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Abstract
The objective of this research was to develop mathematical modeling for ginger slices drying
using infrared-vacuum dryer. Furthermore, drying kinetic, specific energy consumption, color and water
activity were studied and the modeling was executed by empirical equations. The experiment was carried
out by drying temperature of 50, 60 and 70oC with absolute pressure of 10 kPa consisting of 2 conditions
of constant vacuum pressure and pulsed vacuum pressure with time ratio of vacuum pressure versus
atmospheric pressure time at 15:2. The result shown that drying rate increased when drying by pulsed
vacuum drying and increasing the drying temperature, whereas drying time and specific energy
consumption decreased. The quality analysis of dried ginger slices at 70oC revealed the lowest of
lightness, redness and yellowness. Moreover, ginger slices dried by pulsed vacuum drying had no
statistical difference in the color of samples. In addition, the values of water activity of dried ginger slices
were within standard at about 0.405-0.537. Finally, Mildilli's equation was suitable for predicting the

81

drying kinetics of ginger slices with the highest coefficient of determination (R2) at 0.99947 whereas the
lowest root means square error (RMSE) and sum of squared error (SSE) were 0.00722 and 0.00059,
respectively.
Keywords: Ginger, Drying kinetic, Mathematical modeling, Pulsed vacuum, Specific energy consumption

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการทดลองอบแหงชิ้นขิงดวยเครื่องอบแหงสุญญากาศรวมกับอินฟราเรด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึก ษาจลนพลศาสตรก ารอบแห ง ความสิ้น เปลืองพลังงานจำเพาะสี ปริม าณน้ ำ อิส ระ และพัฒ นาแบบจำลองทาง
คณิตศาสตรเอมพิริคัลเพื่อทำนายจลนพลศาสตรการอบแหง โดยทดลองอบแหงชิ้นขิงที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70oC และ
ความดันสมบูรณ 10 kPa ที่ 2 เงื่อนไข คือ ความดันสุญญากาศคงที่และความดันสุญญากาศแบบพัลสที่อัตราสวนระหวาง
ชวงเวลาความดันสุญญากาศตอความดัน บรรยากาศ 15:2 จากผลการทดลองพบวา เมื่ออบแหงชิ้น ขิงดวยความดัน
สุญญากาศแบบพัลสหรือเพิ่มอุณหภูมิอบแหงสงผลใหอัตราการอบแหงเพิ่มขึ้น ในขณะที่เวลาอบแหงและความสิ้นเปลือง
พลังงานจำเพาะลดลง ดานคุณภาพของชิ้นขิงหลังอบแหงพบวา ที่อุณหภูมิอบแหง 70oC มีแนวโนมใหคาความสวาง คาสี
แดง และคาสีเหลืองของชิ้นขิงต่ำที่สุด และการอบแหงชิ้นขิงดวยความดันสุญญากาศแบบพัลสอุณหภูมิอบแหงไมมีผลตอ
ความแตกตางของสีโดยรวมอยา งมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนคา ปริม าณน้ำ อิสระของชิ้นขิงทุกการทดลองอยูในเกณฑ
มาตรฐานซึ่งมีคาอยูในชวง 0.405-0.537 นอกจากนี้สมการอบแหงเอมพิริคัลของ Mildilli สามารถทำนายจลนพลศาสตร
การอบแหงชิ้นขิงไดสอดคลองกับผลการทดลองมากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุดเทากับ 0.99947 คารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยและผลรวมกำลังสองความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดเทากับ 0.00722 และ 0.00059
ตามลำดับ
คำสำคัญ: ขิง จลนพลศาสตร แบบจำลองทางคณิตศาสตร สุญญากาศแบบพัลส ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ

บทนำ
ขิง (Ginger) ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber officinale Rosco เปนพืชลมลุก สวนที่ใชรับประทานคือ เหงาใตดิน สี
น้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองหรือเหลืองออน เหงาแกมีกลิ่นหอม รสเผ็ดรอน ขิงเปนทั้งเครื่องเทศและสมุนไพรไทย มี
สรรพคุณชวยขับเสมหะ ลดอาการจุกเสียด ทองอืดเฟอ ขับลม และชวยเจริญอาหาร นิยมรับประทานสดหรือแปรรูปเปน
ขิงผง ขิงแผน และขิงดอง เปนตน เพื่อใหงายตอการเก็บรักษาและใชประโยชน กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมวิธีการหนึ่ง
คือ การอบแหง โดยขิงที่ผานกระบวนการอบแหงที่ดีจะยังคงมีสีและคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับขิงสด และเปนการ
ยืดอายุการเก็บรักษาขิงใหนานขึ้น เนื่องจากการอบแหงเปนการลดความชื้นของผลิตภัณฑและปริมาณน้ำอิสระอยูในเกณฑ
ที่จุลินทรียไมสามารถเจริญไดทำใหผลิตภัณฑไมเนา เสีย [1] ขิงแหงนอกจากใชชงดื่มเปนชาสมุนไพรแลว ยังใชเปน
สวนประกอบในตำรับยาจากตำราการแพทยแผนไทยและตำรับยาสามัญประจำบานแผนโบราณอีกดวย [2] ดังนั้นการ
อบแหงขิงจึงเปนวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาทางการเกษตร
การอบแหงเปนประบวนการแปรรูปที่สำคัญ ซึ่งตองคำนึงถึงลักษณะของวัสดุที่อบแหง เครื่องอบแหงและ
วิธีการอบแหงที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่ตองการ ใชเวลาในการอบแหงนอยและสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ
ซึ่งเปนการเพิ่มอัตราการผลิตและลดตนทุนการอบแหง การอบแหงแบบสุญญากาศ (Vacuum Drying) เปนการลดความ
ดันในหองอบแหงใหต่ำกวาความดันบรรยากาศสงผลตอจุดเดือดของน้ำซึ่งจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกวา 100oC ทำใหน้ำภายใน
วัสดุสามารถระเหยกลายเปนไอไดที่อุณหภูมิต่ำ [3] จากการศึกษาการอบแหงขิงที่ความดันสัมบูรณคงที่ พบวา การอบแหง
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ที่ความดันสัมบูรณต่ำจะใชเวลาในการอบแหงนอยกวาที่ความดันสัมบูรณสูง [4] ซึ่งการเพิ่มอัตราการอบแหงดวยวิธีการลด
ความดันสัมบูรณ ยังมีอีกวิธีการหนึ่งคือ การอบแหงดวยสุญญากาศแบบพัลส (Pulsed Vacuum Drying) หรือการอบแหง
ตามชวงเวลาที่เปนความดันสุญญากาศสลับกับชวงเวลาที่เปนความดันบรรยากาศ [5-8] จะสงผลใหชองวางภายในวัสดุเกิด
การขยายตัว น้ำภายในวัสดุแพรออกไปที่ผิวไดงายขึ้น [6, 8] จากเทคนิคดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหงที่ความดัน
สัมบูรณคงที่โดยการอบแหงดอกบัว [8] และการอบแหงชิ้นขิง [9] พบวา การอบแหงดวยสุญญากาศแบบพัลสจะชวยเพิ่ม
อัตราการอบแหง ลดเวลาและการใชพลังงานในการอบแหงได นอกจากนี้การเพิ่มอัตราการอบแหงโดยใชแหลงความรอน
จากรังสีอินฟราเรดรวมกับสุญญากาศ เมื่อวัสดุไดรบั รังสีอินฟราเรดจะทำใหโมเลกุลของน้ำภายในวัสดุสั่นและเกิดความรอน
น้ำจะแพรออกมาสูผิวของวัสดุไดเร็วขึ้นอันจะสงผลใหใชเวลาในการอบแหงสั้นลง และมีสีใกลเคียงกับวัสดุกอนอบแหง [4]
การอธิบายกระบวนการอบแหงโดยการทำนายจลนพลศาสตรการอบแหงดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร
เอมพิริคัลเปนการทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นของวัสดุอบแหง ซึ่งเปนแบบจำลองที่นิยมใชในการทำนาย
การถายเทมวลของวัสดุทางการเกษตรท่ีมีรูปแบบของสมการที่ไมซับซอน โดยใชวิธีการปรับเสนโคงใหผลการทำนาย
ความชื้นสอดคลองกับขอมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นจากผลการทดลอง ซึ่งแบบจำลองที่สามารถทำนายผลไดสอดคลอง
กับการทดลองจะพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) และดัชนีความแมนยำในการทำนายจะพิจารณาจาก
รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และผลรวมกำลังสองความคลาดเคลื่อน (SSE) ตองมีคา ต่ำที่สุด [1,
4, 10] ซึ่งจากงานวิจัยที่ผานมาพบวา แบบจำลองของ Modified Henderson and Pabis สามารถทำนายจลนพลศาสตร
การอบแหงชิ้นขิงดวยเทคนิคสุญญากาศรวมกับอินฟราเรดไดเหมาะสมที่สุด [4] ขณะที่แบบจำลองของ Midilli สามารถ
ทำนายการเปลี่ยนแปลงความช้นื ของขิงดองแชอิ่มท่อี บแหงดวยเครื่องอบแหงลมรอนแบบถาดไดเหมาะสมที่สุด [1]
จากงานวิจัยการอบแหงชิ้นขิงที่ความดันสุญญากาศคงที่ [4] และการอบแหงชิ้นขิงดวยความดันสุญญากาศแบบ
พัลสที่อุณหภูมิอบแหง 50oC [9] ถานำเอาขอดีของการอบแหงดวยสุญญากาศแบบพัลสและเพิ่มอุณหภูมิอบแหงใหสูงขึ้น
โดยนำแหลงความรอนจากอินฟราเรดมาประยุกตใชในการอบแหงขิง คาดวาจะชวยลดเวลาในการอบแหงขิงไดเพิ่มขึ้น ใช
พลังงานนอยลง และขิงหลังอบแหงยังคงมีคุณภาพที่ดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จ ึงเปนการอบแหงชิ้น ขิงดวยเครื่องอบแหง
สุญญากาศรวมกับอินฟราเรดโดยใชอุณหภูมิอบแหงที่แตกตางกัน ที่ความดันสุญญากาศคงที่และความดันสุญญากาศแบบ
พัลส เพื่อศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงชิ้นขิง ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะที่ใชในการอบแหง สี ปริมาณน้ำอิสระ
และหาสมการอบแหงเอมพิริคัลที่เหมาะสมในการทำนายจลนพลศาสตรการอบแหงชิ้นขิง เพื่อใชเปนแนวทางศึกษาการ
อบแหงกับวัสดุทางการเกษตรชนิดอื่นตอไป

