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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ทาการค้นหาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของการอบแห้งที่เหมาะสมกับการอบแห้งข้าวเปลื อก ด้วยเครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่น
อิสระ โดยทาการอบแห้งข้าวเปลื อกด้วยอุณหภูมิอากาศอบแห้ง 100, 130 และ 150C ใช้ความเร็ วของอากาศอบแห้ง 2 m/s และระยะเวลาพัก
ข้าวเปลือก 1 นาทีต่อรอบการอบแห้ง จากนั้นใช้รหัสวิธีเชิ งพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) เพื่อค้นหาค่าปั จจัยของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ การ
อบแห้งชั้นบางในรู ปแบบต่างๆ 9 รู ปแบบ ที่สอดคล้องกับผลการทดลองอบแห้งมากที่สุด ทั้งนี้ โดยใช้ GA Toolbox ของโปรแกรม MATLAB จาก
การวิเคราะห์เชิ งสถิติแสดงให้เห็ นว่าแบบจาลองอบแห้งชั้นบางของ Midilli เหมาะสมที่สุดในกรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมที่มีค่าสู ง และ
แบบจาลองอบแห้งชั้นบางแบบ Two-term exponential เหมาะสมที่สุดในกรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมที่มีค่าต่า
คาหลัก: รหัสวิธีเชิงพันธุกรรม, แบบจาลองการอบแห้งชั้นบาง, เครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระ
Abstract
The purpose of this study was to seek the proper thin-layer rough rice model for the free-fall dryer. Experimental data for
drying temperatures 100, 130 and 150C, drying velocity 2 m/s and rest period between drying round of 1 minute were fitted into
the 9 theoretical models by a genetic algorithm (GA). The GA Toolbox in MATLAB was used to generate the correlation
coefficients of the models. The best fitting of the experimental data by these models was specified by comparing the correlation
coefficients, standard errors and mean square deviations. The Midilli model was found to be the most suitable model for drying
condition at high relative humidity of ambient air while the Two-term exponential model was most appropriate for ambient air of
low relative humidity.
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1. บทนา
ข้าวเปลื อกที่ ได้จากการเก็บเกี่ ยวมัก มี ความชื้ นในเมล็ ดสู ง ซึ่ ง
ส่ งผลต่ออายุการเก็บรักษา อัตราการเสื่ อมคุณภาพ การเข้าทาลายของ
แมลง และเชื้ อรา ดังนั้นจึงต้องลดความชื้ นเมล็ดให้เร็ วที่ สุ ด การลด
ความชื้ นด้วยเครื่ องอบแห้งเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่เหมาะสมกับสภาพใน
ปั จจุบนั เนื่ องจากสามารถลดความชื้ นได้อย่างรวดเร็ ว ในปริ มาณที่
มาก และในระยะเวลาที่ ก าหนดได้แ น่ น อน โดยไม่ ข้ ึ น กับ สภาพ
ภูมิอากาศ แต่เนื่ องจากการอบแห้งเป็ นกระบวนการที่ ใช้พลังงานสู ง
และความร้อนที่ใช้ยงั มีผลต่อคุ ณภาพข้าวเปลื อก จึ งเกิ ดงานวิจยั และ
พัฒนาเครื่ องอบแห้ งข้าวเปลื อกเพื่อลดการใช้พลังงานและคงรัก ษา
คุ ณ ภาพข้า วเปลื อ กที่ ดี ผลของงานวิ จ ัย ก่ อ ให้ เ กิ ด เครื่ องอบแห้ ง
ข้าวเปลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่ น เครื่ องอบแห้งแบบ
ฟลูอิดไดซ์เบด, แบบสเปาเต็ดเบด, แบบไหลคลุกเคล้า(LSU), แบบการ
ไหลขวาง และแบบข้าวหล่นอิสระเป็ นต้น

