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บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาสถาปตยกรรมโครงสรางของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี
เหมาะสมสําหรับทํานายอัตราสวนความชื้นของการอบแหงดวยลมรอนของ แครอท และบอระเพ็ด ซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ คือ แครอท และ บอระเพ็ด ภายใตอุณหภูมิอบแหง  60-80OC และความเร็ว
ลม 0.5-1.0 m/s โดยในงานวิจัยน้ีเลือกใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเครือขายใยประสาทหลายช้ันและ
เช่ือมโยงในทิศทางเดียวไดใชกระบวนการเรียนรูแบบแพรยอนกลับ แลวทําการวิเคราะหหาฟงกช่ันถายโอนในช้ัน
ซอนและช้ันเอาทพุต ฟงกช่ันการเรียนรู และจํานวนนิวรอนในชั้นซอนท่ีเหมาะสมสําหรับการทํานายอัตราสวน
ความชื้นของการอบแหงตามลําดับ จากการศึกษาพบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ีมีฟงกช่ันถายโอนแบบ 
tansig-purelin ในช้ันซอนและช้ันเอาทพุตตามลําดับ ฟงกช่ันการเรียนรูแบบ trainlm (Levenberg-Maqurdt 
learning function) และมีจํานวนนิวรอน 10 นิวรอนในช้ันซอนมีความเหมาะสมสําหรับทํานายอัตราสวนความช้ืน
ของการอบแหงดวยลมรอนมากที่สุดโดยใหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (r2) สูงสุด และมีคารากที่สองของคาเฉล่ีย
ผลรวมความคลาดเคล่ือนทั้งหมด (RMSE) นอยที่สุด  
คําหลัก: การอบแหง / แบบจําลองการอบแหง / โครงขายประสาทเทียม  
 
Abstract 
 The aim of this work is to obtain the optimum architecture of an Artificial Neural Network (ANN) 
for predict the moisture ratio of hot air drying. Carrot and Heart-leaved moonseed were selected as the 
sample and dried under drying temperature of 60-80OC and air velocity of 0.5-1.0 m/s. Multilayer feed-
forward and back-propagation algorithm were set as the default value of ANN. Transfer function, learning 
function and the number of neural in hidden layer will be analyzed by using coefficient of determination 
(r2 ) and Root Mean Squared Error (RMSE) as the criteria for the optimization. The result has shown an 
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ANN that has tansig-purelin transfer function in hidden layer and output layer subsequently and use 
trainlm (Levenberg-Maqurdt learning function) as learning function with 10 neurals in hidden layer is the 
optimum architecture for predict the moisture ratio of hot air drying which has maximum r2 and minimum 
RMSE. 
Keywords: Drying / Drying model / Artificial neural network 
 

1. บทนํา 
การอบแหงคือกระบวนการลดความชื้นซ่ึงจะมีการ

ถายเทความรอนและถายเทมวลสารเกิดขึ้นพรอมๆกัน 
[1] กระบวนการท่ีซับซอนน้ีขึ้นอยูกับปจจัยท่ีตางกัน 
เชน อุณหภู มิและความเร็วของอากาศ ความช้ืน
สัมพัทธของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ ลักษณะ
ทางกายภาพและความช้ืนเร่ิมตนของวัสดุท่ีจะทําการ
อบแหง พ้ืนท่ีและความดันในการอบ [2] ความรู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการอบแหงเปนส่ิงสําคัญในการ
ออกแบบจําลองกระบวนการอบแหงให มีความ
เหมาะสม [3] มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
อบแหงของวัสดุธรรมชาติที่แตกตางกันจากนักวิจัย
หลายกลุม [4-10] นักวิจัยหลายทานไดทําการพัฒนา
แบ บ จํ า ลอ ง เ พ่ื อ ก ร ะบ ว น ก า ร อ บ แ ห ง [11-13] 
ความสัมพันธสมการคณิตศาสตรไดถูกนํามาใชเพ่ือ
อธิบายพฤติกรรมการอบแหงของวัสดุธรรมชาติ 
สมการเหลาน้ีเนนเฉพาะปญหาที่มีความซับซอนไม
มากนัก เชนสมการเอกซโปเนนเชียลอยางงายที่รูจัก
กันคือสมการของนิวตัน อยางไรก็ตามสมการดั้งเดิม
ไดถูกดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับขอมูลการทดลอง  
 ในช ว งปที่ผ านมา โค รงข ายประสาท เทียม 
(Artificial Neural Networks) ไดถูกนํามาประยุกตใช
เ พ่ือแกปญหาทางชีว วิทยา วิศวกรรมเคมี และ
เทคโนโลยีอาหาร [14] และเทคโนโลยีการอบแหง โดย
โครงขายประสาทเทียมถูกใชเพ่ืออธิบายพฤติกรรม
การอบแหงของวัสดุธรรมชาติท่ีแตกตางกัน เชน 
Echinacea angustifolia [15] มันสําปะหลังและมะมวง 
[16] แครอท [17, 18] และโสม [19] แตอยางไรก็ตาม
การประยุกตใชงานโครงขายประสาทเทียมในสวนของ
เทคโนโลยีการอบแหงโดยท่ัวไปเปนการประยุกตใช
โครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนแบบหลาย

ช้ัน  ซ่ึ งส ว นใหญ แล ว ไม มีก าร พิจารณา ถึ ง
สถาปตยกรรมโครงสรางของโครงขายประสาทเทียม
โดยเฉพาะ ฟงกชั่นถายโอน ฟงกชั่นการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู และจํานวนนิวรอนภายในช้ันซอน 
ดังน้ันเพ่ือนําเสนอใหเห็นถึงความสามารถของการ
แก ป ญ ห า โด ย โ ค ร ง ข า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย มแ ล ะ
สถาปตยกรรมโครงสรางท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีการอบแหง งานวิจัยน้ี
จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหหาสถาปตยกรรม
โครงสรางของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม
สําหรับประยุกตใชในการทํานายอัตราสวนความช้ืน
ของการอบแหงดวยลมรอน 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในงานวิจัยน้ีไดนําขอมูลการอบแหงดวยลมรอนท่ี
ไดจากการทดลองมาเปนขอมูลท่ีใชในการเรียนรูเพ่ือ
ใชทํานายอัตราสวนความชื้นของการอบแหงดวยลม
รอน โดยมีผลิตภัณฑตัวอยางท่ีใชในการทดสอบคือ 
แครอท และ บอระเพ็ด ภายใตเง่ือนไขการอบแหงคือ 
อุณหภูมิอบแหง 60, 70 และ 80 0C และความเร็วลม 
0.5, 0.7 และ 1.0 m/s  
 ขอมูลจากการอบแหงแครอทและบอระเพ็ดดวย
ลมรอนจะนํามาใชฝกหัดและทดสอบแบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมเพ่ือทํานายอัตราสวนความช้ืน
ของการอบแหง จากขอมูลท้ังส้ิน 756 ชุดขอมูลจาก
การอบแหงดวยลมรอนรวม 2 ผลิตภัณฑทั้ง  9 
เง่ือนไข โดยที่ชุดขอมูลจะถูกแบงออกเปน 2 สวน 
สวนแรกใชเ พ่ือการฝกหัดแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมและสวน ท่ีเหลือจะใช เ พ่ือทดสอบ
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในการทํานาย
อัตราสวนความช้ืนของการอบแหง ซ่ึงในงานวิจัยน้ี
รอยละ 75 ของขอมูลการอบแหงจะถูกใชเพ่ือฝกหัด



CST 09 
 

และอีกรอยละ 25 ของขอมูลการอบแหงจะใชเพ่ือ
ทดสอบการทํานายอัตราสวนความช้ืนของการอบแหง
ของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
2.1 อัตราสวนความชื้นของการอบแหง 
 อัตราสวนความช้ืน (MR) ของการอบแหงจากการ
ทดลองคํานวณตามความสัมพันธในสมการท่ี 1  

 
t eq

i eq

M M
MR

M M





                     (1) 

 
 เม่ือ MR คือ อัตราสวนความช้ืน 
  Mt คือ ปริมาณความช้ืนที่เวลาใดๆ (% 
dry basis) 
  Meq คือ ปริมาณความช้ืนสมดุล (% dry 
basis) 
  Mi คือ ปริมาณความช้ืนเริ่มตน (% dry 
basis) 
 
