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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  ความหมาย ประวัติและความเปนมาของ SAP 

2.1.1  ความหมายของ SAP 

SAP หรือช่ือเต็มวา Systems, Applications and Products เปนโปรแกรมท่ีชวยใหทุก
หนวยงานของธุรกิจใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและไดขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา 
สามารถนําไปใชประกอบกจิกรรมของธุรกิจได รวมทั้งผูบริหารสามารถเรียกดขูอมูลและ
ตรวจสอบสถานะของบริษทัได 

 

2.1.2  ประวัตขิอง SAP 

SAP กอต้ังท่ีประเทศเยอรมนี เม่ือป 1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี Walldorf, 
Germany โดยการรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเปนบริษัท 
Software ท่ีใหญเปนอันดบั 5 ของโลก มีบริษัทท่ีมีการใช SAP มากกวา 6,000 บริษัท ใช
มากกวา 50 ประเทศ ใชมากกวา 9,000 Site มีสวนแบงในตลาด Client/Server Software กวา 
31% มีผูใชเพิม่ 50% ตอป มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มข้ึน 70% ตอป เปาหมายธุรกิจในเร่ิมแรกเนน
ลูกคาท่ีเปนธุรกิจขนาดใหญ (Enterprise-Scale) แตในปจจุบันไดขยายธุรกิจไปที่ลูกคาขนาดเล็ก
และขนาดกลาง 

 

2.1.3  ความเปนมาของ SAP 

SAP มีวิวัฒนาการในการสรางระบบโดย 
 สรางระบบงานทางดาน Financial Accounting ท่ีเปนลักษณะ Real-Time และ 

Integrate Software 
 พัฒนาระบบงานเพ่ิมทางดาน Material Management, Purchasing, Inventory 

Management และ Invoice Verification 

 



8 
 

 เปล่ียนมาใชช่ือบริษัทเปน System, Anwendungen, Produkte in der 
Datenverarbeitung (System Applications, Products in Data Processing) โดยยาย
สํานักงานใหญไปท่ีเมือง Walldorf ในป 1997 และพัฒนาระบบงานเพ่ิมข้ึน เชน 
Assets Accounting 

 เสนอระบบงานท่ีเปน Enterprise Wide Solution ท่ีช่ือวา SAP/R2 ซ่ึงทํางานอยูบน
ระบบ Mainframe พรอมกับเพิ่มระบบงานทางดาน Cost Accounting ในป 1978 

 เสนอระบบงานท่ีทํางานภายใต Environment ท่ีเปน 3 Tier Client/Server บนระบบ 
UNIX ท่ีช่ือวา SAP R/3 ในป 1992 

 ในป พ.ศ. 2532 SAP ไดตั้งสํานักงานใหญประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกท่ี
ประเทศสิงคโปรเพื่อเปนการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในเอเซียใตและประเทศ
ยานแปซิฟก ตอมาไดขยายสาขาในภูมิภาคนี้ใน ออสเตรเลีย อินเดยี อินโดนิเซีย 
มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส และประเทศไทย  

 
ระบบ SAP ประกอบดวยหลาย Module ของแตละสวนของการจดัการท่ีเอามารวมและ

ทํางานรวมกนั เนื่องดวยตลาดบวกกับความตองการของลูกคาเปนตัวกระตุนการเปล่ียนแปลง
ของระบบ มีบริษัท Software ท่ีพยายามสรางโปรแกรมท่ีสนับสนุนแตละสวนของธุรกิจ 
ในขณะท่ี SAP พยายามสราง Software ท่ีเหมาะสมกับทุกธุรกิจและใหโอกาสเลือกใชแคระบบ
เดียวแตสามารถทํางานไดกับทุกสานของธุรกิจ ท้ังยังสามารถติดต้ัง R/3 Application มากกวา 1 
ตัวเปนการเพ่ิมความเร็วในการทํางาน  

 
ผลิตภัณฑของ SAP มี 2 กลุม คือ  
- SAP R/2 ใชกบั Mainframe 
- SAP R/3 ใชกบั Client/Server 
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Application หลักในระบบ SAP ท่ีเปนท่ีรูจกักัน คือ 