การจาลองกระบวนการอบแห้งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญต่อการวิจยั และ
พัฒนาเครื่ องอบแห้ง โดยสมการทานายความชื้ นภายในวัสดุเป็ นหัวใจ
สาคัญของระบบสมการอบแห้ง และเนื่ องจากข้าวเปลือกเป็ นวัสดุทาง
ชี วภาพ ที่มีความซับซ้อนในกระบวนการแพร่ และการระเหยน้ าภายใน
เมล็ด เช่ นมีท้ งั การแพร่ ของน้ าในสภาพของเหลวและไอ การดู ดซึ ม
ด้วยระบบคาปิ ลารี และการไหลแบบโมเลกุลอิสระ (Knudsen flow)
ดังนั้นการสร้ างสมการทานายความชื้ นภายในข้าวเปลือก จึงมักใช้ผล
การทดลองอบแห้งเป็ นข้อมูลในการสร้างสมการ โดยเปรี ยบเทียบผล
การทดลองอบแห้ งเข้ากับ แบบจาลองอบแห้งชั้น บาง (Thin Layer
Drying Model) ซึ่งมีหลายรู ปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1.
การเปรี ยบเที ยบผลการทดลองกับแบบจาลองอบแห้งชั้นบาง ก็
คื อ การหาค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องแบบจ าลองอบแห้ ง ชั้น บาง ซึ่ งท าให้
แบบจาลองสามารถทานายลักษณะการลดลงของความชื้ นข้าวเปลื อก
ได้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการทดลองมากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาจะพบว่ า
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กระบวนการดั ง กล่ า ว คื อปั ญหาการหาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
(Optimization Problem) นั่นเอง ซึ่ งในปั จจุบนั เทคนิ ค การค้นหา
คาตอบด้วยรหัสวิธีเชิ งพันธุกรรม (genetic algorithm) กาลังได้รับการ
ประยุกต์ใช้อย่างมากมายในหลากหลายงาน เนื่ องจากเป็ นที่ยอมรับว่า
สามารถหลีกเลี่ยงคาตอบแบบวงแคบเฉพาะถิ่ น (local optimum) และ
สามารถค้นหาคาตอบที่ใกล้เคี ยงกับคาตอบที่ เหมาะสมที่สุดแบบวง
กว้าง (near global optimum) ได้
เพื่อการวิจยั และพัฒนาเครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระในขั้น
สู งต่อไป งานวิ จยั นี้ จึ งทาการทดลองอบแห้ งข้า วเปลื อกด้วยเครื่ อ ง
อบแห้ ง แบบข้า วหล่ น อิ ส ระซึ่ งเป็ นการอบแห้ ง แบบมี ก ารพัก ใน
ระหว่างกระบวนการ จากนั้นนาผลการทดลองที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับ
แบบจาลองอบแห้งชั้นบาง โดยประยุกต์ใช้รหัสวิธีพนั ธุ กรรมในการ
ค้นหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละแบบจาลอง แล้วใช้การ
วิเคราะห์เชิ งสถิ ติเพื่อเลื อกแบบจาลองอบแห้งชั้นผิวบางที่ เหมาะสม
ซึ่งแบบจาลองที่ได้ซอ้ นทับกับผลการทดลองแบบมีการพักได้ดี แสดง
ถึ งความเหมาะสมของแบบจาลองในการทานายผลการอบแห้งด้วย
เครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระ
2. หลักการทางานเครื่องอบแห้ งแบบหล่นอิสระ
เครื่ องอบแห้งแบบหล่นอิสระนี้ ได้ถูกคิดค้นขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะสามารถอบแห้งได้อย่างรวดเร็ ว ประหยัดพลังงาน และไม่เกิ ดผล
เสี ยหายต่อเมล็ดข้าว ซึ่งจะทาให้ได้ขา้ วเต็มเมล็ด (ข้าวต้น) เป็ นปริ มาณ
สู ง อี ก ทั้งได้คุ ณภาพดี ท้ งั ในด้านของกลิ่ นและสี ข องข้าวสาร ซึ่ ง
เครื่ องอบนี้ได้รับการจดสิ ทธิบตั รแล้ว [3]
รู ปที่ 1 แสดงให้เห็ นถึงหลักการทางานของเครื่ องอบแห้งนี้ คือ
พัดลมเป่ าอากาศผ่านอุ ปกรณ์สร้ างความร้ อน เพื่อสร้ างลมร้ อนเข้าสู่
ด้านล่างของท่ออบแห้งที่ต้ งั อยูใ่ นแนวดิ่ ง ส่ วนข้าวเปลื อกชื้ นตกลงมา
โดยอิสระจากด้านบนของท่ออบแห้งสวนทางกับการไหลขึ้นของลม
ร้อน ทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความร้อนและความชื้ นกับอากาศร้ อน
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ขา้ วเปลือกแห้งลงอย่างรวดเร็ ว แต่ขา้ วเปลื อกจะอยู่
ในท่ออบแห้งเป็ นระยะเวลาสั้นๆ เพียงประมาณ 1 วินาทีในแต่ละรอบ
(กรณี เ ครื่ องอบแห้ งขนาดห้องทดลอง ที่ ท่ ออบแห้ งยาวประมาณ 2
เมตร แต่ ถ้ า ท่ อ อบแห้ ง ยาวกว่ า นี้ ก็ จ ะมี เ วลามากกว่ า นี้ ) จากนั้ น
ข้าวเปลือกจะออกจากท่ออบแห้งเข้าสู่ ถงั พักทางด้านล่าง
เครื่ องอบแห้งนี้ แตกต่างจากเครื่ องอบแห้ง แบบ LSU ที่ถึงแม้จะ
มีการไหลของเมล็ดพืชในแนวดิ่งสวนทางกับอากาศแต่จะมีตวั ควบคุม
การไหลให้เมล็ดพืชตกลงด้านล่างอย่างช้าๆ โดยอากาศจะค่อยๆ ซึ ม
ผ่านขึ้นไปด้านบน แต่เครื่ องอบแห้งแบบใหม่น้ ีเมล็ดพืชตกลงสวนทาง
กับอากาศในแนวดิ่ งด้วยความเร็ วสู งและมีความพรุ นเมล็ดข้าวสู ง ทา
ให้พ้ืน ที่ สัมผัสในการถ่ า ยเทความร้ อนและความชื้ นเพิ่ ม มากขึ้ น ที่
สาคัญคือความเร็ วสัมพัทธ์ระหว่างอากาศกับเมล็ดพืชในเครื่ องอบแห้ง
นี้ จะมีค่าสู ง โดยความเร็ วของอากาศไม่จาเป็ นต้องมีค่าสู งมากนัก (ต่ า
กว่าความเร็ วลอยตัว) ซึ่งทาให้มีอตั ราการถ่ายเทมวลความชื้ นที่สูงเป็ น
สัดส่วนกัน
64