2.2 การประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียม 
 2.2.1 หลักการโครงขายประสาทเทียม 
 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (artif icial 
neural  network) มักจะเรียกส้ัน ๆ วา ขายงาน
ประสาท (neural  network หรือ neural net) คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลสารสนเทศ
ดวยการคํานวณแบบคอนเนคชันนิสต (connectionist) 
เพื่อจําลองการทํางานของเครือขายประสาทในสมอง
มนุษย ดวยวัตถุประสงค ท่ีจะสร างเค ร่ืองมือซ่ึงมี
ความสามารถในการเรียนรูการจดจํารูปแบบ (pattern 
recognit ion) และการอุปมานความรู (knowledge 
deduction)เชนเดียวกับความสามารถท่ีมีในสมอง
มนุษย  แนวคิด เ ร่ิมตนของเทคนิค น้ีไดมาจาก
การศึกษาข ายงานไฟฟาชีวภาพ (bi oel ect r i c 
network) ในสมอง ซ่ึงประกอบดวย เซลลประสาท 
หรือ “นิวรอน” (neurons) และ จุดประสานประสาท 
(synapses) แตละเซลลประสาทประกอบดวยปลายใน
การรับกระแสประสาท เรียกวา "เดนไดรท" (dendrite) 
ซึ่งเปน input และปลายในการสงกระแสประสาท

เรียกวา "แอคซอน" (axon) ซ่ึงเปนเหมือน output 
ของเซลล เซลลเหลานี้ทํางานดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมี 
เม่ือมีการกระตุนดวยส่ิงเราภายนอกหรือกระตุนดวย
เซลลดวยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผานเดนไดรทเขาสู
นิวเคลียสซ่ึงจะเปนตัวตัดสินวาตองกระตุนเซลลอ่ืน ๆ 
ตอหรือไม ถากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะ
กระตุนเซลลอ่ืน ๆ ตอไปผานทางแอคซอนของมัน 
ตามโมเดลน้ีขายงานประสาทเกิดจากการเช่ือมตอ
ระหวางเซลลประสาท จนเปนเครือขายที่ทํางาน
รวมกันดังแสดงในรูปท่ี 1  
 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสามารถ
เลียนแบบพฤติกรรมที่มีความซับซอนสูงไดเปนอยางดี 
มีความเหมาะสมในการทํานายพฤติกรรมท่ีมีลักษณะ
ไมเปนเชิงเสน (non-linear) ในงานวิจัยน้ีจึงไดนํา
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมาใชในการทํานาย
อัตราสวนความช้ืนของการอบแหงดวยลมรอนของ 
แครอท และบอระเพ็ด ซึ่งเปนกระบวนการท่ีมีความ
ซับซอนทางจลนพลศาสตร 

 
รูปท่ี 1 แบบจําลองเซลลประสาทในสมองมนุษย 
  
 2.2.2 สถาปตยกรรมโครงสรางของโครงขาย
ประสาทเทียม 
 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมที่เลือกใชใน
งานวิจัยนี้คือแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบ
หลายชั้นปอนไปขางหนา (multilayer feed forward 
neural network) และใชกระบวนการเรียนรูแบบ
แพรกระจายยอนกลับ (Back-Propagation algorithm) 
ซ่ึงเปนหน่ึงในโครงสรางของแบบจําลองโครงขาย
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ประสาทเทียมท่ีนิยมใช ท่ี สุด [20] เ น่ืองจากเปน
โครงสรางท่ีไมซับซอนและใชเวลาไมนานในการฝกหัด
โครงขายประสาทเทียม [21] และมีขอกําหนดคือมี
อัตราการเรียนรู (learning rate) เทากับ 0.1 และมี 
epoch เทากับ 1000 จํานวนช้ันซอน (hidden layer) 
เทากับ 2 hidden layer ซึ่งมีความเหมาะสมในการ
ทํานายพฤติกรรมท่ีมีลักษณะไมเปนเชิงเสนไดเปน
อยางดี [22]  

 
รูปที่ 2 กระบวนการเรียนรูแบบแพรกระจายยอนกลับ 

  
 กระบวนการเรียนรูแบบแพรกระจายยอนกลับยัง
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใชในการเรียนรูของโครงขาย
ประสาทเทียมวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชเพ่ือปรับคานํ้าหนักใน
เสนเช่ือมตอระหวางนิวรอนใหเหมาะสมโดยการปรับ
คานี้จะขึ้นกับความแตกตางของคาเอาตพุตที่คํานวณ
ไดจากโครงขายประสาทเทียมกับคาเอาตพุตท่ีไดจาก
การทดลอง ชุดขอมูลท่ีใชฝกหัดโครงขายประสาท
เทียมจะมีคําตอบเปาหมายไวเ พ่ือคอยตรวจดูวา
โครงขายประสาทเทียมใหคําตอบท่ีถูกตองหรือเขาใกล
คําตอบเปาหมายหรือไมถาคําตอบไมถูกวงจรขายก็จะ
ปรับตัวเองเพ่ือใหไดคําตอบท่ีดีขึ้นดังแสดงในรูปท่ี 2 
  