วิธีการวิจัย
1. เครื่องอบแหงสุญญากาศรวมกับอินฟราเรด
เครื่อ งอบแหงสุ ญ ญากาศรว มกับ อินฟราเรดดั ง ภาพที่ 1(ก) ประกอบด วยห อ งอบแหงทรงกระบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 cm สูง 60 cm หุมฉนวนหนา 2 cm ติดตั้งหลอดอินฟราเรด 4 หลอด ยี่หอ Infrapara รุน A-1 ขนาด
250 W ที่ฝาดานบนของหองอบแหงโดยมีระยะหางจากถาดวางผลิตภัณฑประมาณ 20 cm ควบคุมอุณหภูมิอบแหงโดย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Omron รุน E5CC แบบ PID มีความแมนยำในการควบคุมอุณหภูมิ ±1 oC โดยตอเชื่อมกับสายเทอร
โมคัปเปลชนิด K และสรางสภาวะสุญญากาศดวยปมสุญญากาศขนาด 0.35 kW โดยใชเครื่องควบคุมแรงดัน (Pressure
Controller) ยี่หอ Panasonic รุน DP-101 ซึ่งจะทำงานควบคูกับชุดควบคุม PLC ยี่หอ Mitsubishi รุน FX1s-20MT ใน
การสรางสภาวะสุญญากาศแบบคงที่ (Vacumm Drying, VD) และสรางสภาวะความดันสุญญากาศแบบพัลส (Pulsed
Vacumm Drying, PVD) ที่อัตราสวนพัลส (Pulsed Ratio) 15:2 หรือชวงเวลาที่เปนความดันสุญญากาศ 15 นาที สลับกับ
ชวงเวลาที่เปนความดันบรรยากาศ 2 นาที โดยใชโซลินอยดวาลว Pneumatic Pressure รุน ADK11-15A-02C-AC220V ทำ
หนาที่ปรับเปลี่ยนแรงดัน เมื่อทำการทดลองจะใชโหลดเซลลความละเอียด 0.1 g เชื่อมตอกับเครื่องบันทึกขอมูล (Data
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Logger) ยี่หอ Graphtec Midi Logger รุน GL820 เพ่อื บันทึกน้ำหนักของผลิตภัณฑในระหวางการอบแหง และวัดพลังงาน
ไฟฟาท่ใี ชในการอบแหงดวย Kitlowatt Hour Meter ความละเอียด 0.01 kWh ดังแสดงในภาพที่ 1 (ข)
หองอบแหง
ชุดอุปกรณควบคุม

(ก) เครื่องอบแหงที่ใชในการทดลอง

(ข) แผนภาพเครื่องอบแหง

ภาพที่ 1 เครื่องอบแหงสุญญากาศรวมกับอินฟราเรด
2. วิธีการทดลอง
ขิงที่ใชในการทดลองเปนขิงแกอายุ 10-12 เดือน นำมาลางทำความสะอาดทิ้งวางไวใหสะเด็ดน้ำ หั่นขิงตามแนว
เสนใยหนาประมาณ 3 mm ใหไดน้ำหนักประมาณ 200 g แลวนำไปวางเรียงบนถาด จากนั้นนำไปอบแหงดวยเครื่อง
อบแหงสุญญากาศรวมกับรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิอบแหง 50 60 และ 70oC และความดันสัมบูรณ 10 kPa ที่ 2
เงื่อนไข คือ ความดันสุญญากาศคงที่ และความดันสุญญากาศแบบพัลส 15:2 หรือที่อัตราสวนระหวางชวงเวลาที่ความดัน
ในหองอบแหงเปนความดันสุญญากาศ 15 นาที ตอชวงเวลาที่ความดันในหองอบแหงเปนความดันบรรยากาศ 2 นาที โดย
เครื่องอบแหงจะทำงานสลับไปมาระหวางความดันสุญญากาศและความดันบรรยากาศตามชวงเวลาที่กำหนดจนสิ้นสุด
กระบวนการอบแหง บันทึกคาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและอุณหภูมิดวย Data Logger อบแหงชิ้นขิงจนไดความชื้น
ประมาณ 10-13% d.b. [11] เมื่อสิ้นสุดการทดลอง บันทึกความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาจาก Kilowatt Hour Meter แลว
นำตัวอยางขิงไปหาความชื้น คุณภาพดานสี และปริมาณน้ำอิสระ ตอไป
3. การหาความช้นื ของผลิตภัณฑ
การหาความชื้นของชิ้นขิง โดยนำตัวอยางชิ้นขิงชั่งน้ำหนักแลวนำไปอบแหงในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 103oC เปน
เวลา 72 ชั่วโมง [12] เพื่อหาน้ำหนักแหงของชิ้นขิง แลวนำคาทีไ่ ดไปคำนวณหาปริมาณความชื้นโดยใชสมการที่ (1) [13]
MC 

เมื่อ
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MC
w
d

คือ
คือ
คือ

wd
d

ความชื้นมาตรฐานแหง (d.b.)
น้ำหนักเปยกของชิ้นขิง (g)
น้ำหนักแหงของชิ้นขิง (g)