เพื่อให้ได้ขา้ วเปลื อกที่มีความชื้ นอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการ
จัดเก็บจึ งต้องลาเลี ยงข้าวเปลื อกเข้าสู่ ท่ออบแห้งหลายรอบ ดังนั้นจึ ง
เกิดช่วงเวลาที่ขา้ วเปลือกรอที่จะเข้าสู่ ท่ออบแห้งอีกครั้ง เรี ยกช่ วงเวลา
นี้ ว่า ‘การพัก’ (resting period) นัน่ คือระยะเวลาตั้งแต่ขา้ วเปลื อกออก
จากท่ออบ เข้าสู่ ถงั พักด้านล่ าง และถู กลาเลี ยงขึ้นจนกระทัง่ เข้าสู่ ท่อ
อบแห้งอีกครั้ ง ช่ วงระยะเวลาดังกล่าวจะมากหรื อน้อยขึ้นกับปริ มาณ
ข้าวเปลือกในถังพักด้านล่าง
ผลการวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้เห็ นว่าเครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่ น
อิ ส ระมี อ ัต ราการอบแห้ ง ที่ ค่ อ นข้า งสู ง อยู่ใ นช่ ว ง 0.0514-0.0971
(%w.b./sec.) [5] และใช้พลังงานปฐมภูมิจาเพาะที่ต่ า อยู่ในช่ วง 3.003.55 MJ/kg water evap. [6] โดยสามารถคงรักษาปริ มาณข้าวต้นได้สูง
ถึงประมาณ 55% [7]
เครื่ องอบแห้งที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นเครื่ องระดับห้องทดลองขนาด
เล็ ก โดยมี ท่ ออบแห้ งขนาดวงใน 8 เซนติ เมตร ความยาวท่อรวม 210
เซนติเมตร ขดลวดความร้ อนขนาด 6 กิ โลวัตต์ มอเตอร์ พดั ลมขนาด 1.75
กิ โลวัตต์ ซึ่ งสามารถปรับแต่งความร้ อนและจานวนรอบพัดลมได้อย่าง
ต่อเนื่ อง

รู ปที่ 1 โครงร่ างเครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระ
3.แบบจาลองอบแห้ งชั้นผิวบาง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ส่วนมากที่ ใช้ในการศึ กษาเกี่ ยวกับ
การอบแห้งชั้นบาง แสดงในตารางที่ 1 โดยแต่ละสมการถู กสร้ างขึ้ น
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เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการอบแห้งที่ เปลี่ ยนไปทั้งด้านเทคนิ ค
อบแห้ง เงื่อนไขการอบแห้ง และสภาวะแวดล้อมเป็ นต้น
ตารางที่ 1 แบบจาลองการอบแห้งชั้นบาง [2]
Name
Model equation
Newton
MR  e  kt
Page
MR  e  kt
Henderson and Pabis
MR  ae  kt
Logarithmic
MR  a0  ae  kt
Two-term exponential
MR  a1e  k t  a2 e  k t
Geometric
MR  at  n
Wang and Singh
MR  1  a1t  a2t 2
Midilli
MR  ae  kt  bt
n

1

2

n

Diffusion approach

MR  ae  kt  1  a e  kbt

งานวิจยั นี้ใช้แบบจาลองในตารางที่ 1 เพื่อทดสอบหาแบบจาลอง
ที่เหมาะสมที่สุดกับเครื่ องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระ
4.การค้นหาคาตอบด้วยรหัสวิธีเชิงพันธุกรรม
รหัสวิธีเ ชิ งพันธุ ก รรม (GA) ใช้การเลี ยนแบบการคัดเลื อกโดย
ธรรมชาติและปฏิบตั ิการทางสายพันธุ์ กับการค้นหาคาตอบให้โจทย์
ปั ญหา โดยพิจารณารู ปแบบของปั ญหาเลี ยนแบบประชากรในสังคม
ซึ่ งโดยปกติ ป ระชากรในสั ง คมจะถู ก คัด เลื อ กและปรั บ เปลี่ ย น
พัน ธุ ก รรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ลู ก หลานที่ มี ล ั ก ษณะเหมาะสมกั บ สภาวะ
แวดล้อมที่บีบบังคับ ดังนั้น โจทย์ปัญหาจะเปรี ยบได้กบั แบบจาลอง
การอบแห้งชั้นบาง ผลการทดลองอบแห้งและฟั งก์ชันวัตถุ ประสงค์
เปรี ยบได้กบั สิ่ งแวดล้อมที่บีบบังคับ สาหรั บประชากรเปรี ยบได้กบั
ชุ ด ค่ า คงที่ ข องแบบจ าลองนั้น ๆ ซึ่ งจะถู ก คัด เลื อ กและปรั บ แปลง
พันธุกรรมจนได้คาตอบของปั ญหาที่ดีข้ ึนเรื่ อยๆ จากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ รุ่น
หนึ่ง ทาให้แบบจาลองและผลการทดลองซ้อนทับกันมากขึ้นเรื่ อยๆ
วัฏจักรของ GA ประกอบด้วย 3 กระบวนการที่สาคัญ คือการ
คัดเลือกสายพันธุ์, ปฏิบตั ิการทางสายพันธุ์ และการแทนที่ ดังรู ปที่ 2
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ขั้นตอนการทางานของ GA
1. สร้ า งประชากรโดยการสุ่ ม (Random) ตามจานวนที่
ต้องการ
2. ประเมิ น ค่า ประชากร (ประชากร 1 คน ประกอบด้ว ย 1
โครโมโซมซึ่ งแต่ ล ะโครโมโซมแทนชุ ด ค่ า คงที่ ข อง
แบบจาลอง และยีนแต่ละตัวใน 1 โครโมโซม เป็ นตัวแทน
ของค่าคงที่แต่ละพจน์ของแบบจาลอง) ของกลุ่มประชากร
ทั้งหมดที่สุ่มได้ จากข้อ 1. ด้วยฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ ในที่น้ ี
คื อ ค่ า น้ อ ย ที่ สุ ด ข อ ง ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น
มาตรฐาน ระหว่าง แบบจาลองและผลการทดลอง
3. คานวณหาค่าความเหมาะสมแล้วส่ งกลับไปยัง GA
4. ใช่ ค่าความเหมาะสมทาการคัดเลื อกโครโมโซมบางกลุ่ ม
เพื่อนามาเป็ นต้นกาเนิ ดสายพันธุ์ ซึ่ งจะถูกใช้เป็ นตัวแทน
ในการถ่ายทอดสายพันธุ์ให้กบั รุ่ นถัดไป
5. น าต้ น ก าเนิ ด สายพัน ธุ์ ม าท าการสร้ า งลู ก หลาน ด้ ว ย
ปฏิบตั ิการทางสายพันธุ์ โครโมโซมที่ได้ในขั้นตอนนี้ ก็คือ
โครโมโซมลูกหลาน
6. คานวณค่าความเหมาะสมของโครโมโซมลูกหลาน โดยใช้
ขั้นตอนเดียวกับข้อ 3
7. โครโมโซมในประชากรเดิมจะถูกแทนที่ดว้ ยลูกหลานที่ได้
จากข้อ 5 ประชากรเพียงบางส่ วนเท่านั้นที่จะถูกแทนที่ดว้ ย
กลวิธีเฉพาะสาหรับขั้นตอนของการแทนที่โดยใช้ค่าความ
เหมาะสมในการตัดสิ น
8. เริ่ มต้นทาซ้ าจากขั้นตอนในข้อ 2 ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ได้
คาตอบที่ตอ้ งการ คาตอบที่ได้จะมาจากโครโมโซมที่ดีที่สุด
ในกลุ่มประชากรนั่นเอง โดยที่ สามารถใช้ค่าจากฟั งก์ชัน
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นการประเมิ น ว่า ค าตอบที่ ไ ด้เ ป็ นที่
ต้องการ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังรู ปที่ 3
รหั ส วิ ธี เ ชิ ง พัน ธุ ก รรมจะด าเนิ น การไปเรื่ อ ย ท าให้ พ บ
คาตอบที่ดีข้ ึน จากคาตอบวงแคบเฉพาะถิ่ น (Local solution) ไป
ยังคาตอบวงกว้าง (Global solution) รหัสวิธีเชิ งพันธุกรรมจะยุติ
เมื่อเงื่อนไขการค้นหาสอดคล้องกับฟั งก์ชนั วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
โดยทัว่ ไปจะอาศัยเงื่อนไขเกี่ ยวกับจานวนรุ่ นที่ตอ้ งการ หรื อค่า
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ที่ พ บคื อ
โครโมโซมที่ดีที่สุดในกลุ่มของประชากร

