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บทคัดย่อ 

 
ผีเส้ือขา้วเปลือก Sitotroga cerealella (Olivier) เป็นแมลงศตัรูส าคญัท่ีสุดของขา้วเปลือก 

ระยะหนอนเป็นระยะกดักินอาศยัอยูใ่นเมล็ดขา้ว ส่งผลท าให้เกิดความสูญเสียต่อขา้วเปลือกทั้งดา้น
ปริมาณและคุณภาพ การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการให้ความร้อนดว้ยคล่ืนความถ่ี
วิทยุ (RF) ต่อผีเส้ือขา้วเปลือกและคุณภาพการสีของขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในการทดลองท่ี 1 
ศึกษาคุณสมบติัไดอิเล็กทริก ของเมล็ดขา้วเปลือกท่ีมีความช้ืนเร่ิมตน้ 15 เปอร์เซ็นต ์ และ เมล็ดขา้ว
ท่ีมีแมลงติดอยู่ในระยะไข่ ระยะหนอน และระยะดกัแด้ ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ความ
แม่นย  าสูง  ท่ีช่วงความถ่ี 0-50 MHz  ระยะเพลท 1.00 และ 1.50 เซนติเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ยา่น
ความถ่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัความถ่ีท่ีใชส้ าหรับใหค้วามร้อนในระดบัอุตสาหกรรม คือ 13.27, 27.55 และ 
41.84 MHz  พบว่าท่ีความถ่ี 41.84 MHz ระยะเพลท 1.00 เซนติเมตร ระยะหนอนของผีเส้ือ
ขา้วเปลือกท่ีอยูใ่นเมล็ดขา้วเปลือก มีความสามารถในการสะสมและปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าได้
ดีกวา่เมล็ดขา้วเปลือกท่ีมีไข่ ดกัแด ้และเมล็ดขา้วเปลือกเพียงอยา่งเดียว  ในการทดลองท่ี 2 ศึกษา
ความทนทานของผีเส้ือขา้วเปลือกต่อ RF ท่ีความถ่ี 27.12 MHz ในระยะไข่ ระยะหนอน และระยะ
ดกัแด้ท่ีอยู่ในเมล็ดข้าวเปลือกบรรจุในถุงกระสอบป่าน พร้อมกับข้าวเปลือกท่ีมีความช้ืน14 
เปอร์เซ็นต ์น าไปให้ RF ท่ีพลงังาน 700 วตัต ์เวลา 120 วินาที พบวา่ ระยะไข่ หนอน และดกัแด ้มี



จ 
 

อตัราการตายแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) เท่ากบั 80.04, 88.82 และ 68.75 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั
การทดลองท่ี 3 ใชผ้ีเส้ือขา้วเปลือกระยะดกัแดเ้ป็นตวัแทนของระยะต่าง ๆ ท่ีทนทานต่อ RF น ามา
ศึกษาเพื่อหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้ผเีส้ือขา้วเปลือกตายอยา่งสมบูรณ์  โดยน าไป ให้ RF ท่ี
พลงังาน 700 วตัต ์ท่ีระยะ เวลา 120, 140, 160, 180, 200 และ 220 วินาที พบวา่ ดกัแดมี้อตัราการ
ตายอยา่งสมบูรณ์ (100 เปอร์เซ็นต)์  ท่ีระยะเวลา 220 วินาที อุณหภูมิสุดทา้ยเฉล่ียเท่ากบั 72.1 ± 0.4 
องศาเซลเซียส  

ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีมีความช้ืน 12.78 เปอร์เซ็นต ์พบวา่หลงัหลงัจากให้ความร้อนดว้ย 
RF เป็นเวลา 220 วนิาที มีผลท าใหค้วามช้ืนลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.53 เปอร์เซ็นต ์และเปอร์เซ็นต์
ตน้ขา้วจาก 43.26 เปอร์เซ็นตเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เป็น 48.26 เปอร์เซ็นต ์และ
ค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) จาก 15.45 ไปเป็น 15.75 ส่วน
เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้ง ขา้วขาว ค่าความสวา่ง (L*) และปริมาณอะไมโลส หลงัจากการใช ้RF มีการ
เปล่ียนแปลงไม่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวธีิท่ีไม่ไดผ้า่นคล่ืนความถ่ีวทิย ุ 
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Abstract 
 
Angoumois grain moth, Sitotroga cerealella (Olivier), is an important pest of rough rice. 

The larva feeds inside rice kernel and causes quantity and quality grain losses. The objectives of 
this study were to evaluate the effects of radio frequency heating on Angoumois grain moth and 
milling quality of rice cv. Khao Dawk Mali 105. In experiment 1, dielectric properties of rough 
rice at moisture content of 15% (w.b.) and sets of rough rice infested with various Angoumois 
grain moth stages (egg, larval and pupal) were studied using precision impedance analyzer at 
frequencies of 0-50 MHz at 1.00 and 1.50 cm. plate spacing which separated to be three 
frequency bands used for heating in the industry, 13.27, 27.55 and 41.84 MHz. The result found 
that at frequency of 41.84 MHz at 1.00 cm plate spacing, larval Angoumois grain moth lived 
inside rough rice showed ability to accumulate and release the electric energy better than those 
rough rice with eggs, pupae and rough rice alone. In experiment 2, the tolerance of Angoumois 
grain moth to heat treatment was studied among egg, larval and pupal stages using rough rice at 
14.0% mc which packed in jute bag and then treated with RF at the power of 700 watts for 120 
seconds. The result found that the mortality was significantly different (P<0.05) among egg 
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(80.04%), larval (88.82%) and pupal (68.75%) stages respectively. In experiment 3, pupal stage 
as the representative of those tolerant Angoumois grain moth was treated at 700 watts of RF 
power and for 120, 140, 160, 180, 200 and 220 seconds. The result showed that RF at 700 watts 
for 220 seconds with the final temperature at 72.1 ± 0.4°C caused 100% pupal mortality. 

After heating with 700-watt RF for 220 seconds, moisture content of rough rice cv. Khao 
Dawk Mali 105 at 12.78% m.c. was decreased as 11.53%.  Head rice (48.26%) and yellowness 
(b*) (15.75) of rough rice treated with RF was significantly (P<0.05) higher than head rice 
(43.26%) and yellowness (b*) (15.45) in untreated control. The percentage of brown rice, white 
rice, color brightness (L*), and amylose content shown no significantly changed. 


