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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตปลาบด
แผ่นอบแห้ง โดยวิเคราะห์หา Desorption Isotherm ของการอบแห้งปลาบดแผ่น และศึกษาจลพลศาสตร์
ของการอบแห้ง (Drying kinetics) แปรอุณหภูมิในการอบ 3 ระดับ (45, 55 และ 60 องศาเซลเซียส) และ
พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง ได้สมการทางคณิตศาสตร์การอบแห้งของแผ่นบด
แผ่นในตู้อบลมร้อนสามารถแบ่งได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบคงที่ (Constant
Drying Rate Period) และการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง (Falling Drying Rate Period)
ช่ วงการอบแห้ งที่ มี อั ต ราการอบแห้ งแบบคงที่ เป็ น ช่ วงที่ ค วามชื้ น สู งกว่า 7 decimal d.b. มี
ความถูกต้องใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลองค่อนข้างสูงของทุกอุณหภูมิในการอบแห้ง (45 55 และ 60oC)
และมี ค่ า experimental mass-transfer coefficients, kp ของการอบแห้ งที่ อุ ณ หภู มิ 45 55 และ 60 oC
เท่ากับ 9.027x10-8 1.266x10-7 1.290x10-7 kg/m2 s. Pa ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 อุณหภูมิเท่ากับ
1.153x10-7 kg/m2 s. Pa
ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง จะได้ค่า Dm ที่อุณ หภูมิในการอบแห้ง 45 55
60 oC เท่ ากับ 1.85E-14, 2.50E-14, และ 3.60E-14 m2/s ตามลําดั บ และเมื่ อ พิ จารณาค่า Dm ของแต่ล ะ
อุณหภูมิ พบว่า ค่า Dm ลดลงเมื่อค่า Bim เพิ่มขึ้น และ ที่ค่า Bim เท่ากัน ค่า Dm จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการ
อบแห้งเพิ่มขึ้น โดย internal conductive resistance ภายในอาหาร มีผลมากกว่า external convective
resistance และเมื่อนําค่า Dm มาหาความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิในการอบแห้ง ด้วยสมการของ Arrhenius
พบว่า ค่า Activation energy (Ea) มีค่าเท่ากับ 37.09 kJ/mol และมีค่า r2 ที่ค่อนข้างสูงที่ 0.9357
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Mathematical Model of Drying Process in Hot Air Dryer:
Case Study: Dried Minced Fish Sheet
Pisit Wongsa-Ngasri1*,Sumate Supichayangure1, Sunee Payomjamsri2 and Soramate
Chalowattana 2
1Innovative Technology of Fish and Fishery Products in Commercials Unit,
2Fish Processing and Product Development Unit ,
Abstract
The objectives of this study were to develop a mathematical model of drying
process for the product. The desorption isotherm and drying kinetics of minced fish sheet
product were studied. Drying temperatures were varied to 45, 55 and 60 degree celcius,
resulting to drying process model. The drying equations comprised of 2 ranges, constant
drying rate period and falling drying rate period.
The constant drying rate period started from the beginning of drying process until
the moisture content reached 7 decimal (dry basis) which was highly accurate at every
experimental temperatures (45, 55 and 60 degree celcius) and the experimental masstransfer coefficients, kp were 9.027x10-8 1.266x10-7 1.290x10-7 kg/m2 s. Pa at 45, 55 and 60
degree celcius, respectively. The average kp of all 3 temperatures was 1.153x10-7 kg/m2 s. Pa.
At the falling drying rate period, the diffusion coefficient (Dm) values at 45, 55 and
60 degree celcius were 1.85E-14, 2.50E-14, และ 3.60E-14 m2/s, respectively. For each
temperature, the Dm increased when Biot number (Bim) increased and at the same Bim value,
the Dm increased when drying temperature increased. This showed that the internal
conductive resistance had more impact to the mass-transfer rate than the external
convective resistance. The Arrhenius expression was fitted to the experimental values of Dm
as a function of 1/Temperatue. The Activation energy (Ea) was 37.09 kJ/mol with r2 at 0.9357.
Key words: Minced fish sheet, Product development, Process development, Drying
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บทนํา
น้ําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของอาหารและในอาหารส่วนใหญ่ จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบที่มาก
ที่ สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผักและผลไม้ ซึ่งน้ําจะมีส่วนทํ าให้ เกิดกระบวนการเสื่อมเสีย ทางจุลิน ทรีย์และ
ปฏิกิริยาทางเคมีได้ (Fennema, 1996) ดังนั้นเพื่อที่จะควบคุมการเสื่อมเสียทางจุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางเคมี
ของอาหาร ความชื้น ในอาหารจําเป็นต้องถูกกําจัดออกในปริม าณที่ มากพอ จนกระทั่ งถึงระดับที่ ทํ าให้ค่า
water activity ของอาหารมีค่าอยู่ในช่วงที่สามารถยั้บยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และทําให้ปฏิกิริยา
ทางเคมีต่างๆ อยู่ในระดับต่ําที่สุด
ปลาเป็นสินค้าที่สําคัญตัวหนึ่งของประเทศไทย มีการจับ เพาะเลี้ยงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ น้ํ าพื้ น เมื อง ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่กั บ ลั ก ษณะของปลาที่ ใช้ เป็ น วัต ถุ ดิ บ แหล่ งที่ ผ ลิ ต ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ าน รวมถึ ง
