเมื่อเง่ือนไขเปลี่ยนไป
แบบจําลองเอมพีริคัลท่ีใชจะเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขการ
ทดลอง ปญหานี้สามารถแกไดโดยการวิเคราะหตาม
หลักการของการถายเทความรอนและมวลสารโดยใช
สมการดิฟเฟอเรนเชียล แตผลลัพธสุดทายนั้นซับซอน
และยากท่ีจะนํามาใชในกระบวนการอบแหงจริง ดังนั้น
โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)
จึงไดถูกนํามาประยุกตใชเพื่อแกปญหาทางชีววิทยา
และวิศวกรรมเคมี [14] โดยโครงขายประสาทเทียมถูก
ใชเพื่ออธิบายจลนพลศาสตรการอบแหงของวัสดุ
ธรรมชาติท่ีแตกตางกัน เชน Echinacea angustifolia
[15] มันสําปะหลังและมะมวง [16] แครอท [17, 18]
และโสม [19] เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงความสามารถของ
การแกปญหาโดยโครงขายประสาทเทียม งานวิจัยนี้จึง
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชแบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมในการทํานายจลนพลศาสตร
การอบแหงและเปรียบเทียบกับผลการทํานายโดยใช
แบบจําลองเอมพีริคัล

2. อุปกรณและวิธีการ
ในงานวิจัยนี้ไดนําขอมูลการอบแหงดวยลมรอนท่ี

ไดจากการทดลองมาทํานายและเปรียบเทียบผลการ
ทํานาย อัตราส วนความชื้ นการอบแห ง โดยใช
แบบจําลองเอมพีริ คัลและแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียม โดยมีผลิตภัณฑตัวอยางท่ีใชในการ
ทดสอบคือ เนื้อวัว ภายใตเง่ือนไขการอบแหงคือ
อุณหภูมิอบแหง 50, 60 และ 70 oC และความเร็วลม
1.0, 1.5 และ 2.0 m/s
2.1 แบบจําลองเอมพีริคัลของการอบแหง

อัตราสวนความชื้นของการอบแหงจากการทดลอง
คํานวณตามความสัมพันธในสมการท่ี 1 ในงานวิจัยนี้
ไดเลือกแบบจําลองเอมพีริคัลมาทําการวิเคราะหท้ังสิ้น
13 แบบจําลองเพื่อทํานายจลนพลศาสตรการอบแหง
โดยท่ีจลนพลศาสตรการอบแหงจะแสดงอยูในรูปของ
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อัตราสวนความชื้น (MR) ซึ่งเปนฟงกชั่นของเวลาดัง
แสดงในตารางท่ี 1

t eq

i eq

M M
MR

M M





(1)

เมื่อ MR คือ อัตราสวนความชื้น
Mt คือ ปริมาณความชื้นท่ีเวลาใดๆ (%

dry basis)
Meq คือ ปริมาณความชื้นสมดุล (% dry

basis)
Mi คือ ปริมาณความชื้นเริ่มตน (% dry

basis)

การวิเคราะหหาแบบจําลองเอมพีริคัลท่ีเหมาะสม
สําหรับทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงเนื้อวัว ใน
งานวิจัยนี้ไดพิจารณาถึงอิทธิพลของอุณหภูมิอบแหง
และความเร็วลมท่ีใชในการอบแหง ดังนั้น a, b, c, g,
h, k, k1, k2 หรือ n ซึ่งเดิมเปนเพียงคาคงท่ี จึงไดถูก
กําหนดให เปนฟงกชั่น กับ อุณหภูมิอบแหง และ
ความเร็วลมท่ีใชในการอบแหง โดยสามารถเขียน
ความสัมพันธไดดังสมการท่ี 2

0 1 2 3K x x T x V x TV                (2)

เมื่อ K คือ a, b, c, g, h, k, k1, k2 หรือ n

T คือ อุณหภูมิอบแหง (องศาเซลเซียส)
V คือ ความเร็วลม (เมตร/วินาที)
xi คือ คาคงท่ีของสมการท่ี (2)