 

รูป 2.1  SAP Component 

 

 SD (Sales and Distribution): เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการบันทึกการขายและใหบริการ 
 MM (Material Management): เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมสินคาคงคลัง การ

ส่ังซ้ือสินคา 
 FI (Financial Accounting): เปนโปรแรกมท่ีเกีย่วของกับการบันทึกบัญชี การทํา

งบประมาณและรายงานทางการเงิน 
 CO (Controlling): เปนโปรแกรมท่ีเกีย่วของกับรายงานตางๆในการดําเนินงานและขอมูล

เพื่อการวิเคราะห 
 PP (Production Planning): เปนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการวางแผนความ

ตองการวัตถุดบิ 

ในแตละ Application ท่ีกลาวถึงนั้นจะทํางานรวมกนัโดยมีการสงตอขอมูลซ่ึงกันและกัน 
ทําใหลดความซํ้าซอนของงานและขอมูลท่ีไดเปนขอมูลปจจุบัน 
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2.2  ขาวโพด 

ขาวโพด (ช่ือวิทยาศาสตร: Zea Mays Linn) เปนพืชตระกูลเดยีวกับหญามีลําตนสูง โดยเฉล่ีย 
2.2 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดจากฝกใชเปนอาหารคนและสัตว 

2.2.1  ลักษณะทางพฤกษศาตรของขาวโพด 

ขาวโพดเปนพชืจําพวกหญา มีลําตนตั้งตรงแข็งแรง เนื้อภายในฟามคลายฟองน้ําสูง
ประมาณ 1.4 เมตรใบจะเปนเสนตรงปลายแหลมยาวประมาณ 30-100 ซม.เสนกลางของใบจะ
เห็นไดชัด ตรงขอบใบมีขนออนๆ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในตนเดียวกนั ชอดอกตัวผูอยู
สวนยอดของลําตน ชอดอกตัวเมียอยูต่ําลงมาอยูระหวางกาบของใบ และลําตนฝกเกิดจากดอก
ตัวเมียท่ีเจริญเติบโตแลว ฝกออนจะมีสีเขียวพอแกเปนสีนวล 

 

2.2.2  ถ่ินกําเนดิ 

มีการขุดพบซังขาวโพดและซากของตนขาวโพดท่ีใกลแมน้ําในนิวเม็กซิโก (แถบอเมริกา
ใต) ปจจุบันนยิมปลูกแพรหลายในแถบอเมริกา แคนาดา สามารถปลูกไดในสภาพท่ีภูมิอากาศ
แตกตางกันมาก ๆ เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสัตว เพราะสามารถนํามาเล้ียงสัตวไดท้ังตน ใบ 
และเมล็ด 

 

2.2.3  การนําเขามาในประเทศไทย 

คนไทยรูจกันําขาวโพดมาเล้ียงสัตวตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดย มจ.สิทธิพร 
กฤดากรไดนําขาวโพดพนัธุท่ีใชเล้ียงสัตวมาปลูกและทดลองใชเล้ียงสัตว ซ่ึงในขณะนั้นเปนยัง
เปนท่ีรูจักกันนอย จนกระท่ังหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การใชขาวโพดเร่ิมแพรหลายข้ึน
เนื่องจาก หลวงสุวรรณวาจกกสิกจิ ไดนําการเล้ียงไกแบบการคามาเร่ิมสาธิตและกระตุนให
ประชาชนปฏิบัติตามผูเล้ียงไกจึงรูจกัใชขาวโพดมากข้ึนกวาเดิม แตเนื่องจากระยะนั้นขาวโพด
มีราคาสูงและหายาก การใชขาวโพดจึงใชเปนเพยีงสวนประกอบของอาหารหลักซ่ึงมีรําและ
ปลายขาวเปนสวนใหญ แตในปจจุบันผูเล้ียงสัตวรูจักขาวโพดกนัท่ัวไปและในปจจบัุนประเทศ
ไทยไดปลูกขาวโพดในปหนึง่ ๆ เปนจํานวนมาก 
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2.2.4  ชนิดของขาวโพด โดยท่ัวไปจดัแบงออกไดดังนี ้