วัฒ นธรรมในการบริโภคของแต่ละท้ อ งถิ่น อย่างไรก็ ตาม เนื่ อ งด้วยปั ญ หาราคาน้ํ ามัน ที่ สูงขึ้น และยังคงมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคต ทําให้ต้นทุนการจับและการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น วิธีการใดๆ ที่สามารถ ลดต้นทุน
การผลิต หรือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ปลาบดแผ่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าของปลาได้ ปลาบดแผ่นจะมีลักษณะที่
กรอบ มี สี น้ํ าตาลทอง ซึ่ งมี แ บบอย่ างมาจาก หมู แ ผ่ น โดยสามารถผลิ ต ได้ จ ากปลาหลายชนิ ด เช่ น ปลา
mackerel ชนิ ด ลํ าตั ว สั้ น (Rastrelliger brachysoma) ปลา round scad (Decapterus maruadsi) เป็ น
ต้น และมีการผสมเครื่องเทศต่างๆ ลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติของปลาบดแผ่น
นอกจากนี้ ในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้าน
ในพื้นที่และผลิตสินค้าอันมีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการรายงานว่า สินค้ายังมีปัญหาในเรื่องความไม่
สม่ํ าเสมอของคุ ณ ภาพ อั น เนื่ อ งมาจากการควบคุ ม การผลิต ในขั้ น ตอนต่ างๆ ผู้ ป ระกอบการขาดความรู้ที่
เกี่ยวข้องในการแปรรูปอาหารอบแห้ง ยังมีการควบคุมในระหว่างกระบวนการแปรรูปที่ไม่ได้ใช้หลักทางวิชาการ
มากนัก โดยส่วนใหญ่จะอาศัยประสบการณ์อันเกิดจากการลองผิดลองถูก ทําให้เกิดการสูญเสีย ทั้งทางด้าน
เวลา ต้ นทุ นของวัตถุดิบ และพลังงานที่ ต้องเสียไป นอกจากนี้ เมื่อวัตถุดิบ มีการเปลี่ย นแปลงไปทั้งในด้าน
กายภาพ เคมี หรื อ ชี วเคมี หรือ มี ค วามต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ หรื อ สู ต รอาหารเปลี่ ย นไป การควบคุ ม
กระบวนการอบแห้ง จะเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดปัญหาการควบคุมปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลาในการอบแห้ ง อั น มี ผ ลโดยตรงต่ อ ค่ าความชื้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ด ท้ าย ซึ่ งใช้ ในการควบคุ ม ค่ า water
activity อีกขั้นหนึ่ง ส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ทําให้ต้องหา optimal conditions ใน
การอบแห้งของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใหม่ทุกครั้ง
กระบวนการอบแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการปรับลดปริมาณน้ําใน
ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีค่าต่ําจนกระทั่งไม่สามารถเกิดการเสื่อมเสียทางจุลินทรีย์ได้ รวมทั้ง เพื่อลดโอกาสในการ
เสื่อมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากจุลินทรีย์ เช่น ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี เป็นต้น
จุดประสงค์ในการอบแห้ง นอกเหนือจากการถนอมรักษาอาหาร ให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยืนยาวขึ้นแล้ว การ
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อบแห้งยังช่วยลดน้ําหนักและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถขนส่งและเก็บรักษาได้ในปริมาณที่มากขึ้น
และมีป ระสิท ธิภ าพ และในบางครั้ง การอบแห้ง ยังช่วยให้เกิดความสะดวกในการบริโภคและนํ าไปใช้ต่อ
ผู้บริโภค
การอบแห้งเป็นการนําเอาความชื้นออกจากตัวอาหาร ซึ่งต้องทําขึ้นในลักษณะที่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณ ภาพของผลิตภั ณ ฑ์ น้อยที่ สุด ในบางกรณี การอบแห้ งต้องคํานึงถึงการคืนตั วของผลิตภัณ ฑ์อบแห้ง
(Rehydration) เมื่อมีการทําให้ผลิตภัณฑ์คืนตัวแล้ว อาหารควรมีคุณภาพใกล้เคียงกับลักษณะเดิมก่อนการผ่าน
การอบแห้งมากที่สุด เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการอบแห้งนั้น การถ่ายเทความร้อนและมวล
(Heat and mass transfer) ภายในตัวผลิตภัณฑ์อาหารต้องเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม การออกแบบกระบวนการ
อบแห้ง จําเป็นต้องวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและมวลที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในการอบแห้งเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
ในอดีต การทําแห้งส่วนใหญ่ จะทําโดยการตากแดดซึ่งเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีความร้อน เป็น
วิธีการที่ง่ายและประหยัดพลังงาน ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าวิธีการทําแห้งจะมีกระบวนการใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การ
อบแห้งโดยใช้ลมร้อน (hot air drying) การทําแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ (microwave heating), osmotic
dehydration และ การทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) แต่การอบแห้งแบบเก่าก็ยังคงใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน (Salengke, 2000)
โดยทั่ วไปแล้ ว อั ต ราการกํ าจัด ความชื้ น ออกจากผั ก และผลไม้ ในระหว่างการอบแห้ งจะมี ค่ า
ค่อนข้างต่ํา สําหรับการทําแห้งของผักและผลไม้โดยใช้อากาศร้อน (hot air drying) ค่าคงที่ของการแพร่ของ
ความชื้นจะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 10-10 m2/s ซึ่งเป็นค่าที่ต่ํา ทําให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพต่ําและคุณภาพ
ของอาหารที่ได้ต่ําลง ดังนั้นการควบคุมอัตราการกําจัดความชื้นจึงมีความสําคัญในการอบแห้ง (Saravacos
and Charm, 1962; Saravacos and Raouzeos, 1986)
