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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีทําการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของผลิตภัณฑเกษตรรูปรางแตกตางกันท่ีผานการอบแหงดวยลมรอน ตาม

หลักพ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแพรของมวล แบบ 3 มิติ ดวยวิธีไฟไนเอลิเมนต โดยโปรแกรมสําเร็จรูป COMSOL
MULTIPHYSICS เพ่ือวิเคราะหการกระจายความช้ืน ระยะเวลาการอบแหง การหดตัว การสิ้นเปลืองพลังงาน และ อัตราการระเหยนํ้า
จําเพาะ (SMER) อบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 70 และ 80 °C ตัวอยางเปนแครอทท่ีมีปริมาตร 1 cm3 มี 2 รูปราง คือ 0.5x0.5x4 cm3 และ
0.5x2x1 cm3 จากการศึกษาพบวา การหดตัวของท้ังสองรูปรางท่ีระยะเวลาอบแหงนานกวา 150 นาที มีคาตางกันเล็กนอย และในดาน
พลังงานพบวาผลิตภัณฑรูปราง 0.5x0.5x4 cm3 ท่ีอุณหภูมิอบแหง 60 °C มีความสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา มีคา 37 kJ และใหคา
SMER มากกวา มีคา 1.95 kg/kWh เมื่อทําการเปรียบเทียบความช้ืนและการหดตัวของแบบจําลองและการทดลอง มีความคลาด
เคลื่อนเล็กนอยอยูในระดับท่ียอมรับได

ABTRACT
The objective of this research was to develop a mathematical model for different pattern of agricultural

products drying by hot air based on 3D heat transfer and mass diffusion with the finite element method and
COMSOL MULTIPHYSICS software to determine moisture distribution, drying time, shrinkage, energy consumption
and specific moisture evaporation rate (SMER). The study was conducted by using drying temperature levels at
60, 70 and 80 °C. The samples were two patterns of 1 cm3 volume carrots. They were 0.5x0.5x4 cm3 and 0.5x2x1
cm3. The results indicated that the shrinkage values of two patterns were slightly different at over 150 minutes
drying time. In terms of energy consumption, the 0.5x0.5x4 cm3 size at a drying temperature of 60 °C had the
lower energy consumption which was 37 kJ and the higher SMER value which was 1.95 kg / kWh. When moisture
and shrinkage values of the model and the experiment were compared, the small errors were found with
acceptability.
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คําสําคัญ: แบบจําลองทางคณิตศาสตร ไฟไนเอลิเมนต อบแหง แครอท
Keywords: Mathematical model, Finite element, Drying, Carrot

บทนํา
ปจจุบันการอบแหงผลผลิตเกษตรเปนวิธีท่ีใชกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากเปนกระบวนการท่ียืดระยะเวลาการเก็บรักษา

ผลผลิตใหนานข้ึน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตเกษตรใหมีความมั่นคงและยั่งยืน แตกระบวนการอบแหงเปนกระบวนการท่ี
จําเปนตองใชพลังงานมากและสงกระทบทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงมีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีทําการศึกษาวิธีการท่ีจะทําให
ประหยัดพลังงานและสงผลกระทบตอดานคุณภาพใหนอยท่ีสุด เพ่ือเปนการคงคุณภาพและลดตนทุนการผลิต

งานวิจัยท่ีผานมาไดศึกษาเทคนิคตางๆใหประหยัดพลังงาน และทําการทดลองเพ่ือลองผิดลองถูกหลายครั้ง จนกวาจะได
สภาวะการอบแหงท่ีเหมาะสมและประหยัดพลังงาน ทําใหเสียเวลา สิ้นเปลืองพลังงานและสูญเสียตัวอยางในการทดลองจํานวนมาก
จากท่ีกลาวมาจึงมีงานวิจัยหลายเรื่องไดศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการอบแหงดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร จากหลักการพ้ืนฐาน
การถายเทความรอนและการแพรของมวลของผลิตภัณฑเกษตรดวยกลไกการพาความรอน (Gornicki and Kaleta., 2007;
Bialobrzewski et al., 2008; Kittiworrawatt and Devahastin., 2009; Kaya et al., 2009; Souraki et al., 2009) การศึกษา
ปจจัยการอบแหงท่ีมีผลตอพลังงานในดานของรูปรางผลิตภัณฑดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร จากงานวิจัยของ Kaya et al. (2006)
ไดศึกษาอัตราสวนภาพ (aspect ratios) ของผลิตภัณฑท่ีมีปริมาตรตางกัน ตอการกระจายความช้ืนและอุณหภูมิ และ Lopez et al.
(2018) ไดศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรตอการหดตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเจลทรงปริซึมสี่เหลี่ยม และทรงกระบอก จาก
ท่ีกลาวมายังไมไดมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑท่ีมีปริมาตรเทากัน แตรูปรางแตกตางกัน