(1)

4. ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ
ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption) ที่ใชในการอบแหง สามารถหาไดโดยใช
ขอมูลที่ไดจากการทดลอง คือ มวลวัสดุกอนและหลังการอบแหง และปริมาณพลังงานไฟฟาที่อานไดจาก Kilowatt Hour
Meter มาคำนวณหาความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะที่ใชในการอบแหงไดจากสมการที่ 2 [8]
SEC 

เมื่อ

SEC
Ep
mi
mf

คือ
คือ
คือ
คือ

3.6 Ep
mi  mf

(2)

ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (MJ/gwater evaporated)
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช (kWh)
มวลของชิ้นขิงกอนอบแหง (g)
มวลของชิ้นขิงหลังอบแหง (g)

5. การทดสอบคุณภาพดานสี
ทดสอบคุณภาพดานสีของชิ้นขิงกอนและหลังอบแหงดวยเครื่องวัดสี Colorimeter N3H รุน NR200 คาความ
ละเอียด 0.01 บันทึกคาสีตามมาตรฐาน CIE Lab (International Commission on Illumination) โดย L แสดงถึงความ
สวางมีคา 0-100 โดยคา 0 คือ สีดำ และคา 100 คือ สีขาว สวนคา a* แสดงสีเขียว (-a*) ถึงสีแดง (+a*) และคา b* แสดง
สีน้ำเงิน (-b*) ถึงสีเหลือง (+b*) และวิเคราะหหาคาความแตกตางของสีโดยรวมของชิ้นขิงกอนและหลังอบแหง ดังสมการ
ที่ 3 [8]
E 

เมื่อ

∆E
∆L*
∆a*
∆b*

คือ
คือ
คือ
คือ

2

2

2

 L*   a*   b* 




(3)

ความแตกตางของสีโดยรวม
ความแตกตางของความสวาง
ความแตกตางของความเปนสีแดงถึงสีเขียว
ความแตกตางของความเปนสีเหลืองถึงสีน้ำเงิน

6. การทดสอบคาปริมาณน้ำอิสระ
นำตัวอยางชิ้นขิงของจากการอบแหงที่เงื่อนไขตางกันมาวิเคราะหปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity, aw) ดวย
เครื่องวิเคราะหปริมาณน้ำอิสระยี่หอ AquaLab 3TE ชวงการอานคา 0.03 ถึง 1.00 คาความละเอียด 0.001 โดยบดตัวอยาง
5 g ใสในภาชนะของเครื่องเพื่อวัดคาปริมาณน้ำอิสระ ซึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหารแหงตองมีปริมาณน้ำอิสระไมเกิน 0.6
จุลินทรียประเภทเชื้อราจึงไมสามารถเจริญเติบโตได และสงผลตออายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหาร [10]
7. แบบจำลองทางคณิตศาสตรเอมพิริคัล
แบบจำลองทางคณิตศาสตรเอมพิริคลั เปนสมการทางคณิตศาสตรที่มีรปู แบบในการวิเคราะหไมซับซอน และนิยม
ใชในการศึกษาจลนพลศาสตรการถายเทมวลในกระบวนการอบแหงวัสดุทางการเกษตร โดยแบบจำลองเอมพิริคัลที่ใช
ศึกษาในงานวิจัยนี้ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเอมพิริคลั [1, 4, 10]
ชื่อสมการ

สมการ
MR = exp(-kt)
MR = exp(-ktn)
MR = a exp(-kt)
MR = a exp(-kt)+(1-a) exp(-gt)
MR = a exp(-ktn)+bt

Newton
Page
Henderson and Pabis
Verma et al.
Midilli

* a b g k และ n คือ คาคงที่จากการวิเคราะหสมการเอมพิริคัล และ t คือ เวลาในการอบแหง (นาที)

การทำนายการเปลี่ย นแปลงความชื้น โดยใช แ บบจำลองเอมพิร ิค ัล จะแสดงในรู ป ของอัตราสว นความชื้น
(Moisture Ratio) ซึ่งเปนสัดสวนของปริมาณน้ำที่เหลืออยูภายในวัสดุที่กำลังอบแหงกับปริมาณน้ำท้งั หมดที่อยูในวัสดุกอน
อบแหง สามารถคำนวณไดดังสมการที่ 4 และเมื่อพิจารณาจากสมการที่ (3) พบวา ความชื้นสมดุลของวัสดุมีคานอยกวา
ความชื้นที่เวลาใดๆ และความชื้นเริ่มตนของวัสดุคอนขางมาก ดังนั้นเพื่อใหงายตอการวิเคราะหแบบจำลอง สามารถหา
อัตราสวนความชื้นไดดังสมการที่ 5 [10]
MR 

M i  M eq

M
MR  t
Mi

หรือ
เมื่อ

M t  M eq

MR
Mt
Mi
Meq

คือ
คือ
คือ
คือ

(4)
(5)

อัตราสวนความชื้น (decimal)
ความช้นื ที่เวลาใดๆ (d.b.)
ความชื้นเริ่มตน (d.b.)
ความช้นื สมดุล (d.b.)