 2.2.3 ขอมูลอินพุตและขอมูลเอาทพุตของ
โครงขายประสาทเทียม 
 งานวิจัยนี้ไดใชงานแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมผาน neural network toolbox ของซอรฟแวร 
MATLAB โดยท่ีขอมูลอินพุต (input) ของโครงขาย
ประสาทเทียมประกอบดวย อุณหภูมิ, ความเร็วลม 

และเวลาท่ีใชในการอบแหง ขอมูลเอาทพุต (output) 
ของโครงขายประสาทเทียมคืออัตราสวนความชื้นของ
การอบแหง 
 2.2.4 การวิเคราะหสถาปตยกรรมโครงสราง
ของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
 การวิ เคราะหสถาปตยกรรมโครงสรา งของ
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในงานวิจัยน้ีได
แยกการวิเคราะหออกเปน 3 สวน สวนแรกคือการ
วิเคราะหหาฟงก ช่ันถายโอน (transfer function) 
ภายในช้ันซอน (hidden layer) และภายในช้ัน
เอาทพุต (output layer) ดังแสดงในตารางท่ี 1 สวนท่ี
สองคือการวิเคราะหหาฟงกช่ันการเรียนรู (learning 
function) ของโครงขายประสาทเทียมดังแสดงใน
ตารางท่ี 2 และสวนท่ีสามคือการวิเคราะหหาจํานวน
นิวรอนภายใน hidden layer 
 เร่ิมจากการวิเคราะหหา transfer function และ 
learning function ที่ เหมาะสมที่ สุดโดยเปนการ
วิเคราะหไปพรอมกันท้ัง 2 สวน โดยทําการวิเคราะห
จนครบทั้ง 9 คูของ transfer function และ 14 
learning function  ดังแสดงในรูปที่ 3 เม่ือได transfer 
function และ learning function ท่ีเหมาะสมเรียบรอย
แลวจะเลือกใช transfer function และ learning 
function ท่ีไดเปนฐานสําหรับการวิเคราะหจํานวน
นิวรอนใน hidden layer เพ่ือหาจํานวนนิวรอนท่ี
เหมาะสมท่ีสุดตอไปตามลําดับ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (r2) และคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยของ
ผลรวมของความคลาดเคล่ือนท้ังหมด (RMSE) เปน
ดัชนีชี้วัดความเหมาะสมสําหรับทํานายอัตราสวน
ความช้ืนของการอบแหงตอไป ซ่ึงกระบวนการ
วิเคราะหหาสถาปตยกรรมโครงสรางท่ีเหมาะสมของ
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมนี้สามารถเขียนเปน
แผนผังไดดังแสดงในรูปท่ี 4 และ RMSE คํานวณได
จากสมการที่ 2 
 

 
1
22

, exp,1

1 ( )
N

pre i ii
RMSE MR MR

N 

           (2) 

 



CST 09 
 

เม่ือ MRpre,i คือ อัตราสวนความช้ืนที่ทํานายดวย       
แบบจําลองเอมพีริคัล 

MRexp,i   คือ อัตราสวนความชื้นจากขอมูล
การทดลอง 

          N         คือ จํานวนของขอมูล 
 
ตารางท่ี 1 กลุมของ transfer function ภายใน hidden 
layer และ output layer ท่ีทําการวิเคราะห 

transfer function No. 
hidden layer output layer 

1 tansig tansig 
2 tansig purelin 
3 tansig logsig 
4 purelin purelin 
5 purelin tansig 
6 purelin logsig 
7 logsig logsig 
8 logsig tansig 
9 logsig purelin 

 
ตารางท่ี 2 learning function ท่ีทําการวิเคราะห 

No. learning function 
1 traingd 
2 traingdm 
3 traingda 
4 traingdx 
5 trainr 
6 trainrp 
7 traincgf 
8 traincgp 
9 traincgb 
10 trainscg 
11 trainbfg 
12 trainoss 
13 trainlm 
14 trainbr 