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวยวิธีไฟไนอิลิเมนตแบบ 3 มิติ โดยโปรแกรมสําเร็จรูป COMSOL
Multiphysics วิเคราะหการอบแหงผลิตภัณฑท่ีมีรูปรางตางกัน แตปริมาตรเทากัน โดยผลิตภัณฑตัวอยางท่ีใชคือแครอท เพ่ือศึกษาการ
กระจายความช้ืน ระยะเวลาท่ีใชในการอบแหง การสิ้นเปลืองพลังงาน อัตราการระเหยนํ้า จากการศึกษาจะทําใหไดรูปรางท่ีเหมาะสม
ตอการอบแหง และสามารถนําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑทางการเกษตรอ่ืนๆตอไปได

วิธีดําเนินการวิจัย
การทดลองเพ่ือยืนยันความถูกตองกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปรางผลิตภัณฑ

อบแหง โดยใหแครอทมีปริมาตร 1 cm3 มีรูปรางท่ีแตกตางกัน 2 แบบ คือ 0.5x0.5x4 cm3 และ 0.5x1x2 cm3 แบงการวิเคราะห
ออกเปน 2 สวน คือ

1. การวิเคราะหความช้ืน นําแครอทสดมาลางปลอกเปลือก และหั่นเปนช้ินขนาด 0.5x0.5x4 cm3 และ 0.5x1x2 cm3

ทําการอบแหงดวยเครื่องอบแหงลมรอนจากงานวิจัยของ Jomlapelatikul et al. (2016) ดังรูปท่ี 1 โดยมีขนาดของหองอบแหง
40x70x40 cm3 ใหความรอนดวยฮีตเตอรขนาด 15 kW พัดลมเปาอากาศแบบหอยโขง วัดอุณหภูมิในหองอบแหงดวยเทอรโมคัปเปล
ชนิด K มีความแมนยํา ±1 °C วัดความเร็วลมอากาศ รุนTESCO 425, Taipei, Taiwan ดวยความแมนยํา ±0.03 m/s กําหนดอุณหภูมิ
ในการอบแหง 60 70 และ 80 °C ความเร็วลม 0.5 m/s อบแหงท่ีเวลา 30 60 90 120 และ 150 นาที จากน้ันนําตัวอยางท่ีอบแหงไป
วิเคราะหหาความช้ืนใน แตละเวลาท้ัง 3 อุณหภูมิ และทําการทดลอง 3 ซ้ํา จากน้ันเปรียบเทียบผลการทดลองกับแบบจําลอง
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รูปท่ี 1 ไดอะแกรมของเครื่องอบแหงลมรอน ดังหมายเลข
1. ไซโครมิเตอร 2. ฮีตเตอร 3. เทอรโมคัปเปล 4. หองอบแหง 5. แครอท 6.กลองควบคุมอุณหภูมิ 7.พัดลม
และ 8. วาลวควบคุมลม

2. การวิเคราะหการหดตัวดวยการแทนท่ีของ n-heptane นําแครอทอบแหงในแตละเวลาตามขอ 1. มาหาปริมาตรการหด
ตัว ดวยวิธีการแทนท่ีของ n-heptane โดยการหั่นเปนช้ินเล็กๆ แลวนําไปใสลงในบิวเรตท่ีเติม n-heptane ไว พรอมกับวัดปริมาตรท่ี
เปลี่ยนแปลง บันทึกผล แลวนําขอมูลท่ีไดมาหาปริมาตรการหดตัวเพ่ือเปรียบเทียบกับแบบจําลอง

การศึกษาแบบจําลอง
หลักการและการสรางแบบจําลอง ใชหลักการพ้ืนฐานสมการการสงถายความรอนและการแพรของมวล รวมถึงสมมติฐาน

ตางๆไดมีการประยุกตใชจากงานวิจัยของ (Jomlapelatikul et al., 2016) ดังรายละเอียดตอไปน้ี
1. การสงถายความรอนแบบจําลองการนําความรอนอธิบายโดยสมการท่ี (1)

 Tk
t

T
C p 



 (1)

คาความหนาแนนของแครอท 31154  kgm และคาความจุความรอนของแครอท 113736  KJkgC p การเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ
ของคาการนําความรอนของแครอท ( k ), (Wm-1K-1), (Gomez et al. 2004).