การทำนายจลนพลศาสตรการอบแหงชิ้นขิงโดยใชสมการเอมพิริคัล จะใชวิธีวิเคราะหถดถอยแบบไมเชิงเสน
(Nonlinear Regression) รวมกับคาอัตราสวนความชื้นจากการทดลองในการหาคาพารามิเตอรตางๆ ของสมการในตาราง
ที่ 1 ซึ่งคาพารามิเตอรที่ไดจากการวิเคราะหสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของชิ้นขิงไดใกลเคียงกับผลการ
ทดลองหรือไม จะพิจารณาจากดัชนีบงชี้ความสามารถในการทำนาย คือ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of
Determination, R2) รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error, RMSE) และผลรวม
กำลังสองความคลาดเคลื่อน (Sum of Squared Error, SSE) ดังสมการที่ 6-8 [1, 4, 10] โดยสมการเอมพิริคัลที่มีคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงที่สุด คาผลรวมกำลังสองความคลาดเคล่อื นและรากที่สองของความคลาดเคล่อื นกำลังสองเฉลี่ย
ต่ำที่สุด จะเปนสมการเอมพิริคัลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทำนายจลนพลศาสตรการอบแหงชิ้นขิง
R 2  1

RMSE 
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N
 i1  MR exp,i  MRpre,i  2
N
 i1  MR exp,i  MR exp  2

1 N
  MR  MRpre,i  2 
N  i1 exp,i

(6)

(7)

SSE  Ni1 MRexp,i  MRpre,i  2

เมื่อ

(8)

MRexp,i คือ อัตราสวนความชื้นจากการทดลอง (decimal)
MRpre,i คือ อัตราสวนความชื้นที่คำนวณไดจากสมการเอมพิริคัล (decimal)
N
คือ จำนวนขอมูลในการทดลอง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. จลนพลศาสตรการอบแหงชิ้นขิง
การอบแหงชิ้นขิงทีอ่ ุณหภูมิอบแหง 50 60 และ70ºC และความดันสัมบูรณ 10 kPa แบบสุญญากาศคงที่ (VD)
และสุญญากาศแบบพัลส (PVD) 15:2 ดังภาพที่ 2(ก) และ 2(ข) ตามลำดับ โดยอบแหงชิ้นขิงจากความชื้นเร่มิ ตนประมาณ
1,229.47% d.b. จนไดความชื้นสุดทายประมาณ 10-13% d.b. จากผลการทดลองพบวา เสนกราฟการอบแหงมีลกั ษณะ
เปนรูปแบบเอ็กซโพเนนเชียลที่ลดลงกับเวลาการอบแหง [1] โดยในชวง 1-2 ชั่วโมงแรกของการอบแหง เสนกราฟจะมี
ความลาดชันมากและปริมาณความชื้นของชิ้นขิงจะลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากในชวงเริ่มตนชิ้นขิงมีปริมาณความชื้นสูง
เมื่อความดันสัมบูรณในหองอบแหงลดลงจนมีคา 10 kPa ซึ่งน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิประมาณ 45.8 oC [4] และชิ้นขิงไดรับ
ความรอนจากรังสีอินฟราเรดเพื่อใชในการระเหยน้ำ ทำใหน้ำบริเวณผิวชิ้นขิงระเหยออกไปอยางรวดเร็ว เมื่อผิวของช้ินขิง
เริ่มแหงและความชันของเสนกราฟจะลดลงในชวงทาย ๆ ของการอบแหง เนื่องจากผิวหนาของชิ้นขิงแหงและน้ำที่อยู
ภายในชิ้นขิงเคลื่อนที่ออกมาที่ผิวชากวาการระเหยน้ำออกจากผิวทำใหอัตราการอบแหงลดลง

(ก) สุญญากาศคงที่

(ข) สุญญากาศแบบพัลส 15:2

ภาพท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นของชิ้นขิงที่อบแหงดวยความดันสัมบูรณ 10 kPa โดยอบแหงแบบสุญญากาศ
คงที่และสุญญากาศแบบพัลส 15:2
นอกจากนีก้ ารเพ่มิ อุณหภูมิอบแหงใหสูงขึ้นจะทำใหใชเวลาในการอบแหงนอยลง โดยการอบแหงแบบสุญญากาศ
คงที่ อุณหภูมิอบแหง 50 60 และ 70ºC ใชเวลาอบแหง 360 300 และ 270 นาที ตามลำดับ ดังภาพที่ 2(ก) และการ
อบแหงสุญญากาศแบบพัลสใชเวลาอบแหง 300 270 และ 210 นาที ตามลำดับ ดังภาพที่ 2(ข) ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่ม
อุณหภูมิอบแหงจะทำใหอัตราการถายเทความรอนและการถายเทมวลมีคาสูงขึ้นดวย สงผลใหอัตราการอบแหงสูงขึ้นและ
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ทำใหใชเวลาในการอบแหงชิ้นขิงนอยลง [1, 4] ดังนั้นอุณหภูมิอบแหงจึงมีผลตอจลนพลศาสตรการอบแหงขิงอยางชัดเจน
โดยการอบแหงที่อณ
ุ หภูมิ 70oC จะใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาการอบแหงขิงแบบสุญญากาศคงที่เปรียบเทียบกับสุญญากาศแบบพัลส 15:2 ที่อุณหภูมิอบแหง 50
60 และ70ºC ดังภาพที่ 3(ก) 3(ข) และ 3(ค) ตามลำดับ พบวา การอบแหงที่สุญญากาศแบบพัลสมีการลดลงของอัตราสวน
ความชื้นเร็วกวาและใชเวลาอบแหงนอยกวาแบบสุญญากาศคงที่ทุกอุณหภูมกิ ารอบแหง เนื่องจากการอบแหงที่สุญญากาศ
แบบพัลสเปนการทำงานของความดันสุญญากาศ (15 นาที) สลับกับความดันบรรยากาศ (2 นาที) ทำใหความดันในหอง
อบแหงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามจังหวะพัลสตลอดเวลาการอบแหง สงผลตอชองวางและรูพรุนขนาดเล็กในชิ้นขิงเกิดการ
ขยายตัว ทำใหน้ำภายในชิ้นขิงแพรกระจายมาที่ผิวไดงายขึ้น อัตราการอบแหงสูงขึ้นและความชื้นลดลงเร็วขึ้น [6, 8-9]
นอกจากนี้การอบแหงแบบสุญญากาศคงที่ความดันในหองอบแหงจะคงที่ ขณะที่การอบแหงสุญญากาศแบบพัลส ความดัน
ในหองอบแหงจะเปลี่ยนแปลงตามจังหวะพัลสทำใหชั้นอากาศบริเวณชิ้นขิงเกิดการไหลเวียน สงผลใหความชื้นถายเทออก
จากผิวของขิงไดดยี ิ่งขึ้น ทำใหอตั ราการอบแหงสูงข้นึ และใชเวลาในการอบแหงนอยลง [14]