กระบวนการอบแห้ง เป็นกระบวนการแปรรูปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง
พื้ น เมือง เนื่ องจากราคาเครื่อ งอบแห้ งไม่ สูงมาก ประดิษ ฐ์ ได้ง่าย ไม่ส ลับ ซับ ซ้อน ซึ่งในความเป็น จริงแล้ว
กระบวนการอบแห้ง เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้หลากหลายสาขาในการควบคุม
กระบวนการผลิต เนื่องจากมีปัจจัยที่สําคัญหลายตัวที่มีผลต่อการอบแห้ง เช่น ปริมาณความชื้นของอาหารก่อน
และหลังการอบแห้ง ค่าการนําความร้อน (thermal conductivity) ของตัวอาหารที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
ที่ เปลี่ ย นไประหว่ า งการอบแห้ ง การแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบการนํ า และการพา (conductive and
convective heat transfer) ค่าพื้นที่ผิวและความหนาของอาหารในการเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน ค่าการ
พาความร้อนของอากาศร้อนภายในเครื่องอบแห้ง รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และ ความเร็วของลมที่ใช้ในการ
อบแห้ง นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความรู้เรื่องการแพร่ (mass transfer) ของน้ําจากตัวอาหารสู่อากาศ เป็นต้น
จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ในการควบคุมการอบแห้งจําเป็นต้องทราบค่าของปัจจัยต่างๆ รวมถึง
ผลของการเปลี่ยนแปลงของค่าเหล่านี้ต่อผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์อบแห้งใช้ความ
เคยชินและประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต ทําให้ต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูกกว่าจะได้สินค้าออกมา ทําให้
สูญเสียเวลาและทรัพย์สินเงินทอง และก็อาจจะไม่ได้สินค้าสุดท้ายที่มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น
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ดังนั้น การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) ที่น่าเชื่อถือ จะเป็นทางหนึ่ง
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพื่อให้มีการควบคุมการผลิตที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําให้ได้
ผลิตภัณฑ์อบแห้งที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ จะใช้ปลาบดแผ่นอบแห้งเป็นกรณีศึกษาเริ่มต้น เนื่องจาก
ปลาบดแผ่นมีความเป็นเนื้อเดียวกันพอสมควร (Homogeneous) และสามารถควบคุมความหนาและพื้นที่ผิว
ในการแลกเปลี่ยนความร้อนและการแพร่ของน้ําได้สม่ําเสมอ ซึ่งจะทําให้ง่ายในการพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง ซึ่งสามารถนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว ไปพัฒนาใช้กับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ประมงอบแห้งที่มีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ ทําให้ได้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการ
ควบคุ ม การผลิ ต ปลาแผ่ น อบแห้ ง ที่ เหมาะสมในเชิ ง พาณิ ช ย์ นอกจากนี้ ยั ง สามารถนํ า แบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ปรับใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงอบแห้งต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้ เพื่อ
ใช้ กับโรงงานอุตสาหกรรมประมงขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่ มมูลค่าสินค้าประมง รวมทั้งลดการ
สูญเสียอันเกิดจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ําในเรื่องของการควบคุมกระบวนการอบแห้ง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้ง
การเตรียมวัตถุดิบและผลิตปลาบดแผ่นอบแห้ง
นําปลาดุกสดทั้งตัวขนาด 3 ตัวต่อกิโลกรัม มาตัดหัวเอาไส้พุงออก ล้างน้ําให้สะอาด แล่เนื้อปลา
เป็นชิ้นตามความยาวของลําตัวปลา ลอกหนังและเอาก้างกลางออก ให้เหลือเฉพาะส่วนเนื้อปลาแล่ นําไปผลิต
ปลาบดแผ่นอบแห้งตามสูตรพื้นฐานต่อไป
สูตรพื้นฐานของปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ ประกอบด้วยเนื้อปลาดุกบดเป็นส่วนประกอบ
หลัก น้ําตาลทราย ซีอิ้วขาว พริกไทย ยี่หร่า และเมล็ดผักชี (เพ็ญศรีและคณะ, 2549) นําปลามาแล่เอาส่วน
เนื้อจากลําตัวทั้ง 2 ข้าง ลอกหนัง เอากระดูกออก ล้างด้วยน้ําเกลือ 4 % และล้างตามด้วยน้ําเปล่า ผึ่งให้สะเด็ด
น้ํา นํามาบดละเอียด ชั่งน้ําหนักปลา นําเครื่องปรุงและเครื่องเทศตามอัตราส่วนมาผสมกับเนื้อปลาบด นวดให้
เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 10 นาทีด้วยเครื่องนวด วางเนื้อปลาที่นวดแล้วประมาณ 50 กรัมบนถุงพลาสติกโพลี
โพรพี ลี น ที่ ตั ด ไว้ รี ด เป็ น แผ่ น บางโดยใช้ เฟรมที่ ทํ าจาก stainless steel ช่ วยให้ ได้ ค วามหนาประมาณ 1
มิลลิเมตร ลอกแผ่นพลาสติกด้านบนจากแผ่นปลาที่รีดไว้ นําไปอบแห้งในตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 45 ºC เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง โดยพลิกด้านของแผ่นปลาทุก 2 ชั่วโมง ตัดแผ่นปลาอบแห้งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว
บรรจุสุญญากาศในถุงพลาสติก
เมื่อต้องการจะทดสอบผลิตภัณฑ์ นําแผ่นปลาอบแห้งที่บรรจุสุญญากาศมาทอดด้วยน้ํามันพืชใน
กระทะไฟฟ้าที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ทีอุณหภูมิประมาณ 215ºC เป็นเวลา 2-5 วินาที นําปลาบดแผ่นทอด
กรอบขึ้นมาสะเด็ดน้ํามันและวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อรอทดสอบต่อไป (แผนภูมิที่ 1 และภาพที่ 1)
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เนื้อปลาแล่