26100.20012.05464.0 TxTk  (2)
2. การสงถายความช้ืน คาสัมประสิทธ์ิการแพร  effD คือ สมบัติเฉพาะทางกายภาพท่ีมีความสามารถในการเคลื่อนท่ีของนํ้า

สามารถเขียนสมการจาก Fick’s second law ดังน้ี
 XD

t

X
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 (3)

เมื่อ Deff ( m2s-1) คือ สัมประสิทธ์ิการแพรความช้ืน พัฒนาจากงานวิจัยของ Souraki et al. (2009)
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3. ท่ีสภาวะเริ่มตนของอุณหภูมิและความช้ืน
  00

,, TzyxT
t
 (5)
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t
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4. สภาวะเง่ือนไขขอบ การอบแหงท่ีผิวของแครอท สมมติใหมีการสูญเสียความรอนดังสมการท่ี (7) และสมการท่ี (8) เปนการ
สูญเสียความช้ืนดวยการพาความรอนท่ัวท้ังพ้ืนผิว

   XDHTThTkn effaT  (7)
   XXhXDn emeff  (8)

เมื่อเอนทาลปของนํ้า อางอิงโดย Hii et al. (2013)
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5220493.130469.0 2  TTH (9)
เมื่อสัมประสิทธ์ิการสงถายความรอน ( Th ) และสัมประสิทธ์ิการสงถายความมวล ( mk ) พัฒนาจากงานวิจัยของ Botelho et al.
(2011)

7261.16624.0  ThT (10)
0043.0001.0  Tkm (11)

เมื่อ T , aT และ 0T คืออุณหภูมิ (K) ท่ี เวลาใดๆ อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิเริ่มตนตามลําดับ สวน X , 0X และ eX คือ ปริมาณ
ความช้ืน (g น้ํา/gมวลแหง) ท่ี เวลาใดๆ ความช้ืนเริ่มตน และความช้ืนสมดุล ตามลําดับ

ประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป COMSOL Multiphysics ดวยวิธีไฟไนเอลิเมนต ในแบบจําลอง 3 มิติ มีโครงสรางของ
แบบจําลองเปนรูปสามเหลี่ยม จํานวนเอลิเมนตท่ีใชพิจารณาจากวิธี mesh independent test เลือกจํานวนเอลิเมนตนอยท่ีสุด ท่ีทํา
ใหการประมวลผลคลาดเคลื่อนไมเกิน 1 เปอรเซ็นต ลักษณะรูปรางของโครงสรางแสดงดังรูปท่ี 2 การวิเคราะหผลของแบบจําลองแบง
ออกเปน 3 กรณี ดังน้ี

1. การวิเคราะหผลความช้ืนของแบบจําลองอุณหภูมิท่ีใชอบแหง คือ 60 70 และ 80 °C อบแหงท่ีชวงเวลา 30 60 90 120
และ 150 นาที นําการวิเคราะหผลความช้ืนมาเปรียบเทียบกับการทดลอง เพ่ือยืนยันความถูกตองของแบบจําลอง

(ก) (ข)
รูปท่ี 2 โครงสรางปริมาตร 1 cm3 2 รูปราง: (ก) 0.5x1x2 cm3 และ (ข) 0.5x0.5x4 cm3

2. การวิเคราะหการหดตัวของแครอทท้ังสองรูปราง เพ่ือหาความสอดคลองและเหมาะสมของแบบจําลอง โดยนําความช้ืน
จากการทํานายท่ีเวลา 30 60 90 120 และ 150 นาที มาหาปริมาตรการหดตัว โดยการคํานวณหาปริมาตรการหดตัวตามสมมติฐานคือ
ปริมาณนํ้าท่ีระเหยเทากับปริมาตรท่ีหดตัว (Janjai et al., 2010) จากน้ันนํามาพล็อตกราฟและเปรียบเทียบกับการทดลอง

3. การวิเคราะหความสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแหงผลิตภัณฑ โดยประมวลผลแบบจําลองการอบแหงท้ัง 3 อุณหภูมิ ให
เหลือความช้ืนสุดทาย 10% มาตรเปยก จะทําใหทราบระยะเวลาในการอบแหง และนํามาคํานวณพลังงานความรอน (kJ) ตามสมการท่ี
(12)

tTCmQ ap   (12)
เมื่อ m คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)

pC คือ คาความจุความรอนจําเพาะ (kJ/kg K)
aT คือ ความแตกตางของอุณหภมูิอากาศระหวางอุณหภูมิแวดลอมและอุณหภูมิอบแหง (K)

t คือ ระยะเวลาในการอบแหง (s)
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งานวิจัยน้ีไดตั้งสมมติฐานใหความสิ้นเปลืองพลังงานท้ังหมดมาจากฮีตเตอร เน่ืองจากระบบการหุมฉนวนดีมากไมมีการสูญเสยี
ความรอน ความสิ้นเปลืองพลังงานของโบเวอรและอุปกรณทางไฟฟาอยางอ่ืนเมื่อเปรียบเทียบกับฮีตเตอรมีคานอยมาก (Soysal et al.,
2001 และ Hazervazifeh et al., 2016) จากน้ันนําคาความสิ้นเปลืองพลังงานไปคํานวณหาอัตราการระเหยนํ้าจําเพาะตอไป

อัตราการระเหยนํ้าจําเพาะ (SMER) คือ พลังงานท่ีตองการในการระเหยนํ้าหน่ึงกิโลกรัม สามารถคํานวณไดจากสมการ (13)
อางอิงโดย Chua et al. (2002)

Q

ww
SMER

fi  (13)

เมื่อ iw และ fw คือ นํ้าหนักเริ่มตนและนํ้าหนักสุดทายของตัวอยาง ตามลําดบั
Q คือ พลังงานความรอน (kJ)

นําผลการวิเคราะหความสิ้นเปลืองพลังงานความรอน และคา SMER ของรูปราง 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 มา
เปรียบเทียบกับแบบจําลองแครอทอบแหงทรงกลมและทรงลูกบาศกท่ีมีปริมาตรเทากับ 1 cm3 เทากัน ในงานวิจัยของ
(Jomlapelatikul et al., 2016 และ Jomlapelatikul et al., 2017) ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาอบแหง การสิ้นเปลืองพลังงาน และคา SMER ของรูปรางตางๆ ท่ีความช้ืนสุดทาย 10 % w.b.
รูปรางทีม่ีปรมิาตร 1 (cm3) ระยะเวลาอบแหง (min) การสิ้นเปลืองพลังงาน (kJ) SMER (kg/kWh)

60 C 70 C 80 C 60 C 70 C 80 C 60 C 70 C 80 C
0.5x0.5x4 218 198 180 37 43 48 1.95 1.67 1.50
0.5x1x2 262 208 202 44 45 53 1.64 1.60 1.36
1x1x1

(Jomlapelatikul et al., 2016)
392 210 185 66 45 49 1.09 1.60 1.47

ทรงกลม
(Jomlapelatikul et al., 2017)

407 237 212 68 51 56 1.06 1.41 1.29

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (E) ระหวางการทดลองและการทํานายคาจากแบบจําลอง ไดจากสมการ (14) อางอิงโดย Hii et

al. (2013)
จํานวนขอมูลท้ังหมด

∑ 1

Pr-
100

(%) n
i valuealExperiment

valueedictedvaluealExperiment

N
E  (14)

เมื่อ N คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด
i คือ ลําดับขอมูลเริ่มตนตั้งแต 1 ถึง n

n คือ ลําดับขอมูลสุดทาย
งานวิจัยท่ีผานมาใชเกณฑการประเมินคาความคลาดเคลื่อน (%E) โดยคาท่ียอมรับไดมีคาไมเกิน 10% (Park et al., 2002)