หลังจากนั้นไดทําการวิเคราะหหาแบบจําลอง
เอมพีริคัลท่ีเหมาะสมดวยการวิเคราะหการถดถอย
(regression analysis) เพื่อหาคาตัวแปรของ
แบบจําลอง และใชคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยผลรวม
ความคลาดเคลื่อนท้ังหมด (Root Mean Squared
Error, RMSE) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
(Coefficient of determination, r2) เปนดัชนีชี้วัด

แบบจํ าลองเอมพี ริ คั ล ท่ี เหมาะสม โดย RMSE
คํานวณไดจากสมการท่ี 3

1

22
, exp,1

1
( )

N

pre i ii
RMSE MR MR

N 

     (3)

เมื่อ MRpre,i คือ อัตราสวนความชื้นท่ีทํานายดวย
แบบจําลองเอมพีริคัล

MRexp,i คือ อัตราสวนความชื้นจากขอมูล
การทดลอง

N คือ จํานวนของขอมูล

ตารางท่ี 1 แบบจําลองเอมพีริคัลสําหรับการทํานาย
จลนพลศาสตรการอบแหง [20, 21]
ลําดับที่ ชื่อแบบจําลอง แบบจําลอง

1 Newton MR = exp(-kt)
2 Page MR = exp(-ktn)
3 Modified Page I MR = exp(-(kt)n)

4 Henderson and
Pabis MR = a exp(-kt)

5 Wang and Singh MR = 1+at+bt2

6 Logarithmic MR = a exp(-kt) + c

7 Two term MR = a exp(-k1t)
+ b exp(-k2t)

8 Two term
exponential

MR = a exp(-kt)
+ (1-a) exp(-kat)

9
Modified

Henderson and
Pabis

MR = a exp(-kt)
+ b exp(-gt) + c exp(-ht)

10 Midilli MR = a exp(-ktn) + bt

11 Approximation of
diffusion

MR = a exp(-kt)
+ (1-a) exp(-kbt)

12 Verma et al. MR = a exp(-kt)
+ (1-a) exp(-gt)

13 Logistic MR = a / [1+exp(kt)]
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2.2 การประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียม

2.2.1 หลักการโครงขายประสาทเทียม
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial

Neural Network) มักจะเรียกสั้น ๆ วา ขายงาน
ประสาท (neural network หรือ neural net) ซึ่งก็คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลสารสนเทศ
ดวยการคํานวณแบบคอนเนคชันนิสต (connectionist)
เพื่อจําลองการทํางานของเครือข ายประสาทในสมอง
มนุษย ดวยวัตถุประสงค ท่ีจะสร างเครื่องมือซึ่ งมี
ความสามารถในการเรียนรู การจดจํารูปแบบ (pattern
recognition) และการอุปมานความรู  (knowledge
deduction)เชนเดียวกับความสามารถท่ีมีในสมอง
มนุษย  แนว คิด เริ่ มตนของเทคนิคนี้ ไดมาจาก
การศึกษาขายงานไฟฟาชีวภาพ (bioe lec t r i c
network) ในสมอง ซึ่งประกอบดวย เซลลประสาท
หรือ “นิวรอน” (neurons) และ จุดประสานประสาท
(synapses) แตละเซลลประสาทประกอบดวยปลายใน
การรับกระแสประสาท เรียกวา "เดนไดรท" (dendrite)
ซึ่งเปน input และปลายในการสงกระแสประสาท
เรียกวา "แอคซอน" (axon) ซึ่งเปนเหมือนเอาทพุต
ของเซลล เซลลเหลานี้ทํางานดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมี
เมื่อมีการกระตุนดวยสิ่งเราภายนอกหรือกระตุนดวย
เซลลดวยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผานเดนไดรทเขาสู
นิวเคลียสซึ่งจะเปนตัวตัดสินวาตองกระตุนเซลลอ่ืน ๆ
ตอหรือไม ถากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะ
กระตุนเซลลอ่ืน ๆ ตอไปผานทางแอคซอนของมัน
ตามโมเดลนี้ขายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมตอ
ระหวางเซลลประสาท จนเปนเครือขายท่ีทํางาน
รวมกันดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 แบบจําลองเซลลประสาทในสมองมนุษย