ลอกหนังปลาและเอาก้างออก

ล้างน้ําเกลือ 4% และล้างด้วยน้ํา

บดเนื้อปลาด้วยเครื่องบดอาหาร

ผสมส่วนผสมต่างๆ

นวดให้เข้ากันประมาณ 10 นาที

นําส่วนผสมน้ําหนัก 50 กรัม
รีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 7 x 11 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร

อบในตู้อบลมร้อน (Tray drier) ที่อณ
ุ หภูมิ 45 ºC นาน 4 ชั่วโมง

ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1.5x1.5 นิ้ว

ทอดด้วยน้ํามัน ที่อุณหภูมิประมาณ 215 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 2-5 วินาที

ปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ

9

แล่เนื้อปลาดุก ลอกหนัง ล้างเนื้อปลาด้วยน้ําเกลือและล้างน้ํา บดให้ละเอียด ผสมเครื่องปรุงรส

นวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน รีดเป็นแผ่นบาง อบให้แห้ง โดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาด ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม

ทอดให้สุก ได้ปลาบดแผ่นสีน้ําตาล วางผึ่งลมและสะเด็ดน้ํามัน บรรจุลงในถุงอลูมิเนียม-ฟอยด์
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทําปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบ

10

11

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นและค่า water activity (aw) ของปลาบดแผ่นก่อนการอบแห้ง
วัสดุและอุปกรณ์
วัตถุดิบและส่วนผสม
ผลิตปลาบดแผ่นอบแห้งโดยใช้วัตถุดิบและส่วนผสมตามสูตรที่ดัดแปลงจากสูตรที่เคยผลิตภายในกอง
พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา กรมประมง ดังนี้
เนื้อปลา
79.00%
น้ําตาลทราย 12.60%
ซีอิ๊วขาว
8.00%
พริกไทย
0.15%
ยี่หร่า
0.13%
เมล็ดผักชี
0.12%
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องชั่งสารทศนิยม 2 ตําแหน่ง (รุ่น PL3002 ยี่ห้อ Mettler Toledo, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์)
2. เครื่องบดอาหาร (ยี่ห้อ Moulinex ประเทศฝรั่งเศส)
3. ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม (รุ่น OF-02G ยี่ห้อ Jeio Tech ประเทศเกาหลี)
4. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (รุ่น 635 ยี่ห้อ Testo, ประเทศเยอรมัน)
5. เครื่องวัด aw (รุ่น Pawkit ยี่ห้อ Decagon, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
6. เครื่อง Infrared Thermometer (รุ่น Kiray 200 ยี่ห้อ KIMO, ประเทศฝรั่งเศส)
7. กระทะไฟฟ้าที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ (รุ่น MAG HS7 ยี่ห้อ Yellow Line ประเทศเยอรมัน)
8. เครื่องปิดผนึกถุง (รุ่น P-200 ยี่ห้อ Fiji Impulse ประเทศจีน)
9. ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพีลีน
10. เครื่องครัว ได้แก่ ชาม ช้อน มีด เขียง ตะแกรง ถาด กระดาษทิชชู ไม้คลึงแป้งและกรรไกร เป็นต้น
11. เฟรมที่ผลิตจาก stainless steel หนา 1 มิลลิเมตร (ใช้เป็นตัวกําหนดความหนาของปลาแผ่น)
วิธีดําเนินการ
การเตรียมวัตถุดิบและผลิตปลาบดแผ่นอบแห้ง
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นําปลาดุกสดทั้งตัวขนาด 3 ตัวต่อกิโลกรัม มาตัดหัวเอาไส้พุงออก ล้างน้ําให้สะอาด แล่เนื้อปลา
เป็นชิ้นตามความยาวของลําตัวปลา ลอกหนังและเอาก้างกลางออก ให้เหลือเฉพาะส่วนเนื้อปลาแล่ นําไปผลิต
ปลาบดแผ่นอบแห้งตามสูตรที่แสดงข้างต้น
สูตรของปลาบดแผ่นอบแห้งทอดกรอบประกอบด้วยเนื้อปลาดุกบดเป็นส่วนประกอบหลัก น้ําตาล
ทราย ซีอิ้วขาว พริกไทย ยี่หร่า และเมล็ดผักชี นําปลามาแล่เอาส่วนเนื้อจากลําตัวทั้ง 2 ข้าง ลอกหนัง เอา
กระดูกออก ล้างด้วยน้ําเกลือ 4 % และล้างตามด้วยน้ําเปล่า ผึ่งให้สะเด็ดน้ํา นํามาบดละเอียด ชั่งน้ําหนักปลา
นําเครื่องปรุงและเครื่องเทศตามอัตราส่วนมาผสมกับเนื้อปลาบด นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 10 นาที
ด้วยเครื่องนวด นําไปวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น (AOAC, 1995) และค่า water activity (aw) ด้วยเครื่องวัด
aw
2. ศึกษา Desorption Isotherm ของการอบแห้ง
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า moisture content (decimal dry basis) และ ค่ า water
activity (aw) ในการอบแห้งเนื้อปลาบดที่ผสมเครื่องปรุงและเครื่องเทศที่นวดเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เพื่อใช้ใน
การหาค่าความชื้นสุดท้ายของการอบแห้งที่ทําให้ได้ค่า water activity ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา โดยใช้
เกณฑ์ (1) ค่ า aw ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ํ ากว่า 0.85 สามารถยับ ยั้ งการเจริญ เติ บ โตของเชื้อ ราและแบคที เรีย ที่
ก่อให้เกิดโรคได้เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิในช่วงการแช่เย็น (refrigerated temperatures) และ (2) ค่า aw ของ
ผลิตภัณฑ์ ต่ํากว่า 0.70 สามารถหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์โดยส่วนใหญ่เป็นระยะเวลานานเมื่อเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง (moderate room temperatures)
วิ เคราะห์ ห า Desorption Isotherm ของการอบแห้ ง ปลาบดแผ่ น ที่ อุ ณ หภู มิ 39 oC ด้ ว ยวิ ธี
Dynamic Dewpoint Isotherm (DDI) ซึ่ ง วิ เคราะห์ ณ บริ ษั ท จาร์ พ าร์ เท็ ค เซ็ น เตอร์ จํ า กั ด (AquaSorp
Isotherm Generator, ยี่ห้อ Decagon devices, USA)
3. ศึกษาจลพลศาสตร์ของการอบแห้ง (Drying kinetics)
หลั งจากเตรีย มตั วอย่ า งปลาบดที่ น วดรวมกับ ส่ วนผสมทุ ก อย่ างตามสูต ร นํ าปลาบดน้ํ าหนั ก
ประมาณ 25 กรัมวางในถุงพลาสติกโพลีโพรพีลีนที่ตัดไว้ขนาด 5x8 นิ้ว รีดเป็นแผ่นบางโดยใช้เฟรมที่ทําจาก
stainless steel ช่วยให้ได้ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร จํานวน 15 แผ่น ลอกแผ่นพลาสติกด้านบนจาก
แผ่นปลาที่รีดไว้ นําไปอบในตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม (Forced Convection Oven) ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่
ละชั้นมีตะแกรงกั้นซึ่งลมร้อนสามารถวิ่งผ่านได้ ทุกการทดลอง มีการวัดค่าความชื้นเริ่มต้นของปลาบดแผ่นก่อน
การอบ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศและอุณหภูมิห้อง ตั้งค่าอุณหภูมิในการอบ 3 ระดับ (45, 55 และ 60
องศาเซลเซียส) โดยเก็บตัวอย่างปลาบดแผ่นเพื่อวัดปริมาณความชื้น (moisture content) ค่าความชื้นสัมพัทธ์
ของอากาศภายในตู้อบลมร้อนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิที่ผิวหน้าของปลาบด
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แผ่นด้วยเครื่อง Infrared Thermometer ทุกครึ่งชั่วโมง นําข้อมูลทั้งหมดไปสร้างกราฟการอบแห้งของปลาบด
แผ่น (Drying curve) (Fiorentini et al. 2008) ทําการทดลอง 2 ซ้ํา (แผนภูมิที่ 1 และภาพที่ 1)
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เนื้อปลาแล่