รูปที่ 3 การวิเคราะหหา transfer function และ 
learning function 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการวิเคราะหหาสถาปตยกรรม
โครงสรางท่ีเหมาะสมของแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียม 
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3. ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1 ผลการวิเคราะหหา transfer function และ 
learning function ของโครงขายประสาทเทียม 
 ผลการวิเคราะหหา transfer function และ 
learning function ของแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมสําหรับทํานายอัตราสวนความชื้นของการ
อบแหงแครอท พบวาใน hidden layer และ output 
layer ที่ใช transfer function ชนิด tansig function 
และ purelin function ตามลําดับโดยใช learning 
function ชนิด trainlm มีความเหมาะสมสําหรับทํานาย
อัตราสวนความชื้นของการอบแหงแครอทมากท่ีสุด 
โดยมีคา r2 มากท่ีสุดเทากับ 0.99981 และมีคา 
RMSE ต่ําที่สุดเทากับ 0.00367  
 และในสวนของแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมสําหรับทํานายอัตราสวนความชื้นของการ
อบแหงบอระเพ็ด พบวาใน hidden layer และ output 
layer ที่ใช transfer function ชนิด tansig function 
และ purelin function ตามลําดับโดยใช learning 
function ชนิด trainlm มีความเหมาะสมสําหรับทํานาย
อัตราสวนความชื้นของการอบแหงบอระเพ็ดมากท่ีสุด
เชนกัน โดยมีคา r2 มากที่สุดเทากับ 0.99996 และมี
คา RMSE ตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.00449 
 
 3.2 ผลการวิเคราะหหาจํานวนนิวรอนใน 
hidden layer ของโครงขายประสาทเทียม 
 ผลการวิเคราะหจํานวนนิวรอนใน hidden layer 
ของโครงขายประสาทเทียมโดยใช transfer function 
ชนิด tansig-purelin function ในhidden layer และ 
output layer ตามลําดับและใช learning function 
ชนิด trainlm ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 
 จากตารางท่ี 3 พบวาจํานวนนิวรอนในช้ันซอน
ของโครงขายประสาทเทียมสําหรับทํานายอัตราสวน
ความชื้นของการอบแหงแครอทดวยลมรอน จํานวน
นิวรอนในชั้นซอนเทากับ 10 จะเหมาะสมที่สุดโดยที่จะ
ใหคา r2 สูงท่ีสุดเทากับ 0.99956 และมีคา RMSE ตํ่า
ที่สุดเทากับ 0.00161 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหจํานวนนิวรอนใน hidden 
layer ของโครงขายประสาทเทียมสําหรับแครอท 

ผลิตภัณฑ 
จํานวนนิวรอน 

ในช้ันซอน r2 RMSE 

5 0.99850 0.00327 
10 0.99956 0.00161 
15 0.99877 0.00221 

แครอท 

20 0.99856 0.00262 
  
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหจํานวนนิวรอนใน hidden 
layer ของโครงขายประสาทเทียมสําหรับบอระเพ็ด 

ผลิตภัณฑ จํานวนนิวรอน 
ในช้ันซอน r2 RMSE 

5 0.99847 0.00331 
10 0.99949 0.00174 
15 0.99869 0.00217 

บอระเพ็ด 

20 0.99867 0.00256 
  
 สําหรับจํานวนนิวรอนภายใน hidden layer ของ
โครงขายประสาทเทียมสําหรับทํานายอัตราสวน
ความช้ืนของการอบแหงบอระเพ็ดดวยลมรอน จํานวน
นิวรอนภายใน hidden layer เทากับ 10 จะเหมาะสม
ท่ีสุดเชนกัน โดยที่จะใหคา r2 สูงที่สุดเทากับ 0.99949 
และมีคา RMSE ต่ําที่สุดเทากับ 0.00174 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4 

4. บทสรุป 
 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเครือขาย
ใยประสาทหลายชั้นและเช่ือมโยงในทิศทางเดียวโดย
ใชกระบวนการเรียนรูแบบแพรยอนกลับซึ่งมี transfer 
function ชนิด tansig-purelin ในชั้นซอนและช้ัน
เอาทพุตตามลําดับ โดยใช learning function ชนิด 
trainlm (Levenberg-Maqurdt learning function) และ
มีจํานวนนิวรอน 10 นิวรอนในชั้นซอน ดังแสดงในรูป
ท่ี 5 มีความเหมาะสมสําห รับทํานายอัตราสวน
ความช้ืนของการอบแหงดวยลมรอนมากที่สุดโดยท่ีให
คา r2 มากท่ีสุดและคา RMSE ต่ําที่สุด 
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รูปที่ 5 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมที่เหมาะสมสําหรับทํานายพฤติกรรมการอบแหงดวยลมรอน 
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