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บทคัดยอ 
 

งานทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการของลดความชื้นและอายุการเก็บรักษาตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 โดยวาง 
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) มีตํารับ (Treatment) เปน
วิธีการลดความชื้น 4 วิธีการไดแกการลดความชื้นดวยเคร่ืองลดความชื้นชนิดลมรอนใชอุณหภูมิ 3 
ระดับ  (40 0C, 50 0C และ 70 0C) เปรียบเทียบกับการลดความชื้นดวยการตากแดด ขาวเปลือกที่ได
จากการลดความชื้นแลวนําไปเก็บรักษาแบบวางกองไวในโรงเรือนเปนเวลา 8 เดือน เพ่ือทําการ
บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในกองขาวรวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของขาวเปลือกขอมูลที่จากการศึกษานําไปสรางแบบจําลองทางคณิตเพ่ือใช
พยากรณการเปลี่ยนแปลงภายในกองขาว 

ผลการทดลองพบวาความชื้นของขาวเปลือกในเดือนที่ 0 (คาเริ่มตน) มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยพบวาการลดความชื้นดวยลมรอน 40 oC มีคาความชื้นสูงสุดเทากับ 
12.60 % วิธีการตากแดดและวิธีการลดความชื้นดวยลมรอน 50 oC มีความชื้นขาวเปลือกเทากันคือ 
12.2 % สวนวิธีการลดความชื้นดวยลมรอน 70 oC มีคาความชื้นตํ่าสุด 11.7 % อยางไรก็ตามเมื่อเก็บ
รักษาขาวเปลือกไวนาน 8 เดือน ความช้ืนขาวเปลือกทุกวิธีการลดความชื้นไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 9.73 %  สําหรับเปอรเซ็นตขาวตนในเดือนที่ 0 (คาเร่ิมตน) พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของวิธีการลดความชื้น วิธีการลดความชื้นดวยลมรอน  
40 oC พบเปอรเซ็นตขาวตนสูงสุด 43 % วิธีการตากแดดและการลดความชื้นดวยลมรอน 50 oC มีคา
เปอรเซ็นตขาวตนใกลเคียงกัน คือ 38% และ 36 % สวนวิธีการลดความชื้นดวยลมรอน 70 oC มีคา
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เปอรเซ็นตขาวตนตํ่าสุด 29 % นอกจากน้ียังสังเกตพบวาในเดือนที่ 3-5 ขาวตนของทุกวิธีการลด
ความชื้นมีคาเพิ่มขึ้นจากคาเริ่มตน 3-5 % การเพ่ิมข้ึนของเปอรเซ็นตขาวตน อาจมีสาเหตุมาจากการ
เกิดเจลาทิไนซของแปงในเมล็ดทําใหเกิดการเชื่อมประสานกันของรอยราว ซ่ึงเมื่อเวลานําไปขัดสี
จะสงผลใหขาวสารที่ไดเกิดการหักนอยลง แตเมื่อเก็บขาวเปลือกไวจนครบ 8 เดือน เปอรเซ็นต        
ขาวตนของทุกวิธีการลดความชื้นมีคาลดลง  

ความแข็งของเมล็ดขาวกลองในเดือนที่ 0 (คาเริ่มตน) มีความใกลเคียงกันทุกวิธีการลด
ความชื้นคือ 73 นิวตันตอตารางเซนติเมตร เมื่อเก็บรักษาขาวเปลือกไว 3-5 เดือน ความแข็งของขาว
กลองเพิ่มขึ้นทุกวิธีการลดความชื้นโดยมีคาอยูระหวาง 75-77 นิวตัวตอตารางเซนติเมตร ซ่ึงคาความ
แข็งของขาวกลองมีความสัมพันธในทางเดียวกับเปอรเซ็นตขาวตน แตเม่ือเก็บรักษาขาวเปลือกจน
ครบ 8 เดือน ความแข็งของขาวกลองของทุกวิธีการลดความชื้นมีคาลดลง คือมีคาระหวาง 71-72  
นิวตันตอตารางเซนติเมตร 