ลอกหนังปลาและเอาก้างออก

ล้างน้ําเกลือ 4% และล้างด้วยน้ํา

บดเนื้อปลาด้วยเครื่องบดอาหาร

ผสมส่วนผสมต่างๆ (สูตรที่ 4)

นวดให้เข้ากันประมาณ 10 นาที

นําส่วนผสมน้ําหนัก 25 กรัม
รีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 5 x 8 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร จํานวน 15 แผ่น

ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม (Forced Convection Oven) ที่อุณหภูมิ 45 55 และ 60ºC

เก็บตัวอย่างปลาบดแผ่นเพื่อวัดปริมาณความชื้น ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในตู้อบลมร้อน
และอุณหภูมิทผี่ ิวหน้าของปลาบดแผ่นด้วยเครื่อง ทุกครึ่งชั่วโมง

สร้างกราฟการอบแห้งของปลาบดแผ่น (Drying curve)
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตและศึกษาจลพลศาสตร์ของปลาบดแผ่นอบแห้ง
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แล่เนื้อปลาดุก ลอกหนัง ล้างเนื้อปลาด้วยน้ําเกลือและล้างน้ํา บดให้ละเอียด ผสมเครื่องปรุงรส

นวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน รีดเป็นแผ่นบาง วางบนตะแกรงเพื่อนําไปอบให้แห้ง

อบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลมทอด เก็บข้อมูลทุกครึ่งชั่วโมง
ภาพที่ 1 การศึกษาจลพลศาสตร์ของการอบแห้ง (Drying kinetics)
4. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
1. ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบคงที่ (Constant Drying Rate Period)
ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการอบแห้ง ปลาบดแผ่นมีความชื้นเริ่มต้นที่สูง อัตราการอบแห้งจะมีค่า
ค่อนข้างคงที่ (Pabis, 1999) ในช่วงการอบนี้ มีการใช้สมมติฐานที่ว่า ไม่มีค่าความแตกต่างของปริมาณความชื้น
ภายในชิ้นปลาบดแผ่นในมิติของความหนา และอัตราการอบแห้งถูกควบคุมด้วยความต้านทานการถ่ายเทมวล
ณ ผิวของปลาบดแผ่น (Interfacial mass transfer resistance) ดังนั้น อัตราการระเหยของน้ําในปลาบดแผ่น
สามารถแสดงได้ด้วย สมาการดังนี้
1
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โดยที่
= ความดันไอน้ําคํานวณที่อุณหภูมิพื้นผิวของการระเหยของความชื้น Ts (Pa)
= ความดันไอน้ําบางส่วนในอากาศ (Pa)
= mass transfer coefficient (kg/s m2 Pa)

A = mass transfer surface area (m2)
อย่างไรก็ตาม อัตราการระเหยของน้ําในอาหาร โดยทั่วไปแล้วสามารถแสดงได้ในรูปอัตราการ
ทําแห้ง (drying rate) ดังสมการที่

2

โดยที่
= อัตราการทําแห้งของอาหาร ซึ่งเป็นค่าความชันของสมการที่ plot ระหว่างค่าความชื้น
เฉลี่ยของอาหาร (W) และเวลา (t)
= ค่า constant dry matter ระหว่างการอบแห้ง
= ค่าความชื้นเฉลี่ยของอาหาร
เมื่อแทนสมการที่ (2) ในสมการที่ (1) จะได้ดังสมการที่ (3)