2.2.4.1  ขาวโพดเล้ียงสัตวหรือขาวโพดไร (Field Corn) ท่ีรูจักในปจจบัุนคือ 

2.2.4.1.1  ขาวโพดหัวบุม (Dent Corn) เปนขาวโพดท่ีเมล็ดตอนบนมีรอยบุบสี
ขาว เนื่องจากตอนบนเปนแปงชนิดออน (Soft Starch) และดานขาง
เมล็ดเปนแปงชนิดแข็ง (Corneous Starch) เม่ือตากใหแหงสวนท่ีเปน
แปงออนจึงหดยุบตัวและเกิดลักษณะหัวบุบดังกลาวมีลําตนสูงต้ังแต 
2.5-4.5 เมตร ฝกยาวต้ังแต 15-30 เซนติเมตร และมีเมล็ดระหวาง 8-24 
แถว 

2.2.4.1.2  ขาวโพดหัวแข็ง (Flint Corn) เปนขาวโพดท่ีลักษณะเมล็ดคอนขาง
แข็งแรง กลม เรียบ หัวไมบุบ เพราะมีแปงชนิดออนอยูตรงกลาง แต
ดานนอกถูกหอหุมดวยแปงชนิดแข็ง เม่ือตากใหแหงจึงไมหดตัว มี
ขนาดฝกและจํานวนแถวนอยกวาชนิดหัวบุบ 

 

2.2.4.2  ขาวโพดรับประทานฝกสด ท่ีรูจักในปจจุบันคือ 

2.2.4.2.1  ขาวโพดหวาน (Sweet Corn) เปนขาวโพดปลูกรับประทานฝกสด
โดยเฉพาะ มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา    ซี เมยส แซคคาราทา (Zea 
Mays Saccharata) เมล็ดเม่ือออนจะมีลักษณะใสโปรงแสงและมีรส
หวานเนื่องจากมีน้ําตาลมาก  เม่ือเมล็ดแกจะหดตัวและเหี่ยวยน 

2.2.4.2.2  ขาวโพดขาวเหนียว (Glutinous Corn) มีฝกและเมล็ดใหญกวาขาวโพด
เทียน เมล็ดสีขาว ฝกสดเม่ือตมรับประทานจะมีลักษณะเหนียวมัน
คลายขาวเหนียว 

2.2.4.2.3  ขาวโพดเทียน (Waxy Corn) เปนขาวโพดฝกสดท่ีไดรับความนิยม
บริโภคบริโภคมากชนิดหนึ่ง  เนื่องจากมีความออนนุมไมติดฟน 
หวานเล็กนอย ขนาดฝกพอเหมาะ เมล็ดมนกลม สีเหลืองออน อายุ
การเก็บเกี่ยวส้ัน ดูแลรักษางาย จําหนายไดราคาดีและสามารถปลูกได
ตลอดท้ังปท้ังในเขตพื้นท่ีไรและเขตชลประทาน 
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2.2.4.3  ขาวโพดฝกออน (Baby Corn) ขาวโพดฝกอนเปนพืชท่ีเก็บเกี่ยวส้ัน ใชเวลา
ประมาณ 45-50 วันนับตั้งแตปลูกก็สามารถเก็บเกี่ยวได สามารถปลูกไดท่ัวทุก
ภาคของประเทศไทยและปลูกไดตอเนื่องตลอดท้ังป จึงทําใหไดรับความนิยมท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศในรูปของการบริโภคฝกสดแชแข็งและบรรจุ
กระปอง 

 

2.2.4.4  ขาวโพดค่ัว (Pop Corn) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา ซี เมยส อีเวอรทา (Zea Mays 
Everta) มีคุณสมบัติแตกฟูไดดี เมล็ดมีขนาดคอนขางเล็ก มีแปงประเภทแข็งอยู
ภายใน ภายนอกถูกหอหุมดวยสารที่คอนขางเหนียวและยืดตัวได ฉะนั้นเม่ือ
เมล็ดท่ีมีความช้ืนอยูภายในพอสมควรถูกความรอนจะเกิดแรงดันภายในเมล็ด 
และเม่ือถึงขีดสุดก็จะระเบิดตัวออกมา นิยมบริโภคในรูปขาวโพดค่ัว โดยนํา
เมล็ดท่ีแกแหงแลวมาค่ัวใหแตก ขาวโพดชนิดนี้สวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศ 