รู ปที่ 2 วัฎจักรของรหัสวิธีเชิงพันธุกรรม [8]
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5.3 เงือ่ นไขที่ใช้ ประเมินความเหมาะสม ของ
แบบจาลองอบแห้ งชั้นบาง
ประกอบด้ว ย 3 เงื่ อ นไข คื อ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน
es  , ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ r  และ ค่าความแปรปรวน  2 
แต่ละเงื่อนไขมีนิยามดังต่อไปนี้ [1]

i 1 MRpre ,i  MRexp,i 
N

es 

2

N i 1 MRpre ,i MRexp,i  i 1 MRpre ,i i 1 MRexp,i
N

r
N

N
i 1

รู ปที่ 3 ขั้นตอนของรหัสวิธีเชิงพันธุกรรม [8]

MR 

โดยที่

M  Me
M0  Me

(1)

คือ ความชื้นข้าวเปลือกที่เวลาใด
M 0 คือ ความชื้ นข้าวเปลือกเริ่ มต้น
M e คือ ความชื้ นสมดุลของข้าวเปลือก
M

ความชื้ นสมดุลหาได้จากสมการกึ่งทฤษฎี พัฒนาโดย Henderson
(1952)
1

Me 

โดยที่

1  ln1  RH   C2


100  C1Tabs  

(2)

คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศอบแห้ง
(ทศนิยม)
Tabs คือ ค่าอุณหภูมิอากาศอบแห้งสัมบูรณ์
C1 , C2 คือ ค่าคงที่การคายความชื้ น สาหรับข้าวเปลือกมี
ค่าเท่ากับ -3.146X10-6 และ 2.464 ตามลาดับ [4]
RH

5.2 การคานวณระยะเวลาในท่ ออบแห้ ง
เครื่ องอบแห้ ง แบบข้า วหล่ น อิ ส ระ มี ล ัก ษณะการสั ม ผัส กัน
ระหว่า งข้า วเปลื อ กและอากาศอบแห้ ง แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งดัง นั้น การ
พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจะพิจารณาจากระยะเวลาที่เมล็ด
ข้าว 1 เมล็ดสัมผัสอากาศร้อนจริ ง, tresident ตามสมการที่ (3)



tresident  N drying _ pass  tresident _1 pass



(3)

โดยที่ N drying _ pass คือจานวนรอบที่ขา้ วเปลือกผ่านเข้าสู่ ท่ออบแห้ง
(รอบ) และ tresident_1 pass คือเวลาที่เมล็ดข้าว 1 เมล็ดอยูใ่ นท่อ
อบแห้ง ใน 1 รอบการอบแห้ง (วินาที)
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5.สมการการคานวณที่เกีย่ วข้ อง
5.1 การหาอัตราส่ วนความชื้น
อัตราส่วนความชื้ น (Moisture Ratio, MR) นิยามโดย

(4)

N  Nc

2



2
N
MRexp,i
i 1

(6)