3

คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้ง
โดยสมมติฐานที่ค่า
แบบคงที่และค่า
มีค่าใกล้เคียงกับค่า wet bulb temperature ของอากาศที่ใช้ในการอบแห้ง เมื่อทําการ
integrate ในช่ วงการอบแห้ งที่ มีการอบแห้ งแบบคงที่ และหารด้วยค่าปริม าณความชื้น เริ่ม ต้ น (Wo) จะได้
สมการเส้นตรงดังนี้
1

โดยที่
= ค่าปริมาณความชื้นเริ่มต้น decimal dry basis

4
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= ระยะเวลาการอบแห้งตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบคงที่จนถึงอาหารมี
ความชื้นวิกฤติ (critical moisture content, Wc) ก่อนที่การอบแห้งจะเข้าสู่ช่วงการอบแห้งที่มี
อัตราการอบแห้งแบบลดลง
โดยจากสมการที่ (4) จะสามารถหาค่าคงที่ของการถ่ายเทมวลจากการทดลอง (mass transfer coefficient,
kp) ได้ ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือสําหรับการอบแห้งอาหารประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้ รวมทั้งสามารถใช้ในการ simulation การอบแห้งของอาหารดังกล่าวได้ด้วย
2. ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง (Falling Drying Rate Period)
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งหลั ง จากสิ้ น สุ ด ช่ ว งการอบแห้ ง ที่ มี อั ต ราการอบแห้ ง แบบคงที่ โดยสามารถใช้
แบบจําลองแบบ Fickian diffusion model ในการทํานายการเคลื่อนที่ภายในอาหารที่มีรูปร่างเป็นแบบ slab
ในช่วงนี้ได้ (Simal et al, 1996) ดังสมการ (5)

5

โดยที่
= ค่าสัมประสิทธิของการแพร่เฉลี่ย (average diffusion coefficient) ในช่วงการอบแห้งที่
มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง (m2/s)
= ค่าปริมาณความชื้นอาหารชนิด local (local moisture content) ที่เวลา t-tc
= ค่าความหนาเฉลี่ยของอาหารรูปทรง slab ซึ่งแทนค่าได้ด้วย dm
ค่า initial และ boundary condition ของสมการที่ (5) คือ
t

t

x

0

0
0

x
0
t

0
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แต่เนื่องจากการทดลอง ค่าความชื้นของอาหารที่วัดได้เป็นค่าความชื้นเฉลี่ยที่เวลาหนี่ง ๆ (W)
จําเป็นต้องคํานวนหาค่าปริมาณความชื้นอาหารชนิด local (WL) ซึ่งเป็นฟังค์ชันของความหนาของอาหารและ
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เวลา (WL=WL (x, t)) โดยการ integrate ตลอดปริมาตรของอาหารและแก้สมการแบบ analytical ตามวิธี่
ของ Crank (1975) จะได้คําตอบของสมการที่ (5) ดังนี้

2

/

7

โดยที่
= ค่าปริมาณความชื้นแบบไร้มิติของอาหาร (dimensionless moisture content)
= ค่าปริมาณความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content)
= ค่า mass-transfer Biot number
= ค่าคําตอบลําดับที่ n ของสมการ trigonometric ดังนี้
f

tan

0

8

จะเห็นได้ว่าคําตอบของสมการที่ (8) จะขึ้นอยู่กับค่า mass-transfer Biot number (Crapiste
and Rotstein, 1997) และคําตอบ 6 ลําดับแรกของสมการที่ (8) สามารถหาได้จาก Crank (1975)
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นและค่า water activity (aw) ของปลาบดแผ่นก่อนการอบแห้ง
ผลิตปลาบดแผ่นก่อนอบแห้ง โดยใช้ส่วนประกอบของวัตถุดิบและวิธีการตามสูตรที่ 4 ที่ได้พัฒนา
และปรับปรุงจากการทดลองในส่วนที่ I (ภาพที่ 2) พบว่า มีค่าปริมาณความชื้นเฉลี่ยที่ 61.78 + 0.23 % (wet
basis) และ 161.67 + 1.60 % (dry basis) หรือ 16.17 decimal dry basis มีค่า water activity ที่ 0.95
และอบแห้งจนได้ปลาบดแผ่นที่มีค่า water activity น้อยกว่า 0.70
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ภาพที่ 2 ปลาบดแผ่นสูตรที่ 4 ที่รีดเป็นแผ่นก่อนนําไปอบแห้งในตู้อบลมร้อน
2. ศึกษา Desorption Isotherm ของการอบแห้ง
Desorption Isotherm ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาปลาบดแผ่นอบแห้งแสดงใน
ภาพที่ 3 โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณความชื้นของปลาบดแผ่น (decimal dry basis) และ ค่า
water activity ของปลาบดแผ่ น ที่ อุ ณ หภู มิ 39 oC ซึ่ ง Desorption Isotherm นี้ เ ป็ น การหาโดยวิ ธี
Brunauer–Emmett–Teller (BET) เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสําหรับอาหารที่มี solute content สูง (Kaya and
Kahyaoglu, 2005)
ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของ Isotherm มี ค่ า water activity ประมาณ 0.95 และค่ า ความชื้ น เริ่ ม ต้ น
ประมาณ 16 decimal db และค่อยๆ ลดลงจนมีค่า water activity ประมาณ 0.05 และค่าความชื้นสุดท้าย
ประมาณ 2 decimal db ซึ่ งไม่ ได้ แ สดงให้ เห็ น ช่ ว งที่ ค่ า water activity คงที่ ในช่ ว งแรกอั น เป็ น ช่ ว งของ
constant drying rate อย่างชัดเจนนัก ทั้งนี้ ในผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิด จะมีช่วง constant drying rate ที่
สั้นมาก จนบางครั้งไม่สามารถพบได้จาก Isotherm (Pabis, 1999)