 
ขาวโพดเล้ียงสัตว 
ขาวโพดเล้ียงสัตว เปนพืชอาหารท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวเปนอยาง

มาก ( ประมาณ 94  % ของผลผลิตขาวโพดใชในอุตสาหกรรมเล้ียงสัตวของประเทศไทย ) ซ่ึงจะ
ออกในรูปเนื้อสัตว จะมีมูลคาเพ่ิมมากกวาการสงออกในรูปขาวโพดเมล็ดและความตองการใช
ขาวโพดเล้ียงสัตวในประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนมาก หลังจากท่ีมีการขยายการเล้ียงสัตวตั้งแตป 
2535 เปนผลใหการสงออกลดลงตามลําดับ ปจจุบันการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวมีไมเพียงพอตอความ
ตองการใชภายในและมีปริมาณไมแนนอนเนื่องจากการผลิตข้ึนกับดินฟาอากาศ ทําใหมีความเส่ียง
ตอความเสียหายจากความแหงแลงมากและพ้ืนท่ีปลูกตองแขงขันกับพืชเศรษฐกิจอื่นท่ีให
ผลตอบแทนท่ีดีกวา ปจจุบันประมาณ 90 % ของพื้นท่ีปลูกขาวโพดเปนขาวโพดพันธุลูกผสมซ่ึง
ใหผลผลิตสูง 
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เมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว 

เมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีเกษตรกรใชปลูกกันท่ัวไปมี 2 ชนิด คือ 

1) เมล็ดพันธุธรรมดาท่ัวไปหรือภาษาทางวิชาการเรียกวา พันธุผสมเปด หรือ พันธุผสมปลอย 
(Open  Pollinated Variety) วิธีการไดมาของเมล็ดพันธุชนิดนีว้ิธีหนึ่งก็คือไดจากการท่ีนักวิชาการ
นําเอาขาวโพดเล้ียงสัตวหลายๆ สายพันธุมาปลูกรวมกนัแลวคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะดีเดนเหมือนๆ 
กันมาปลูกซํ้าหลายๆครั้งจนกระท่ังไดพันธุท่ีมีลักษณะดเีดนหลายอยางในตนเดียวกนั เชน มีความ
ตานทานตอโรคและแมลง มีลําตนสมบูรณแข็งแรงไมหกัลมงาย ฝกใหญ ผลผลิตสูง และเมล็ดแกรง
มีสีเหลืองสมตามท่ีตลาดตองการ เปนตน จากนัน้จึงนํามาขยายพันธุเพื่อนําเมล็ดออกจําหนายให
เกษตรกรปลูกตอไป 

- ขอดีคือเกษตรกรสามารถจะเก็บเมล็ดไวทําพันธุไดตอไปอีก ดังนัน้เมล็ดพันธุจึงมีราคา
ถูก 

- ขอเสียคือตนสูงๆ ต่ําๆ ไมสมํ่าเสมอ ใหผลผลิตตํ่ากวา พันธุลูกผสม หรือ พันธุไฮบริด 
(Hybrid Seed) 

2) เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมหรือเรียกวาพันธุไฮบริด (Hybrid) ทางวิชาการเรียกวาพันธุ
ลูกผสม  เชน  ขาวโพดพนัธุลูกผสมเด่ียว (Single Cross Hybrid) ซ่ึงไดจากการนําขาวโพดพนัธุแท 2 
สายพันธุมาผสมกัน โดยใหพันธุใดพนัธุหนึ่งเปนตนแมและอีกพันธุหนึ่งเปนตนพอ  คุณสมบัติของ
ขาวโพดพนัธุลูกผสมนี้จะดกีวาขาวโพดพนัธุธรรมดามาก ลักษณะของตนมีความสม่ําเสมอ ผลผลิต
ตอไรจะสูงกวาพันธุธรรมดา 2-3 เทาตัว     แตขอเสียของขาวโพดพนัธุลูกผสมก็คือไมสามารถจะนํา
เมล็ดท่ีปลูกและเก็บเกีย่วไดมาใชทําเปนเมล็ดพันธุปลูกในรุนตอๆ ไปไดอีก เกษตรกรจะตองซ้ือ
เมล็ดพันธุปลูกทุกๆ ฤดูและราคาเมล็ดพนัธุขาวโพดลูกผสม (รวมทั้งเมล็ดพันธุลูกผสมของพืชทุก
ชนิด) จะมีราคาแพงกวาเมล็ดพันธุธรรมดาประมาณ 2–3 เทาตัว เนือ่งจากมีข้ันตอนและกรรมวิธี
การผลิตท่ียุงยากและสลับซับซอนมาก พนัธุลูกผสมไดแก พนัธุลูกผสมเด่ียว พันธุลูกผสมคู พันธุ
ลูกผสมสามทาง  ฯลฯ 

การเลือกพันธุท่ีมีลําตนแขง็แรง  ระบบรากดี  จะชวยลดความเสียหายจากการหกัลมได    
ในขณะท่ีพันธุท่ีมีเปลือกหุมฝกปลายฝกมิดชิดจะปองกนัไมใหน้ําไหลเขาไปอยูท่ีโคนฝกจะชวยลด
การเนาเสียหรือการงอกของเมล็ดในแปลงได          พนัธุขาวโพดสวนมากท่ีใชปลูกอยูในประเทศ
ไทยมีอายเุก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน   ทําใหสามารถปลูกได 1-2 คร้ังตอป หรือปลูกรวมกับพืช
อ่ืนในระบบการปลูกพืชแบบตาง ๆ ข้ึนอยูกับการตกของฝนในแตละพืน้ท่ี 
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แหลงผลิตท่ีสําคัญ  
- ภาคเหนือไดแก เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ 
- ภาคกลาง ไดแก สระบุรี ลพบุรี 
- ภาคตะวันตกไดแก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
- ภาคตะวันออก ไดแก สระแกว จนัทบุรี 

 
ฤดูปลูกท่ีเหมาะสม 
ขาวโพดสามารถปลูกได 2 คร้ังใน 1 ปคือ 

- คร้ังท่ี 1 ชวงตนฤดูฝนจะเร่ิมเพาะปลูกในชวงเดือนปลายดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 

- คร้ังท่ี 2 ชวงปลายฤดูฝนจะเริ่มเพาะปลูกในชวงกรกฎาคมถึงสิงหาคมและเก็บเกีย่ว
ในชวงตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

 
การผลิตขาวโพดท้ัง 2 คร้ังนั้น   ชวงการเก็บเกี่ยวอยูในชวงตนฤดูฝนกับปลายฤดูฝน

เพราะฉะน้ัน  ผลผลิตท่ีไดจึงเส่ียงตอการมีความช้ืนสูงและจะเกิดปญหาในการเก็บรักษา ยกเวน
ขาวโพดท่ีเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ซ่ึงเปนการปลูกคร้ังท่ี 2 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความช้ืนตํ่า 
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2.3  หลักการและกระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุขาวโพด 

2.3.1  หลักการปรับสภาพเมล็ดพันธุ 

โรงงานผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดอาหารสัตวท่ีดําเนินการอยูในประเทศใชหลักการในการ
ปรับสภาพเมล็ดพันธุตามรูป 2-2  

 

 
รูป 2.2  หลักการปรับสภาพเมล็ดพันธุ 

 

จากรูป 2-2 หลังจากไดรับเมล็ดพันธุหลังเก็บเกีย่ว จะทําการลดความช้ืนสวนเกิน
ของเมล็ดพันธุ นําส่ิงเจือปน เมล็ดวัชพืช เมล็ดพืชอ่ืนๆ ออกจากฝกดี จากน้ันนําไปคัด
เพื่อใหไดเมล็ดท่ีมีขนาดท่ีเทากันและไมมีเมล็ดแตกหกัเสียหายปนอยูในกระบวนการผลิต 