โดยที่
MRpre ,i คือ ค่าสัดส่ วนความชื้ นที่คานวณได้จากสมการ
อบแห้งชั้นบาง, MRexp,i คือ ค่าสัดส่ วนความชื้ นที่ได้จากผลการ
ทดลอง, N คือ จานวนจุดข้อมูลการทดลอง และ N c คือ จานวน
ค่าคงที่ในแบบจาลองอบแห้งชั้นบาง
6.วิธีการดาเนินงานวิจัย
6.1 วัสดุและวิธีการทดลอง
งานวิจยั นี้ ใช้ขา้ วเปลือกพันธุ์ ชัยนาท1 ที่ได้จากการเก็บเกี่ ยวด้วย
รถเกี่ ยวนวด ในเดื อน พฤษภาคม 2551 บรรจุในถุงพลาสติกปิ ดสนิ ท
ถุ งละ 60 กิ โลกรั ม และจัด เก็ บในห้องแช่ เ ย็น ที่ มีอุณหภูมิป ระมาณ
5Cก่ อนการทดลองนาถุ งข้าวเปลื อกออกจากห้องแช่ เย็นและพักใน
สภาพอากาศแวดล้อมประมาณ 12 ชัว่ โมง จากนั้นนาข้าวเปลื อกไปคัด
แยกเมล็ดเต็มออกจากเศษฟางและเมล็ดลี บด้วยเครื่ องคัดแยก บรรจุ
ข้าวเปลื อกเมล็ดเต็มที่ได้ในถุงพลาสติกปิ ดสนิ ทตั้งไว้ในสภาพอากาศ
แวดล้อมอีกประมาณ 1 ชัว่ โมง เพื่อให้เกิ ดการกระจายตัวของความชื้ น
ในเมล็ด แล้วจึ งเริ่ มการทดลอง ข้าวเปลื อกที่เตรี ยมได้มีน้ าหนัก 51.5
กิโลกรัม และมีความชื้ นประมาณ 21 (%w.b.) โดยเงื่อนไขการทดลอง
อบแห้งแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงเงื่อนไขการทดลองอบแห้ง
- ความเร็ วอากาศอบแห้ง 2 m/s
- ระยะเวลาพัก 1 นาที ต่อรอบการอบแห้ง
อุณหภูมิ
ค่าเฉลี่ยความชื้ นสัมพัทธ์
อากาศอบแห้ง
อากาศแวดล้อม, RH (%)
กรณี %RH สูง
กรณี %RH ต่า
(C)
100
74.82
55.73
130
69.09
53.48
150
61.16
53.47
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เริ่ มการทดลอง ด้วยการเปิ ดพัดลม กะพ้อลาเลี ยงและเครื่ องทา
ความร้อน ตั้งความเร็ วและอุณหภูมิอากาศอบแห้งตามเงื่อนไขข้างต้น
เก็บตัวอย่างเริ่ มต้น 15 กรั ม ในถุงพลาสติ กปิ ดสนิ ท นาข้าวเปลื อกที่
เตรี ยมไว้เทใส่ ถงั พักด้านบน ข้าวเปลื อกจะไหลผ่านท่ออบแห้ง เข้าสู่
ถัง พัก ด้า นล่ า ง และเข้า สู่ ก ะพ้อ ล าเลี ย ง เพื่ อ ล าเลี ย งกลับ ไปถัง พัก
ด้านบน เกิ ดการอบแห้งซ้ าเป็ นวงรอบตามวิ ธีการข้างต้น จนกระทัง่
ข้าวเปลื อกได้ค วามชื้ นประมาณ 13% (w.b.) ในขณะอบแห้งเก็ บ
ตัวอย่างข้าวเปลือกตัวอย่างละ 15 กรัมในถุงพลาสติกปิ ดสนิ ท โดยเก็บ
ทุก ๆ 5 นาที ในชั่วโมงแรกและทุ ก ๆ 10 นาที ใ นชั่วโมงต่ อมา เพื่ อ
นาไปหาค่าความชื้ น หลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการอบแห้งนาตัวอย่าง
ที่เก็บได้พกั ในอุณหภูมิบรรยากาศประมาณ 6 ชัว่ โมง เพื่อให้อุณหภูมิ
ข้าวเปลื อกลดลง คลายความเครี ยดที่ผิวและเกิ ดการกระจายความชื้ น
อย่างสม่าเสมอตลอดเมล็ดข้าว จากนั้นนาไปหาค่าความชื้ นโดยวิธีการ
อบด้วยตูอ้ บ (Oven Method) โดยนาข้าวเปลือกตัวอย่างทั้งเมล็ด นาไป
อบในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 103C เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง
6.2 ฟังค์ชั่นค่าความเหมาะสมและเงือ่ นไขรหัสวิธีพนั ธุกรรม
ผู้วิ จ ัย เลื อ กใช้ Genetic Algorithm Tool ของโปรแกรม
MATLAB ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบ Graphic User Interface, GUI การใช้งาน
เริ่ มต้นจากการสร้างฟั งค์ชนั่ ค่าความเหมาะสม (ฟั งค์ชนั่ วัตถุประสงค์)
ในรู ปของ m-file โดยงานวิจยั นี้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน es 
เป็ นค่าความเหมาะสมที่ตอ้ งการให้มีค่าน้อยที่สุด ซึ่ ง es ได้จากความ
คลาดเคลื่อนระหว่างค่าสัดส่ วนความชื้ นที่ ได้จากการทดลองกับที่ ได้
จากแบบจาลองอบแห้งชั้นบาง ตามสมการที่ 4
อัน ดั บ ต่ อ มาท าการก าหนดกลยุ ท ธ์ วิ ว ัฒ นาการ (Evolution
Strategies) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ตามที่แสดงในตารางที่ 3 จากนั้นทาการ
run โปรแกรมผ่าน Genetic Algorithm Tool ท้ายที่สุดได้คาตอบเป็ นค่า