(ก) อุณหภูมิอบแหง 50oC

(ข) อุณหภูมิอบแหง 60oC

(ค) อุณหภูมิอบแหง 70oC
ภาพท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นของชิ้นขิงที่อบแหงดวยความดันสัมบูรณ 10 kPa
และอุณหภูมิอบแหง 50 60 และ 70oC
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2. ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ
เมื่อนำคาน้ำหนักของชิ้นขิงกอนและหลังอบแหง และปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชในการอบแหงมาคำนวณหาคาความ
สิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ ดังภาพที่ 4 พบวา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแหงชิ้นขิงใหสูงขึ้นจาก 50 เปน 60oC และจาก 60 เปน
70oC จะทำใหความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะที่อบแหงแบบความดันสุญญากาศคงที่มีคาลดลงโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ
12.32 และ 9.31 ตามลำดับ และการอบแหงที่ความดันสุญญากาศแบบพัลสมีคาลดลงโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.90 และ
13.99 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิอบแหงจะทำใหอัตราการถายเทความรอนสูงขึ้นสงผลใหน้ำระเหยไดเร็วขึ้น
และทำใหใชเวลาในการอบแหงส้นั ลง นอกจากน้เี มื่อเปรียบเทียบวิธีการอบแหงแบบสุญญากาศคงที่และสุญญากาศแบบพัลสที่
อุณหภูมกิ ารอบแหงเดียวกัน พบวา การอบแหงที่สุญญากาศแบบพัลสมีความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่ำกวาการอบแหงแบบ
สุญญากาศคงที่ โดยที่อุณหภูมิอบแหง 50 60 และ 70oC จะมีความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ
16.99 6.19 และ 11.03 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากการอบแหงชิ้นขิงทีส่ ุญญากาศแบบพัลสสงผลตอการระเหยน้ำของขิงไดดีกวา
และทำใหใชเวลาในการอบแหงสั้นลง จึงทำใหความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะนอยลงตามไปดวย [8-9] โดยการอบแหงชิ้นขิงที่
สุญญากาศแบบพัลสและอุณหภูมิอบแหง 70oC มีความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะนอยที่สุดเทากับ 24.25 MJ/kgwater-evap.

ภาพที่ 4 ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะในการอบแหงชิ้นขิง
3. สีและปริมาณน้ำอิสระ
ตารางที่ 2 ปริมาณน้ำอิสระและสีของชิ้นขิงกอนและหลังอบแหง
Method
T (oC)
Fresh
50
VD
60
70
50
PVD 15:2
60
70

aw
0.994±0.004a
0.491±0.083bc
0.537±0.079b
0.529±0.050bc
0.443±0.024bc
0.458±0.080bc
0.405±0.048c

L*
76.98±3.13a
72.63±2.64b
73.16±2.81b
68.54±2.80c
73.37±3.73b
73.22±5.74b
71.21±3.31bc

a*
1.66±0.50c
4.28±1.05a
3.12±0.99b
2.36±1.83bc
1.77±1.15c
1.88±1.39c
1.81±1.19c

b*
6.87±3.69a
4.52±2.05ab
3.35±2.23bc
1.03±2.35c
2.87±2.28bc
4.16±5.07b
1.73±2.28c