 

เม่ือไดเมล็ดดแีลว นําไปคลุกสารเคมีเพื่อปองกันแมลงมาทําลาย บรรจถุุงเพื่อ
พรอมขายใหกบัลูกคาตอไป 
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2.3.2  กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุขาวโพด 

 

 
รูป 2.3  กระบวนการปรับสภาพเมล็ดพนัธุ 

 

1) กระบวนการคัดฝก (Ear Sorting) : เพื่อคัดแยกฝกเสียและส่ิงปลอมปนอ่ืนๆออกจากฝกดี 
2) กระบวนการอบฝก (Ear Drying) : เพ่ือลดความช้ืนใหเหลือความช้ืนภายในเมล็ดเฉล่ีย

ประมาณ 18 % โดยควบคุมอุณหภูมิในการอบใหอยูระหวาง 36 – 43 องศาเซลเซียส โดย
ใชระยะเวลาในการอบประมาณ 96 ช่ัวโมง 

3) กระบวนการกระเทาะเมล็ด (Shelling) : เพื่อใหเมล็ดหลุดออกจากฝก โดยลําเลียงขาวโพด
ฝกเขาเคร่ืองกระเทาะเมล็ด ซ่ึงเคร่ืองกระเทาะเมล็ดจะมีแกนตรงกลางเปนปุมยื่นออกคลาย
หนามตนกระบอกเพชร สําหรับหมุนใหไปตีฝกขาวโพด 

4) กระบวนการอบเมล็ด (Seed Drying) : เพ่ือลดความชื้นของเมล็ดพันธุใหเหลือความช้ืน
ภายในเมล็ดเฉลี่ยประมาณ 12 % โดยควบคุมอุณหภูมิในการอบใหอยูระหวาง 36 – 40 
องศาเซลเซียสโดยใชระยะเวลาในการอบประมาณ 72 ช่ัวโมง 

5) กระบวนการคัดแยกส่ิงเจือปน (Pre Cleaning) : เพื่อคัดแยกเมล็ดขาวโพดขนาดตางๆและ
คัดแยกส่ิงเจือปนออก โดยอาศัยหลักการของการส่ันของตะแกรงขนาดตางกัน 

6) กระบวนการแยกขนาด (Sizing) : เม่ือผานกระบวนการคัดแยกส่ิงเจือปนแลว เมล็ด
ขาวโพดยังมีขนาดท่ีไมเทากัน จึงตองนําเขากระบวนการแยกเมล็ดโดยใชเคร่ืองแยกขนาด 
มีตะแกรงรูปทรงกระบอกท่ีมีรูอยูรอบตะแกรง 

7) กระบวนการคัดน้ําหนัก (Gravity Sorting) : เม่ือไดขนาดเมล็ดท่ีเทากันแลว นํามาเขา
กระบวนการคัดน้ําหนักเพื่อคัดเมล็ดท่ีมีน้ําหนักเบา เมล็ดกลวงออก โดยใชเคร่ืองคัด
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น้ําหนักซ่ึงจะมีลมพัดจากทางดานลางเพ่ือทําใหเมล็ดลอยข้ึน เนื่องจากเมล็ดเสียจะมี
น้ําหนักเบากวาเมล็ดดี จากนั้นอาศัยการทํางานของเคร่ืองคัดในลักษณะการโยกของเคร่ือง
ในการแบงเมล็ดดีและเมล็ดเสียออกจากกัน 

8) กระบวนการคลุกสารเคมี (Seed Treatment) : เพื่อปองกันโรคและแมลงมาทําลายเมล็ด
พันธุ โดยสารเคมีท่ีใชในการคลุก ไดแก แคปเทน มาลาไธออนและสียอมเมล็ดพันธุ 

9) กระบวนการบรรจุ (Packaging) : เพื่อบรรจุเมล็ดขาวโพด โดยช่ังน้ําหนักใหไดขนาดบรรจุ
ตามตองการจากนั้นเย็บปากถุงโดยใชจักรเย็บสินคา ติดฉลากควบคุม จัดเรียงใสแครรอ
นําสงเขาคลังสินคา 

 