ผลและการวิจารณผล
วิเคราะหผลความชื้น

เปรียบเทียบความช้ืนท่ีเวลาตางๆ ดังรูปท่ี 3 ระหวางแบบจําลองและการทดลองเพ่ือยืนยันความถูกตองของแบบจําลอง ของ
รูปราง 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 พบวาความคลาดเคลื่อนของรูปราง 0.5x1x2 cm3 คือ 2.8 4.5 และ 5.1 เปอรเซ็นต และ
รูปราง 0.5x0.5x4 cm3 คือ 5.6 8.9 และ 4.6 เปอรเซ็นต ท่ีอุณหภูมิ 60 70 และ 80 °C ตามลําดับ โดยท้ังสองรูปรางมีความ
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คลาดเคลื่อนไมเกิน 10% อยูในระดับท่ียอมรับได (Park et al., 2002) เมื่อพิจาณาการกระจายความช้ืนตามรูปท่ี 4-6 (ก) และ(ข)
บริเวณผิวและแกนกลางของแครอทตามลําดับ ท่ีระยะเวลาอบแหง 100 นาที อุณหภูมิ 60 70 และ 80 °C ของท้ังสองรูปราง พบวาท่ี
ผิวแครอท โดยเฉพาะบริเวณขอบจะมีความช้ืนนอยกวาบริเวณแกนกลาง เน่ืองจากการกระจายความช้ืนจะมีการกระจายจากดานใน
มายังขอบ ดังน้ันดานขอบจะมีการระเหยนํ้าออกมากอน และท่ีอุณหภูมิ 80 °C จะมีความช้ืนนอยท่ีสุด น่ันเปนเพราะวาอุณหภูมิสูงจะ
สามารถไลความช้ืนออกจากผลิตภัณฑไดเร็วกวาอุณหภูมิต่ํา (สุรจิตร, 2560) และเมื่อเปรียบเทียบท่ีอุณหภูมิเดียวกันรูปราง 0.5x0.5x4
cm3 จะมีความช้ืนนอยกวารูปราง 0.5x1x2 cm3 อยางเห็นไดชัด เน่ืองจากรูปราง 0.5x0.5x4 cm3 มีรูปรางท่ีบางและยาวกวา ทําให
สามารถระเหยนํ้าท่ีผิวไดดีกวา สวนการกระจายความช้ืนท่ีแกนกลางแครอทดังรูปท่ี 4-6 (ข) เมื่อเปรียบเทียบท่ีอุณหภูมิเดียวกันรูปราง
0.5x0.5x4 cm3 จะมีความช้ืนนอยกวารูปราง 0.5x1x2 cm3 มีลักษณะคลายคลึงกับบริเวณผิวแตท่ีบริเวณแกนกลางจะมีความช้ืน
มากกวาบริเวณผิว เน่ืองจากนํ้าบริเวณแกนกลางของผลิตภัณฑยังไมสามารถดึงออกไดหมด ตองใชระยะเวลาการอบแหงใหนานข้ึน นํ้า
จากขางในผลิตภัณฑจึงสามารถดึงออกมายังผิวและระเหยสูภายนอกไดมากข้ึน

(ก)

(ข)
รูปท่ี 3 การเปรียบเทียบความช้ืนของแครอทระหวางการทดลองและแบบจําลองของรูปราง (ก) รูปราง 0.5x1x2 cm3 และ

(ข) รูปราง 0.5x0.5x4 cm3
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(ก) (ข)
รูปท่ี 4 การกระจายความช้ืนของแครอทรูปราง 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิอบแหง 60 °C

และระยะเวลา 100 นาที (ก) บริเวณผิว และ (ข) แกนกลาง

(ก) (ข)
รูปท่ี 5 การกระจายความช้ืนของแครอทรูปราง 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิอบแหง 70 °C

และระยะเวลา 100 นาที (ก) บริเวณผิว และ (ข) แกนกลาง

(ก) (ข)
รูปท่ี 6 การกระจายความช้ืนของแครอทรูปราง 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิอบแหง 80 °C

และระยะเวลา 100 นาที (ก) บริเวณผิว และ (ข) แกนกลาง
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วิเคราะหผลการหดตัว
ในการอบแหงแครอทพบวา แครอทมีการหดตัวเล็กลงเมื่อเวลาในการอบแหงนานข้ึน โดยการหดตัวเกิดจากน้ําในผลิตภัณฑท่ี