ของตัวแปรในแบบจาลองอบแห้ งชั้นบางที่ พิ จารณา ซึ่ งมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานต่าที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงกลยุทธ์วิวฒั นาการที่เลือกใช้
Population size
- 3000
Fitness scaling
- Rank
Selection
- Stochastic uniform
Reproduction
- Elite count: 2
- Crossover fraction: 0.8
Mutation
- Gaussian function
Crossover
- Heuristic
Migration
- Forward
Hybrid function
- fminsearch
Stopping criteria
- 300,000 Generation
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7.ผลการคานวณและการวิจารณ์ ผล
ค่าตัวแปรของแบบจาลองอบแห้งชั้นบางทั้ง 9 สมการ ที่ คน้ หา
ด้วย GA และผลการวิเคราะห์เชิ งสถิติ ในกรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศ
แวดล้อมสูงแสดงในตารางที่ 4-7 และในกรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศ
แวดล้อมต่าแสดงในตารางที่ 8-10
แบบจาลองอบแห้งที่ ดีจะต้องมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ r 
เข้าใกล้ 1 และมี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน es  และค่ าเฉลี่ ย
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  2  ที่ต่า
จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดใน
การอธิ บ ายการอบแห้งข้าวเปลื อ กด้วยเครื่ องอบแห้ งแบบข้าวหล่ น
อิ ส ระ เมื่ อความชื้ น สั มพัท ธ์ อากาศแวดล้อมสู งคื อ แบบจาลองของ
Midilli โดยในการทดลองทั้ง 3 กรณี มีค่า r ต่าที่สุดเท่ากับ 0.999480
และมี ค่ า es สู ง สุ ด เท่ า กับ 0.005975 และค่ า  2 สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ
0.00004 ถึ งแม้ว่าในกรณี ที่ 150C ค่ า es ที่ได้จากแบบจาลองของ
Midilli จะมี ค่ า0.005975 ซึ่ งมากกว่า แบบจาลองแบบ Two-term
exponential (es = 0.005842) และเส้นกราฟของแบบจาลองทั้งสองเกาะ
กับ ผลการทดลองได้ดี ดังแสดงในรู ปที่ 4 ดังนั้น จึ งถื อว่าที่ อุณหภู มิ
150C สามารถใช้แบบจาลองทั้งสองได้ และเลื อกใช้แบบจาลองของ
Midilli เพื่อให้เป็ นแนวทางเดี ยวกันกับการอบแห้งที่อุณหภูมิอบแห้ง
100C และ 130C และสามารถหาความสัม พัน ธ์ ข องค่ า คงที่ ข อง
สมการกับ อุ ณ หภู มิ อ บแห้ ง ส าหรั บ กรณี ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ อ ากาศ
แวดล้อมสูงได้
จากตารางที่ 7-9 แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดใน
การอธิ บ ายการอบแห้งข้าวเปลื อ กด้วยเครื่ องอบแห้ งแบบข้าวหล่ น
อิ ส ระ เมื่ อความชื้ น สัม พัท ธ์ อากาศแวดล้อมต่ าคื อ แบบจาลองแบบ
Two-term exponential ซึ่ งมีค่า r ต่าสุ ดเท่ากับ 0.999417 และมีค่า es
สูงสุดเท่ากับ 0.006614 และค่า  2 สูงสุดเท่ากับ 0.000049
เหตุผลทางกายภาพที่แบบจาลองของ Midilli มีความเหมาะสม
กับการอบแห้งที่ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสู ง อาจเนื่ องมาจาก
ค่าความดันไอของอากาศที่ปกคลุมกองข้าวเปลื อกในช่ วงระยะพักมีค่า
สู ง ส่ งผลให้ความแตกต่างระหว่างความดันไอภายในกับภายนอกต่ า
กว่ากรณี ค วามชื้ นสัมพัท ธ์ อากาศแวดล้อม ต่ า จึ งทาให้ ก ารกระจาย
ความชื้ นภายในเมล็ ดและการ ระเหยสู่ บ รรยากาศเป็ นไปได้ช้ากว่า
ลัก ษณะการลดลงของความชื้ น จึ งค่ อนข้างราบเรี ยบ สอดคล้องกับ
รู ปแบบของแบบจาลองของ Midilli ที่มีพจน์การลดลงแบบเชิ งเส้นดัง
แสดงในรู ปที่ 4 ในทางกลับกันกรณี การอบแห้งที่ความชื้ นสัมพัทธ์
อากาศแวดล้อมต่า การ ลดลงของความชื้นจึงรวดเร็ วและมีลกั ษณะโค้ง
งอมากกว่า ดังนั้นแบบจาลองแบบ Two-term exponential จึงให้ความ
สอดคล้องกับผลการทดลองที่ดีกว่าดังแสดงในรู ปที่ 5
ดังนั้น กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสูง เลือกแบบจาลอง
ของ Midilli
n