Moisture content (decimal d.b.)
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ภาพที่ 3 กราฟ Desorption Isotherm ของปลาบดแผ่ น อบแห้ ง ซึ่ ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องค่ า ปริ ม าณ
ความชื้นที่เป็นฟังก์ชั่นของ water activity ในสภาวะสมดุลย์
3. ศึกษาจลพลศาสตร์ของการอบแห้ง (Drying kinetics)
จากภาพที่ 4 พบว่า ทั้งสามอุณ หภูมิของการอบแห้ง ในช่วงแรก กราฟมีรูปแบบเป็นเส้นตรง
ตั้งแต่ค่า W/Wo เท่ากับ 1 จน ถึงประมาณ W/Wo เท่ากับ 0.85 ซึ่งเมื่อหาความสัมพันธ์กับกราฟ Desorption
Isotherm ของแต่ ละอุ ณ หภู มิ พบว่า ที่ W/Wo เท่ ากับ 0.85 จะสั ม พั นธ์กับค่าความชื้น ของปลาบดแผ่ น ที่
ประมาณ 7 decimal d.b. นอกจากนี้ จากการทดลองหาค่า We (Experimental equilibrium moisture)
โดยการอบแห้งปลาบดแผ่นจนความชื้นเริ่มคงที่ พบว่าค่า We ของการอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 55 และ 60oC มี
ค่าเท่ากับ 0.11 0.058 และ 0.05 ตามลําดับ

1.2
45C
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60C

1

W/Wo

0.8
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Time (h)
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ภาพที่ 4 ค่ า ปริ ม าณความชื้ น ชนิ ด Normalized ของปลาบดแผ่ น อบแห้ ง ซึ่ งเป็ น ฟั งก์ ชั่ น ของ เวลา ณ
อุณหภูมิในการอบแห้งที่ 45 55 และ 60 องศาเซลเซียส
4. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง
1. ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบคงที่ (Constant Drying Rate Period)
จากการทํ า linear regression ในช่ ว งแรกของการอบแห้ ง ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ค วามชื้ น สู ง กว่ า 7
decimal d.b. พบว่าค่าที่ได้จากสมการการทํานาย (สมการที่ 4) มีความถูกต้องใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการ
ทดลองค่อนข้างสูง ซึ่งค่า r2 ในการทํา linear regression ของการอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 55 และ 60oC มีค่า
เท่ ากั บ 0.974 0.9429 และ 0.9811 ตามลําดับ และจากค่า slope ของสมการที่ 4 ทํ าให้ ส ามารถหาค่ า
experimental mass-transfer coefficients, kp ของการอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 55 และ 60oC มีค่าเท่ากับ
9.027x10-8 1.266x10-7 1.290x10-7 kg/m2 s. Pa ตามลํ า ดั บ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของทั้ ง 3 อุ ณ หภู มิ เท่ า กั บ
1.153x10-7 kg/m2 s. Pa ซึ่งมีค่าต่ํากว่าแต่ไม่แตกต่างกันมากกับผลการทดลองของ Fiorentini et al. (2008)
ที่ได้ค่า kp เท่ากับ 1.266x10-7 kg/m2 s. Pa โดยทดลองกับแผ่น tomato pectic gel และมีค่าสูงกว่าผลการ
ทดลองของ Welti-Chanes et al. (2005) ที่ได้ค่า kp เท่ากับ 0.829x10-7 kg/m2 s. Pa โดยทดลองกับแผ่น
แบบ flat plates
2. ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง (Falling Drying Rate Period)
การอบแห้งในช่วงที่มีอัตราแบบลดลงเริ่มต้นเมื่อปริมาณความชื้นลดลงถึงประมาณ 7 decimal
d.b. จนกระทั่งได้ความชื้นสุดท้าย (ภาพที่ 3 และ 4)
ค่า Diffusion coefficient (Dm) คํานวณได้จากการทํา optimization ด้วยโปรแกรม Solver ใน
Excel version 2007 เพื่ อหาค่า Dm ที่เหมาะสมสําหรับค่า Mass-transfer Biot number (Bim) ที่ ค่าต่างๆ
โดยค่าความหนาเฉลี่ยของปลาบดแผ่นที่มีรูปร่างเป็นแบบ slab มีค่าเท่ากับ 1x10-3 m ในการคํานวณช่วง
falling drying rate อาศัย Shrinkage model โดยมีการใช้สมมติฐานว่า การลดลงของปริมาตรของอาหารมี
ค่ าเท่ ากั บ ปริม าตรของน้ํ าที่ ระเหยไป ซึ่ง model นี้ เหมาะที่ จะใช้กับ วัส ดุ ที่ อยู่ ใน rubbery region (Roos,
1995) และนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ปลาบดแผ่ น เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะของการเป็ น เจล โดยใช้ เ ป็ น onedimensional shrinkage ที่มีการถ่ายเทความร้อนในทิศทางตามความหนาของปลาบดแผ่นซึ่งแนะนํ าโดย
Kechaou et al. (1987)
จาก สมการที่ 7 และ 8 แบบจําลองถูกสร้างขึ้นในทุกอุณหภูมิการอบแห้ง (45 55 60oC) โดยการ
แปรผันค่า Biot number ตั้งแต่ค่า 0.5 1 2 และ 5 และให้โปรแกรม Solver คํานวณหาค่า Dm ที่เหมาะสม
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ของแต่ละค่า สําหรับทุกค่าของ Biot number ในทุกอุณหภูมิการอบแห้ง โดยใช้ค่า Sum of square of the
deviations (MSS) ที่เปรียบเทียบระหว่างค่าความชื้นที่ได้จากการทดลองและค่าความชื้นที่ได้จากการคํานวณ
โดยโปรแกรม เป็นดัชนี ซึ่งจะเลือกค่า Bim ที่มีค่า MSS น้อยที่สุดในทุกอุณหภูมิการอบเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด
และจากการทํา optimization จะได้ ณ ค่า Bim ที่ 5.0 เพราะมีค่า Sum of MSS ต่ําที่สุดในทุกอุณหภูมิของ
การอบแห้ ง โดยจะได้ ค่ า Dm ที่ อุ ณ หภู มิ ในการอบแห้ ง 45 55 60 oC เท่ า กั บ 1.85E-14, 2.50E-14, และ
3.60E-14 m2/s ตามลํ า ดั บ จากผลที่ ได้ สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ทั้ ง internal conductive resistance ภายใน
อาหารและ external convective resistance ที่ผิวหน้าของอาหาร มีผลต่อการถ่ายเทมวลจากการระเหย
ของน้ําของปลาบดแผ่นในช่วงการอบแห้งแบบ Falling rate โดย internal conductive resistance ภายใน
อาหาร มีผลมากกว่า external convective resistance ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อพิจารณาค่า Dm
ของแต่ล ะอุณ หภู มิ พบว่า ค่า Dm ลดลงเมื่อค่า Bim เพิ่ ม ขึ้น และ ที่ ค่า Bim เท่ ากั น ค่า Dm จะเพิ่ ม ขึ้น เมื่ อ
อุณหภูมิในการอบแห้งเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ค่ า Diffusion coefficients ที่ ผ่ า นการทํ า optimization ที่ ค่ า mass-transfer Biot number
ต่างๆ ณ อุณหภูมิการอบแห้งที่ 45 55 และ 60oC