ความขาวของเมล็ดขาวสารพบวาการใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหความขาวของขาวลดลงและ
เมื่อเก็บรักษาขาวเปลือกไวจนครบ 8 เดือน ความขาวของขาวเปลือกของทุกวิธีการลดความชื้นมีคา
ลดลง โดยขาวที่ลดความช้ืนดวยอุณหภูมิสูงมีการสูญเสียความขาวมากกวาขาวที่ลดความชื้นดวย
อุณหภูมิต่ํา  สวนเปอรเซ็นตอมิโลส น้ัน พบวามีคาเริ่มตนอยูระหวาง 16-18 % แตเมื่อเก็บ
ขาวเปลือกไวจนครบ 8 เดือน เปอรเซ็นตอมิโลสมีคาเพ่ิมขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษาโดยมีคาเพ่ิมข้ึน 
2 % จากคาเร่ิมตน  

แบบจําลองทางคณิตศาสตร contour quadratic ที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมล็ดขาวภายในกองขาวเปลือกในขณะเก็บรักษาขาวไว 8 เดือน พบวา
แบบจําลองสามารถแสดงพฤติกรรมทางกายภาพของเมล็ดขาวในกองขาวเปลือกไดดี โดยพบวา
อุณหภูมิและความชื้นในกองขาวเปลือกชั้นความลึก 10 เซนติเมตร มีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกับการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิของโรงเรือนในขณะที่อุณหภูมิและ
ความชื้นในกองขาวเปลือกในชั้นที่ลึกลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงไดชากวา  
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Abstract  
 

This study focused on effect of drying and storage duration on physical and chemical 
properties of rice paddy cv. Khao Dawk Mali 105. Desing of experiment was Completely 
Randomized Design consign consisted of 4 drying treatments i.e. using warm air with 
temperature at 40oC, 50oC, and 70oC compared with sun drying method. After rice paddy was 
dried to desire grain moisture level, rice paddy was them store in room temperature for 8 months. 
During storage, paddy samples were colled monthty and measured physical and chemical 
properties. Parts of the data were then used to construct the empirical model in order to explain 
the changed in paddy properties. 
 Research results  demonstrated that rice paddy at initial storage time showed significant 
difference in moisture content. Paddy moisture content of 40oC drying treatment was found 
highest which was 12.60% where as the paddy moisture content of  70oC drying treatments was 
11.7%. The paddy moisture content of sun drying and 50oC  drying treatments was found equal 
which was 12.2% . At the end of storage time (month 8th), the same level of paddy moisture 
content was found for all treatments which was 9.73%. 
 Similar results were found in percentage of head rice i.e. percentage of head rice of 40oC 
drying treatment was found highest which was 43% where as the percentage of head rice of  70oC 
drying treatment was lowest which was 29%. Percentage of head rice of sun drying treatment and  
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50oC were 38% and 36% respectively. Surprisingly, percentage of head rice of all treatments 
increased 3-5% during the 3 th and 5 th storage month. This was probably because the crack inside 
grain was sealed due to gelatinization. However, percentage of head rice decreased for all 
treatments at 8 th month of storage. 
 The brown rice hardness for all treatments at the initial storage time was identical at 73 
Newton per square centimeter. However, brown rice hardness increased to 75-77 Newton per 
square centimeter after 3-5 month of storage.At the end of storage time (8 th month), brown rice 
hardness decreased to 71-72 Newton per square centimeter. These result showed positive 
relationship between brown rice hardness and percentage of head rice. 
 Milled rice whiteness decreased as storage time progress.it was also found that using 
high temperature for drying also reduced whiteness milled rice. In contrast, the percentage of 
amylose increased about 2% from 16-18% measured at the initial storage month. 
 The use of contour quadratic model to simulate the dynamic of  physical characteristic of 
paddy bulk storage was acceptable. The model indicated that temperature and moisture of storage 
bulk at 10 centimeter depth related to the room temperature and moisture condition where as the 
temperature and moisture of paddy at deeper level in the bulk showed slower change. 
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