2.2.2 สถาปตยกรรมโครงสรางของโครงขาย
ประสาทเทียม

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ีเลือกใชใน
งานวิจัยนี้คือแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบ
หลายชั้นปอนไปขางหนา (multilayer feed forward
neural network) และใชกระบวนการเรียนรูแบบ
แพรกระจายยอนกลับของเลเวนเบิรก -มาควาดท
(Levenberg-Maqurdt ’s Back-Propagation) ซึ่งเปน
หนึ่งในโครงสรางของแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมท่ีนิยมใชท่ีสุด [22] เนื่องจากเปนโครงสรางท่ีไม
ซับซอนและใชเวลาไมนานในการฝกหัดโครงขาย
ประสาทเทียม [23] Back-Propagation ยังเปน
อัลกอริทึมท่ีใชในการเรียนรูของโครงขายประสาท
เทียมวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชเพื่อปรับคาน้ําหนักในเสน
เชื่อมตอระหวางนิวรอนใหเหมาะสม โดยการปรับคานี้
จะขึ้นกับความแตกตางของคาเอาตพุตท่ีคํานวณไดกับ
คาเอาตพุตท่ีตองการ ชุดขอมูลท่ีใชฝกหัดโครงขาย
ประสาทเทียมจะมีคําตอบไวคอยตรวจดูวาโครงขาย
ประสาทเทียมใหคําตอบท่ีถูกตองหรือไม ถาคําตอบไม
ถูก วงจรขายก็จะปรับตัวเองเพื่อใหไดคําตอบท่ีดีขึ้น
ดังแสดงในรูปท่ี 2
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รูปท่ี 2 กระบวนการเรียนรูแบบแพรกระจายยอนกลับ

2.2.3 ขอมูลอินพุตและเอาทพุตของโครงขาย
ประสาทเทียม

งานวิจัยนี้ไดใชงานแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมผานกลองเครื่องมือโครงขายประสาทเทียม
(neural network toolbox) โดยท่ีขอมูลอินพุต (input)
ของโครงขายประสาทเทียมประกอบดวย อุณหภูมิ ,
ความเร็วลม และเวลาท่ีใชในการอบแหง ขอมูล
เอาทพุต (output) ของโครงขายประสาทเทียมคือ
อัตราสวนความชื้นของการอบแหง และมีจํานวนชั้น
ซอน (hidden layer) ของโครงขายประสาทเทียมหนึ่ง
ชั้นซอนมีจํานวนนิวรอนในชั้นซอน 10 นิวรอน และใช
ฟงกชั่นถายโอน (transfer function) ของโครงขาย
ประสาทเทียมคือ tansig function และ purelin
function ในชั้นซอนและชั้น output ตามลําดับดังแสดง
ในรูปท่ี 3

จากนั้นเปรียบเทียบผลการทํานาย อัตราสวน
ความชื้นการอบแหงระหวางแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมกับแบบจําลองเอมพีริคัลโดยใชคารากท่ี
สองของคาเฉลี่ยของผลรวมของความคลาดเคลื่อน
ท้ังหมด (RMSE) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (r2)
ในการเปรียบเทียบ

รูปท่ี 3 โครงขายประสาทเทียมท่ีใชสําหรับทํานาย
จลนพลศาสตรการอบแหง

ขอมูลจากการอบแหง เนื้อวัวดวยลมรอนจะ
นํามาใชฝกหัดและทดสอบแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมเพื่อทํานาย อัตราสวนความชื้นการ
อบแหง จากขอมูล ท้ังสิ้น 790 ชุดขอมูลจากการ
อบแหงดวยลมรอนท้ัง 9 เง่ือนไข โดยท่ีชุดขอมูลจะถูก
แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกใชเพื่อการฝกหัด
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและสวนท่ีเหลือจะ
ใชเพื่อทดสอบแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมใน
การทํานาย อัตราสวนความชื้นการอบแหง ซึ่งใน
งานวิจัยนี้รอยละ 75 ของขอมูลการอบแหงจะถูกใช
เพื่อฝกหัดและอีกรอยละ 25 ของขอมูลการอบแหงจะ
ใชเพื่อทดสอบการทํานายอัตราสวนความชื้นการ
อบแหงของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม

3. ผลการทดลองและวิจารณ
3.1 ผลการหาวิเคราะหแบบจําลองเอมพีริคัลที่
เหมาะสม

ผลการวิเคราะหการถดถอยเพื่อหาแบบจําลอง
เ อ ม พี ริ คั ล ท่ี เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า น า ย
จลนพลศาสตรการอบแหงเนื้อวัวดวยลมรอนแสดงอยู
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ในรูปคาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (r2) และคารากท่ี
สองของคาเฉลี่ยผลรวมความคลาดเคลื่อนท้ังหมด
(RMSE) เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ข อ มู ล ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง
แบบจําลองเอมพีริคัลท้ัง 13 แบบจําลอง ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบจําลองเอมพีริคัล
สําหรับการอบแหงเนื้อวัวดวยลมรอน

เน้ือวัว

ชื่อแบบจําลอง r2 RMSE
Newton 0.94768 0.04998
Page 0.99698 0.01202
Modified Page I 0.99684 0.01230
Henderson and Pabis 0.97691 0.03320
Wang and Singh 0.92227 0.06092
Logarithmic 0.99564 0.01441
Two term 0.99818 0.00931
Two term exponential 0.99814 0.00940
Modified Henderson
and Pabis 0.99914 0.00637

Midilli 0.99832 0.00895
Approximation
of diffusion 0.99812 0.00947

Verma et al. 0.99818 0.00931
Logistic 0.94909 0.04931

จากตารางท่ี 2 พบวาแบบจําลองของ Modified
Henderson and Pabis มีความเหมาะสมมากท่ีสุดใน
การทํานายอัตราสวนความชื้นการอบแหงเนื้อวัวดวย
ลมรอนโดยมีคา r2 มากท่ีสุดเทากับ 0.99914 และมี
ความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุดโดยมีคา RMSE เทากับ
0.000637
3.2 ผลการทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงโดย
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียบกับแบบจําลอง
เอมพีริคัล

ผลการทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงเนื้อวัว
ดวยลมรอนโดยแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมได

ถูกนํามาเปรียบเทียบกับผลการทํานายจลนพลศาสตร
การอบแหงโดยแบบจําลองเอมพีริคัล โดยใชคา r2

และคา RMSE เปนดัชนีชี้วัดดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการอบแหงเนื้อวัวดวยลม
รอน

เน้ือวัว
แบบจําลอง ชื่อแบบจําลอง r2 RMSE

เอมพีริคัล
Modified
Henderson and
Pabis

0.98144 0.00637

โ ค ร ง ข า ย
ป ร ะ ส า ท
เทียม

Multilayer feed
forward back
propagation

0.99968 0.00538

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
การทํานายอัตราสวนความชื้นการอบแหงโดยใช
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ีดีกวาแบบจําลอง
เอมพีริคัล ท้ังนี้เนื่องจากแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมมีจุดเดนในการเรียนรู สังเคราะห ทํานายผลลัพธ
ของปจจัยแบบมีความสัมพันธซับซอนและไมเปนเชิง
เสนไดดี และโครงขายประสาทเทียมยังสามารถ
ปรับแตงความรู ท่ีซอนอยูภายในเครือขายท่ีมีการ
ตอเชื่อมโยงกันอยางหนาแนน มีการสงผานขอมูลท่ีจะ
ประมวลผลจากอินพุตไปยังเอาตพุตแบบขนาน ดังนั้น
การประมวลผลของโครงขายประสาทเทียมจึงเปนไป
อยางแมนยําและรวดเร็ว

4. บทสรุป
ผลจากการวิจัยการทํานายจลนพลศาสตร

ความชื้นการอบแหงดวยลมรอนโดยใชแบบจําลองเอม
พีริคัลและแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมพบวาท้ัง
แบบจําลองเอมพีริ คัล และแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมสามารถทํานายจลนพลศาสตรความชื้น
การอบแหงไดแมนยํา โดยท่ีแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเ ทียมสามารถทํานายไดแม นยํ ากว า
แบบจําลองเอมพีริคัล เมื่อเทียบกับการทดลอง
นอกจากนั้นยังพบวาแบบจําลองโครงขายประสาท
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เ ที ยมมี คว ามยื ดหยุ น ต อกา รนํ า ไป ใช ทํ าน าย
จลนพลศาสตรความชื้นการอบแหงแตละผลิตภัณฑ
โดยครอบคลุมทุกทุกเง่ือนไขของการอบแหงซึ่งเปนขอ
ไดเปรียบเมื่อเทียบกับแบบจําลองเอมพีริคัล
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