E
N/A
6.24±2.66b
6.69±2.18b
11.24±3.00a
6.45±3.34b
8.17±4.49b
8.72±3.36b

a-c means in the same column with different superscripts are significantly different (p<0.05)
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ปริมาณน้ำอิสระของชิ้นขิงหลังอบแหงมีคาอยูในชวง 0.405-0.537 ดังตารางที่ 2 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คือ มีคาไมเกิน 0.6 จุลินทรียประเภทเชื้อราไมสามารถเจริญได ทำใหสามารถเก็บรักษาชิ้นขิงหลังอบแหงไวไดนาน [10]
เมื่อพิจารณาที่คาสี พบวา ชิ้นขิงอบแหงมีคาความสวางใกลเคียงกันและมีคาลดลงอยางมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขิง
สด โดยเฉพาะที่อุณหภูมิอบแหง 70oC จะมีคาความสวางต่ำที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิการอบแหงที่สูงขึ้นทำใหขิงหลังอบแหง
มีสีที่คล้ำขึ้น สวนชิ้นขิงที่อบแหงดวยสุญญากาศแบบพัลสมีคาสีแดงใกลเคียงกับขิงสด ขณะที่การอบแหงแบบสุญญากาศ
คงที่ คาสีแดงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งการอบแหงแบบสุญญากาศคงท่จี ะใชเวลาในการอบแหงนานกวาสุญญากาศ
แบบพัลส สวนคาสีเหลืองของชิ้นขิงมีคาลดลงทุกการทดลอง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความแตกตางของสีโดยรวม (E)
พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p>0.05) ยกเวนการอบแหงแบบสุญญากาศคงที่ ที่อุณหภูมิ 70oC จะมีคา
ความแตกตางของสีโดยรวมมากที่สุด เนื่องจากเปนการอบแหงที่อุณหภูมิสูงและใชเวลาในการอบแหงนานกวาสุญญากาศ
แบบพัลสจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสีอยางชัดเจน
4. แบบจำลองทางคณิตศาสตรเอมพิริคัล
ตารางที่ 3 คาคงท่ขี องสมการเอมพิริคัล
Model

Con. T (oC)
50
VD 60
70
Newton
50
PVD 60
70
VD
Page

PVD

VD
Henderso
n and
Pabis PVD

VD
Verma
et al.
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PVD

50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70

k= 0.00866
k= 0.01061
k= 0.01388
k= 0.01032
k= 0.01231
k= 0.01699
Average
k= 0.00103
k= 0.00221
k= 0.01101
k= 0.00382
k= 0.00492
k= 0.01144
Average
a= 1.07831
a= 1.05482
a= 1.00802
a= 1.03772
a= 1.02874
a= 1.00986
Average
a= 9.98493
a= 5.70171
a= 1.00050
a= -0.62900
a= -0.82488
a= -0.03460
Average

Constant

n= 1.43374
n= 1.33076
n= 1.05146
n= 1.20869
n= 1.19905
n= 1.09179
k= 0.00926
k= 0.01113
k= 0.01399
k= 0.01069
k= 0.01263
k= 0.01714
k= 0.01635
k= 0.00562
k= 0.01390
k= 0.02519
k= 0.02714
k= 0.00015

g = 0.01800
g = 0.00491
g =g = 0.01360
g = 0.01661
g = 0.01564

R2
0.97120
0.98134
0.99831
0.99053
0.99160
0.99796
0.98849
0.99919
0.99917
0.99885
0.99919
0.99873
0.99938
0.99909
0.97804
0.98492
0.99839
0.99232
0.99266
0.99809
0.99074
0.99848
0.99565
0.99837
0.99891
0.99866
0.99972
0.99830

RMSE
0.05621
0.04502
0.01283
0.03100
0.02950
0.01473
0.03155
0.00940
0.00949
0.01059
0.00907
0.01149
0.00809
0.00969
0.04908
0.04047
0.01252
0.02791
0.02760
0.01425
0.02864
0.01292
0.02174
0.01260
0.01050
0.01180
0.00550
0.01251

SSE
0.04108
0.02229
0.00165
0.01057
0.00871
0.00174
0.01434
0.00115
0.00099
0.00112
0.00090
0.00132
0.00052
0.00100
0.03131
0.01801
0.00157
0.00857
0.00762
0.00162
0.01145
0.00217
0.00520
0.00159
0.00121
0.00139
0.00024
0.00197