MR  aekt  bt

(7)
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โดยที่สมั ประสิ ทธิ์ a, k, n และ b เป็ นฟังก์ชนั ของอุณหภูมิอากาศ
อบแห้ง (T) ดังนี้
a = -0.00001133T2 + 0.00292897T + 0.80653797
(8)
2
k = 0.00000039T - 0.00007671T + 0.00463167
(9)
2
n = -0.00007536T + 0.01611246T + 0.36044789
(10)
2
b = -0.00000036T + 0.00008397T - 0.00436890
(11)
กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมต่า เลื อก แบบจาลองแบบ
Two-term exponential
MR  a1e k1t  a2 e k2t

(12)

โดยที่ สัมประสิ ทธิ์ a1, k1, a2และ k2 เป็ นฟังก์ชนั ของอุณหภูมิอากาศ
อบแห้ง (T) ดังนี้
a1 = 0.00018725T2 - 0.03041804T + 2.26215079
(13)
2

k1 = -0.00000332T + 0.00080216T - 0.04427326
(14)
2

a2 = -0.00017492T + 0.02724108T - 1.07857873
(15)
2

k2 = -0.00000737T + 0.00166233T - 0.08351565
(16)
ความถูกต้องของแบบจาลองอบแห้งและสมการความสัมพันธ์ที่
สร้างขึ้น ด้วยการเปรี ยบเทียบกับค่าสัดส่วนความชื้ นที่ทานายได้กบั ผล
การทดลอง แสดงในรู ปที่ 6 และ 7 จากรู ปพบว่าค่าที่ทานายค่อนข้าง
ซ้อ นทับ กับ เส้ น ตรง ซึ่ งแสดงถึ ง ความเหมาะสมของแบบจ าลอง
อบแห้งทั้งสอง ในการทานายการอบแห้งข้าวเปลือกเมื่อใช้เครื่ องอบ
แห้งแบบข้าวหล่นอิสระ
8. สรุป
งานวิ จยั นี้ ประยุก ต์ใ ช้รหัสวิ ธี เ ชิ งพันธุ ก รรมในการก าหนดค่ า
ปั จจัยของแบบจาลองอบแห้งชั้นบาง 9 แบบ เพื่อใช้กบั เครื่ องอบแห้ง
ข้าวเปลือกแบบข้าวหล่นอิสระ ผลงานวิจยั แสดงให้เห็ นว่า แบบจาลอง
อบแห้งชั้นบางของ Midilli เหมาะสมที่สุดในกรณี ความชื้ นสัมพัทธ์
อากาศแวดล้อมที่ มีค่าสู ง และแบบจาลองอบแห้ งชั้นบางแบบ Twoterm exponential เหมาะสมที่ สุ ดในกรณี ค วามชื้ นสัม พัท ธ์ อากาศ
แวดล้อมที่มีค่าต่า ซึ่ ง แบบจาลองทั้งสองให้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ที่ใกล้เคียง 1 มาก อีกทั้งค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ ย
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เบี่ ย งเบนมาตรฐานยัง ต่ า อี ก ด้ว ย งานวิ จ ัย นี้ ยัง ได้น าเสนอสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยของแบบจาลองกับอุณหภูมิอากาศอบแห้ง
ในรู ปของสมการโพลิโนเมียลเพื่อให้ได้ผลการทานายที่ดีที่สุดอีกด้วย
9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับ การสนัน สนุ น ทุน วิจยั บางส่ วนจาก ส านัก งาน
คณะกรรมการวิ จ ัย แห่ ง ชาติ (วช.) และสถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์แบบจาลองอบแห้ง กรณี ความชื้นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสูง ใช้อุณหภูมิอบแห้ง 100C
Model
Parameter
Value
Standard Error
(es)
Newton
Drying Coefficient, k
0.002025
0.010379
Page
Drying Coefficient, k
0.001937
0.010336
Exponent, n
1.007810
Henderson and Pabis
Drying Coefficient, k
0.002041
0.010199
Coefficient, a
1.004016
Logarithmic
Drying Coefficient, k
0.002358
0.009514
Coefficient, a
0.921174
Coefficient, a0
0.088505
Two-term exponent
Coefficient, a1
1.008498
0.010027
Drying Coefficient, k1
0.002057
Coefficient, a2
-0.012349
Drying Coefficient, k2
0.042789
Geometric
Coefficient, a
1.721333
0.089304
Exponent, n
0.192390
Wang and Singh
Coefficient, a1
-0.001979
0.008041
Coefficient, a2
1.491E-06
Midilli
Coefficient, a
0.986112
0.005809
Coefficient, b
0.000386
Drying Coefficient, k
0.000823
Exponent, n
1.218109
Diffusion Approach
Coefficient, a
-0.007795
0.010059
Coefficient, b
0.053501
Drying Coefficient, k
0.038408

Vol.1 No. 1

Correlation
coeff. (r)
0.998621
0.998609

MSD (2)

0.998639

0.000108

0.998813

0.000096

0.998687

0.000109

0.906856

0.008282

0.999221

0.000067

0.999558

0.000036

0.998683

0.000107

0.000110
0.000111
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบจาลองอบแห้ง กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสูง ใช้อุณหภูมิอบแห้ง 130C
Model
Parameter
Value
Standard Error
(es)
Newton
Drying Coefficient, k
0.002025
0.010379
Page
Drying Coefficient, k
0.001852
0.008386
Exponent, n
1.047085
Henderson and Pabis
Drying Coefficient, k
0.002454
0.007948
Coefficient, a
1.012401
Logarithmic
Drying Coefficient, k
0.002574
0.007879
Coefficient, a
0.982580
Coefficient, a0
0.031457
Two-term exponent
Coefficient, a1
1.019035
0.007246
Drying Coefficient, k1
0.002486
Coefficient, a2
-0.020826
Drying Coefficient, k2
0.062342
Geometric
Coefficient, a
1.683932
0.086039
Exponent, n
0.190412
Wang and Singh
Coefficient, a1
-0.002271
0.008351
Coefficient, a2
1.845E-06
Midilli
Coefficient, a
0.995787
0.005266
Coefficient, b
0.000392
Drying Coefficient, k
0.001186
Exponent, n
1.181532
Diffusion Approach
Coefficient, a
-0.019029
0.007254
Coefficient, b
0.042598
Drying Coefficient, k
0.058348
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Correlation
coeff. (r)
0.998621
0.999065

MSD (2)

0.999135

0.000066

0.999150

0.000067

0.999283

0.000058

0.915322

0.007755

0.999250

0.000073

0.999620

0.000031

0.999282

0.000056

0.000110
0.000074
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์แบบจาลองอบแห้ง กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสูง ใช้อุณหภูมิอบแห้ง 150C
Model
Parameter
Value
Standard Error
(es)
Newton
Drying Coefficient, k
0.002788
0.007933
Page
Drying Coefficient, k
0.002258
0.006497
Exponent, n
1.040081
Henderson and Pabis
Drying Coefficient, k
0.002814
0.007630
Coefficient, a
1.004362
Logarithmic
Drying Coefficient, k
0.002199
0.006259
Coefficient, a
1.188866
Coefficient, a0
-0.191337
Two-term exponent
Coefficient, a1
1.055264
0.005842
Drying Coefficient, k1
0.003023
Coefficient, a2
-0.062611
Drying Coefficient, k2
0.013871
Geometric
Coefficient, a
1.628474
0.083954
Exponent, n
0.188328
Wang and Singh
Coefficient, a1
-0.002591
0.006150
Coefficient, a2
2.263E-06
Midilli
Coefficient, a
0.990905
0.005975
Coefficient, b
0.000032
Drying Coefficient, k
0.001815
Exponent, n
1.081782
Diffusion Approach
Coefficient, a
-0.189910
0.006220
Coefficient, b
0.490094
Drying Coefficient, k
0.006591