Bim
0.5
1
2
5

45oC
Dm (m2/s)
MSS
1.00E-13
1.268424
7.89E-14
1.269218
3.02E-14
1.268350
1.85E-14
1.267245

55oC
Dm (m2/s)
2.10E-13
1.30E-13
7.60E-14
2.50E-14

MSS
1.126221
1.127065
1.126848
1.122585

60oC
Dm (m2/s)
MSS
3.20E-13
1.107368
2.40E-13
1.109316
9.32E-14
1.107531
3.60E-14
1.105684

Sum of
MSS
3.502013
3.505599
3.502729
3.497652

เมื่อนําค่า Dm มาหาความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิในการอบแห้ง สามารถแสดงได้ด้วยสมการของ
Arrhenius ซึ่งเป็นสมการความสัมพันธ์ของค่า ln Dm และ 1/T ดังสมการที่ 9
9

และเมื่อสร้างเป็นกราฟจะแสดงได้ด้วยภาพที่ 5 โดยค่า Do มีค่าเท่ากับ 2.22x10-8 m2/s และค่า
Activation energy (Ea) มีค่าเท่ากับ 37.09 kJ/mol ค่าคงที่ของแก๊ส (R) เท่ากับ 8.314x10-3 kJ/mol.K และ
มีค่า r2 ที่ค่อนข้างสูงที่ 0.9357 ค่า Activation energy สะท้อนถึงพลังงานของการจับพันธะของน้ําในปลาบด
แผ่นอบแห้ง ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผลการทดลองของ Gaston et al. (2004) และ Fiorentini et al. (2008)
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‐30.9
‐31
ln Dm (m2/s)

‐31.1

y = ‐4461.1x ‐ 17.623
R² = 0.9357

‐31.2
‐31.3
‐31.4
‐31.5
‐31.6
‐31.7
0.00295

0.003

0.00305

0.0031

0.00315

0.0032

1/T (K‐1)

ภาพที่ 5 Natural logarithm ของค่า Diffusion coefficients ของน้ําในปลาบดแผ่นอบแห
ในช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง
สรุปผลการทดลอง
สมการทางคณิตศาสตร์การอบแห้งของแผ่นบดแผ่นในตู้อบลมร้อนสามารถแบ่งได้เป็นสองช่วง
คือ ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบคงที่ (Constant Drying Rate Period) และการอบแห้งที่มีอัตรา
การอบแห้งแบบลดลง (Falling Drying Rate Period)
ช่ วงการอบแห้ งที่ มี อั ต ราการอบแห้ งแบบคงที่ เป็ น ช่ วงที่ ค วามชื้ น สู งกว่า 7 decimal d.b. มี
ความถูกต้องใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลองค่อนข้างสูงของทุกอุณหภูมิในการอบแห้ง (45 55 และ 60oC)
และมี ค่ า experimental mass-transfer coefficients, kp ของการอบแห้ งที่ อุ ณ หภู มิ 45 55 และ 60 oC
เท่ากับ 9.027x10-8 1.266x10-7 1.290x10-7 kg/m2 s. Pa ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 อุณหภูมิเท่ากับ
1.153x10-7 kg/m2 s. Pa
ช่วงการอบแห้งที่มีอัตราการอบแห้งแบบลดลง จะได้ค่า Dm ที่อุณ หภูมิในการอบแห้ง 45 55
60 oC เท่ ากับ 1.85E-14, 2.50E-14, และ 3.60E-14 m2/s ตามลําดั บ และเมื่ อ พิ จารณาค่า Dm ของแต่ล ะ
อุณหภูมิ พบว่า ค่า Dm ลดลงเมื่อค่า Bim เพิ่มขึ้น และ ที่ค่า Bim เท่ากัน ค่า Dm จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการ
อบแห้งเพิ่มขึ้น โดย internal conductive resistance ภายในอาหาร มีผลมากกว่า external convective
resistance และเมื่อนําค่า Dm มาหาความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิในการอบแห้ง ด้วยสมการของ Arrhenius
พบว่า ค่า Activation energy (Ea) มีค่าเท่ากับ 37.09 kJ/mol และมีค่า r2 ที่ค่อนข้างสูงที่ 0.9357
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