ถูกระเหยออกไป ทําใหเกิดชองวางข้ึน ซึ่งจะทําใหผิวผลิตภัณฑเกิดการยุบตัวแทนท่ีน้ําในชองวางน้ัน (Yadollahinia and Jahangiri,
2009) โดยการหดตัวของพ้ืนผิวตรงกลางมากกวาท่ีสวนขอบแครอท (อัศวิน, 2546) ทําใหแครอทมีการเสียรูปรางและขนาดเล็กลง จาก
การวิเคราะหการหดตัวใชหลักการตามสมมติฐานคือปริมาตรท่ีเปลี่ยนแปลงจากการหดตัวเทากับปริมาณนํ้าท่ีระเหย แลวนํามา
เปรียบเทียบกับการทดลอง ท่ีอุณหภูมิอบแหง 60 70 และ 80 °C ของ 2 รูปราง คือ 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 มีคาความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยของท้ัง 3 อุณหภูมิอบแหง มีคาประมาณ 6.69 และ 5.54 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซึ่งถือวามีความนาเช่ือถือ และ
ลักษณะแนวโนมของกราฟ ดังรูปท่ี 7 และ 8 แสดงความสัมพันธของการหดตัวเมื่อเวลาอบแหงผานไปของท้ังสองรูปราง จะสังเกตไดวา
เมื่อเวลาในการอบแหงและอุณหภูมิสูงข้ึนทําใหการหดตัวของท้ังสองรูปรางมากข้ึน (Udomkun et al., 2016) น่ันคือ V/V0 มีคา
นอยลง ซึ่งกราฟจะมีแนวโนมลดลงโดยเฉพาะในชวง 60 นาทีแรก และหลังจากน้ันจะหดตัวอยางชาๆ ตามความช้ืนท่ีลดลงอยาง
ตอเน่ือง สามารถอธิบายไดจากพฤติกรรมการระเหยนํ้าออกจากผลิตภัณฑเปนผลใหชองวางภายในเกิดการหดตัวและสงผลใหมีการ
สูญเสียรูปรางของผลิตภัณฑ การคํานวณตามสมมติฐานการหดตัวจะนอยกวาการทดลองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภาภรณและ
คณะ (2560)

รูปท่ี 7 การหดตัวของ 0.5x1x2 cm3

รูปท่ี 8 การหดตัวของ 0.5x0.5x4 cm3
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วิเคราะหผลดานพลังงาน
เมื่อพิจารณาตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระยะเวลาอบแหง การสิ้นเปลืองพลังงาน และคา SMER ท่ีอุณหภูมิ 60 70 และ 80 °C

ของรูปรางท้ังหมด พบวาท่ีอุณหภูมิการอบแหงสูงจะใชระยะเวลาการอบแหงสั้นกวา และรูปราง 0.5x0.5x4 cm3 จะใชระยะเวลาการ
อบแหงสั้นกวารูปรางอ่ืน และเมื่อนําระยะเวลาการอบแหงไปคํานวณการสิ้นเปลืองพลังงานและ SMER พบวารูปราง 0.5x0.5x4 cm3

อบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 °C มีความสิ้นเปลืองพลังงานนอยท่ีสุด และมีคา SMER มากท่ีสุด ซึ่งเปนผลดีในดานการประหยัดพลังงาน

สรุปผลการวิจัย
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการอบแหงลมรอนในผลิตภัณฑเกษตร ดวยวิธีไฟไนเอลิเมนต โดยผลิตภัณฑตัวอยาง คือ

แครอท ท่ีมีปริมาตรเทากัน 1 cm3 แตมรีูปรางแตกตางกัน คือ รูปราง 0.5x1x2 cm3 และ 0.5x0.5x4 cm3 กําหนดอุณหภูมิอบแหง 60
70 และ 80 °C เพ่ือวิเคราะหผลการกระจายความช้ืน ระยะเวลาการอบแหง และการหดตัว พบวาท่ีอุณหภูมิอบแหงเทากัน รูปราง
0.5x0.5x4 cm3 จะมีความช้ืนและระยะเวลาอบแหงนอยกวารูปราง 0.5x1x2 cm3 ลักษณะการหดตัวของท้ังสองรูปรางมีความแตกตาง
กันเล็กนอย โดยมีการหดตัวอยางรวดเร็วท่ีชวง 60 นาทีแรก จากการเปรียบเทียบผลของแบบจําลองท้ัง 2 รูปราง กับการทดลองมีความ
สอดคลองกันและมีความคลาดเคลื่อนอยูในชวงนาเช่ือถือได

จากการวิเคราะหการสิ้นเปลืองพลังงาน และคา SMER ของท้ัง 2 รูปราง และเปรียบเทียบกับทรงลูกบาศกและทรงกลม จาก
งานวิจัยของ Jomlapelatikul et al. (2016) และ Jomlapelatikul et al. (2017) ตามลําดับ พบวาในดานพลังงานรูปราง 0.5x0.5x4
cm3 ท่ีอุณหภูมิอบแหง 60 °C จะมีความสิ้นเปลืองพลังงานนอยท่ีสุด และมีคา SMER มากท่ีสุด

กิตติกรรมประกาศ
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