Vol.1 No. 1

Correlation
coeff. (r)
0.999178
0.999411

MSD (2)

0.999155

0.000061

0.999429

0.000043

0.999503

0.000038

0.918454

0.007440

0.999472

0.000040

0.999480

0.000040

0.999457

0.000042

0.000065
0.000045
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์แบบจาลองอบแห้ง กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมต่า ใช้อุณหภูมิอบแห้ง 100C
Model
Parameter
Value
Standard Error
(es)
Newton
Drying Coefficient, k
0.002499
0.007898
Page
Drying Coefficient, k
0.002110
0.006984
Exponent, n
1.031077
Henderson and Pabis
Drying Coefficient, k
0.002506
0.007872
Coefficient, a
1.001308
Logarithmic
Drying Coefficient, k
0.001955
0.006032
Coefficient, a
1.180027
Coefficient, a0
-0.186477
Two-term exponent
Coefficient, a1
1.092848
0.005630
Drying Coefficient, k1
0.002773
Coefficient, a2
-0.103703
Drying Coefficient, k2
0.009044
Geometric
Coefficient, a
1.684437
0.090860
Exponent, n
0.195613
Wang and Singh
Coefficient, a1
-0.002319
0.006551
Coefficient, a2
1.818E-06
Midilli
Coefficient, a
0.987202
0.005790
Coefficient, b
-0.000006
Drying Coefficient, k
0.001616
Exponent, n
1.074260
Diffusion Approach
Coefficient, a
-6.892263
0.006530
Coefficient, b
1.077549
Drying Coefficient, k
0.001483
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Correlation
coeff. (r)
0.999201
0.999416

MSD (2)

0.999193

0.000065

0.999523

0.000039

0.999585

0.000035

0.906380

0.008640

0.999533

0.000045

0.999561

0.000037

0.999490

0.000046

0.000064
0.000051
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์แบบจาลองอบแห้ง กรณี ความชื้นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมต่า ใช้อุณหภูมิอบแห้ง 130C
Model
Parameter
Value
Standard Error
(es)
Newton
Drying Coefficient, k
0.002839
0.015112
Page
Drying Coefficient, k
0.001738
0.010929
Exponent, n
1.092773
Henderson and Pabis
Drying Coefficient, k
0.002880
0.014721
Coefficient, a
1.006908
Logarithmic
Drying Coefficient, k
0.001283
0.007934
Coefficient, a
1.830550
Coefficient, a0
-0.842124
Two-term exponent
Coefficient, a1
1.472332
0.006614
Drying Coefficient, k1
0.003951
Coefficient, a2
-0.493440
Drying Coefficient, k2
0.008079
Geometric
Coefficient, a
1.645632
0.094285
Exponent, n
0.193092
Wang and Singh
Coefficient, a1
-0.002488
0.009157
Coefficient, a2
1.700E-06
Midilli
Coefficient, a
0.976039
0.007116
Coefficient, b
-0.000064
Drying Coefficient, k
0.001010
Exponent, n
1.176772
Diffusion Approach
Coefficient, a
-16.891285
0.009205
Coefficient, b
1.087098
Drying Coefficient, k
0.000985
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Correlation
coeff. (r)
0.997238
0.998665

MSD (2)

0.997138

0.000228

0.999161

0.000068

0.999417

0.000049

0.901445

0.009370

0.999071

0.000088

0.999325

0.000056

0.999032

0.000092

0.000234
0.000126
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แบบจาลองอบแห้ง กรณี ความชื้นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมต่า ใช้อุณหภูมิอบแห้ง 150C
Standard Error
Model
Parameter
Value
(es)
Newton
Drying Coefficient, k
0.003224
0.012280
Page
Drying Coefficient, k
0.002378
0.010304
Exponent, n
1.059478
Henderson and Pabis
Drying Coefficient, k
0.003236
0.012253
Coefficient, a
1.001644
Logarithmic
Drying Coefficient, k
0.001467
0.005410
Coefficient, a
1.810819
Coefficient, a0
-0.826184
Two-term exponent
Coefficient, a1
1.912572
0.005408
Drying Coefficient, k1
0.001419
Coefficient, a2
-0.928188
Drying Coefficient, k2
0.000068
Geometric
Coefficient, a
1.601385
0.087277
Exponent, n
0.190451
Wang and Singh
Coefficient, a1
-0.002883
0.008493
Coefficient, a2
2.439E-06
Midilli
Coefficient, a
0.984691
0.005452
Coefficient, b
-0.000627
Drying Coefficient, k
0.002047
Exponent, n
1.002924
Diffusion Approach
Coefficient, a
-0.528344
0.008214
Coefficient, b
0.000317
Drying Coefficient, k
6.408306
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Correlation
coeff. (r)
0.997859
0.998689

MSD (2)
0.000155
0.000113

0.997837

0.000160

0.999574

0.000032

0.999574

0.000033

0.913909

0.008093

0.999318

0.000077

0.999567

0.000034

0.999308

0.000074
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รู ปที่ 6 ผลการทานายของแบบจาลอง Midilli กับผลการทดลอง กรณี
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสูง

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบแบบจาลองของ Midilli และ
Two-term exponential กับผลการทดลอง
กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมสู ง
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รู ปที่ 5 เปรี ยบเทียบแบบจาลองของ Midilli และ
Two-term exponential กับผลการทดลอง
กรณี ความชื้นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมต่า
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รู ปที่ 7 ผลการทานายของแบบจาลอง Two-term exponential กับผล
การทดลอง กรณี ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อมต่า
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