VD
Midilli
PVD

50
60
70
50
60
70

a= 0.98920
a= 0.99602
a= 1.00133
a= 0.99911
a= 0.99591
a= 0.99972
Average

k= 0.00084
k= 0.00254
k= 0.01304
k= 0.00471
k= 0.00574
k= 0.01362

n= 1.47262
n= 1.29379
n= 1.00718
n= 1.15523
n= 1.15717
n= 1.04315

b = 0.00001
b = -0.00006
b = -0.00007
b = -0.00009
b = -0.00008
b = -0.00010

0.99929
0.99960
0.99922
0.99974
0.99919
0.99977
0.99947

0.00881
0.00658
0.00871
0.00513
0.00916
0.00495
0.00722

0.00101
0.00048
0.00076
0.00029
0.00084
0.00020
0.00059

เมื่อนำอัตราสวนความชื้ นที่ไดจากผลการทดลองอบแหง ชิ ้น ขิ งที่ ความดั น สัม บูรณ 10 kPa แบบความดั น
สุญญากาศคงที่ (VD) และความดันสุญญากาศแบบพัลส (PVD) 15:2 และอุณหภูมิอบแหง 50 60 และ 70oC ไปวิเคราะห
หาคาพารามิเตอรของแบบจำลองคณิตศาสตรเอมพิริคัลจำนวน 5 สมการ ไดแก แบบจำลอง Newton, Page, Henderson
and Pabis, Verma et al. และ Midilli ดวยเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยแบบไมเชิงเสน (Nonlinear regression)
ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมในการทำนายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของชิ้นขิงที่เหมาะสมที่สุด จะพิจารณา
จากความแมนยำในการทำนายซึ่งจะตองมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงที่สุด และพิจารณาจากคาความผิดพลาดใน
การทำนายซึ่งตองมีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และผลรวมกำลังสองความคลาดเคลื่อน
(SSE) ต่ำที่สุด [1, 4, 10]
จากการวิเคราะหพบวา แบบจำลองคณิตศาสตรเอมพิริคัลทั้ง 5 สมการ มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจอยูในชวง
0.97120-0.99977 คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยอยูในชวง 0.00495-0.05621 และผลรวมกำลังสอง
ความคลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.00020-0.04018 แสดงดังในตารางที่ 3 ซึ่งสมการเอมพิริคลั ของ Mildilli สามารถทำนายผล
การเปลี่ยนแปลงความชื้นไดสอดคลองกับผลการทดลองที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2=0.99947)
คาเฉลี่ยรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำที่สุด (RMSE=0.00722) และคาเฉลี่ยผลรวมกำลังสองความ
คลาดเคลื่อนต่ำที่สุด (SSE=0.00059) สอดคลองกับงานวิจัยการศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงขิงดองแชอิ่ม ซึ่งพบวา
แบบจำลองของ Midilli มีความเหมาะสมในการทำนายการเปลี ่ ยนแปลงความชื้ น มากที ่ ส ุด [1] และเมื่ อนำค า การ
เปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นที่ไดจากการทดลองและคาอัตราสวนความชื้นท่ีคำนวณไดจากสมการของ Mildilli มาสราง
กราฟเปรียบเทียบกันดังภาพที่ 5 (ก) พบวามีแนวโนม ไปในทิศทางเดียวกันทุกการทดลอง นอกจากนี้เ มื่อสรา งกราฟ
ความสัมพันธของอัตราสวนความชื้นจากผลการทดลองกับผลการคำนวณดวยสมการของ Mildilli แสดงดังรูปที่ 5 (ข)
พบวา มีความสัมพันธของขอมูลเกาะกลุมกันเปนแนวเสนตรง และมีความลาดชันของเสนแนวโนม 45 องศา แสดงวา
แบบจำลองของ Mildilli สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นของชิ้นขิงไดเหมาะสมท่สี ุด
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(ก) อัตราสวนความชื้นกับเวลา

(ข) อัตราสวนความชื้นจากผลการทดลอง
และผลการทำนาย

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบอัตราสวนความชื้นของชิ้นขิงจากผลการทดลองและผลการทำนายดวยแบบจำลอง Midilli
ที่อบแหงดวยสุญญากาศแบบคงทีแ่ ละสุญญากาศแบบพัลส 15:2

สรุปผลการวิจัย

การอบแหงชิ้นขิงดวยเครื่องอบแหงสุญญากาศรวมกับอินฟราเรดที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70oC และความดัน
สัมบูรณ 10 kPa ที่ 2 เงื่อนไข คือ ความดันสุญญากาศคงที่และความดันสุญญากาศแบบพัลสทอี่ ัตราสวนระหวางชวงเวลาที่
เปนความดันสุญญากาศตอชวงเวลาที่เปนความดันบรรยากาศ 15:2 พบวา การเพิ่มอุณหภูมิอบแหงชิ้นขิงใหสูงขึน้ มีผลทำ
ใหระยะเวลาในการอบแหงและความสิ้นเปลืองพลังงานลดลง และการอบแหงชิ้นขิงท่คี วามดันสุญญากาศแบบพัลสสามารถ
อบแหงชิ้นขิงไดเร็วกวาท่ีความดันสุญญากาศคงที่ เปนผลใหระยะเวลาในการอบแหงและความสิ้นเปลืองพลังงานลดลง
เชนเดียวกัน จึงสรุปไดวาการอบแหงชิ้นขิงที่ความดันสุญญากาศแบบพัลสและอุณหภูมอิ บแหง 70oC ใชเวลาในการอบแหง
นอยที่สุด และมีความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่ำที่สุดเทากับ 24.25 MJ/kgwater-evap. สำหรับดานคุณภาพของชิ้นขิง
พบวา ปริมาณน้ำอิสระของชิ้นขิงทุกการทดลองมีคาอยูระหวาง 0.405-0.537 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ มีคาไมเกิน 0.6
การใชอุณหภูมิอบแหงท่ีแตกตางกันในการอบแหงชิ้นขิงที่ความดันสุญญากาศแบบพัลสไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ของคาความแตกตางของสีโดยรวม และอุณหภูมิอบแหง 70oC สงผลตอคาความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลืองของช้ินขิงมี
แนวโนมต่ำที่สุด นอกจากนี้แบบจำลองทางคณิตศาสตรเอมพิริคัลที่ใชทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความชื้นของช้ินขิง
ไดเหมาะสม คือ สมการของ Mildilli ซึ่งมีความแมนยำในการทำนายสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด
เทากับ 0.99947 และมีคาผิดพลาดในการทำนายต่ำที่สุด โดยมีคารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำที่สุด
เทากับ 0.00722 และผลรวมกำลังสองความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดเทากับ 0.00059
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