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บทคัดย่อ 
 ศึกษาวิธีการลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในพันธุ์นครสวรรค์3 ที่กองวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Split plot โดยมีปัจจัยหลัก คือ วิธีการลดความชื้นเมล็ด 4 แบบดังนี้ ตากแดด อบที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนเหลือความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ และ ปัจจัยรอง คือ อายุการเก็บรักษา 6 เดือน จ านวน 
4 ซ้ า พบว่า วิธีลดความชื้นที่เหมาะสมส าหรับเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3โดยไม่ท าให้คุณภาพเมล็ด
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน คือวิธีการอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 
5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นวิธีที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 10 ชั่วโมง พบปริมาณสารพิษ
แอฟลาทอกซินต่ าที่สุด คือ 14.08 ppb ถึงแม้ว่าโครงสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดจะถูกท าลายโดยความร้อนแต่ก็ไม่มีผลต่อ
โครงสร้างของเม็ดแป้งและคุณสมบัติทางเคมีอ่ืนๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่วิธีการลดความชื้นโดยการตากแดด 
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นวิธีที่ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นนาน 
86 39 และ 19 ชั่วโมงตามล าดับ และเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินใน
ปริมาณสูง คือ 88.20 38.40 และ 17.63 ppb ตามล าดับ  
 
ค าหลัก:ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แอฟลาทอกซิน นครสวรรค์3 วิธีลดความชื้น 



 
 
 
 
 

Abstract 
Appropriate drying method on maize seed var. Nakhornsawan 3 was studied at Postharvest 

and Processing Research and Development Division during 2015-2017. The experiment was 
conducted in split plot design. Four drying conditions were set as main plot which were 1) sun 
drying  2) oven drying at 50 °C 3) oven drying at 70 °C and 4) oven drying at 150 °C for 5 minutes 
then 50 °C. Drying was proceeded until moisture content of corn seed below 14%. The sub plot of 
this experiment was the storage period for 6 months and 4 replicates of each treatment were 
done. The result showed that oven drying at 150 °C for 5 minutes then at 50 °C was the fastest 
method for corn seed drying within 10 hours and the aflatoxin content in corn seed after storage 
for 6 months at room temperature was lowest, 14.08 ppb. Although the seed coat structure was 
destroyed by heat but it did not affect to the structure of the starch granule and other chemical 
properties of corn seed. Whilst the drying periods of sun drying, oven drying at 50 and 70 °C were 
86, 39, 19 hours and the aflatoxin content after storage for 6 months were 88.20, 38.40 and 17.63 
ppb, respectively.        
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ค าน า 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ประโยชน์เป็น

อาหารของมนุษย์ แต่มักจะมีผลผลิตมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและจะขาดแคลนเมื่อไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว ในการปลูกพืชแต่

ละครั้งต้องการผลผลิตสูงสุด และคุณภาพดีที่สุด แต่หลังเก็บเกี่ยวปริมาณและคุณภาพผลผลิตจะลดลง วีรวัฒน์(2547) 

กล่าวว่า วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีวัตถุป ระสงค์เพ่ือรักษา

คุณภาพของผลผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีการสูญเสียทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้อยที่สุดการจัดการ เช่น อายุเก็บ

เกี่ยว เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น ความชื้นผลผลิต สภาพและระยะเวลาการเก็บรักษาก็เป็นปัจจัย

ส าคัญที่จะมีผลต่อการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพผลผลิต นอกจากนั้นปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เช่น ฤดูกาล อุณหภูมิ 



ความชื้นสัมพัทธ์ ที่ท าให้ผลผลิตเสียหายได้ การสูญเสียผลผลิตสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การ

เก็บรักษา จนกระทั่งขาย โดยการสูญเสียผลผลิตมีทั้งในรูปของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีผลต่อน้ าหนักและปริมาณ

ผลผลิตที่สามารถขายได้ลดน้อยลง การสูญเสียแบบนี้สามารถวัดและประเมินได้ง่าย ส่วนการสูญเสียทางด้านคุณภาพ

ประเมินได้โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของสินค้านั้นๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง (พิเชษฐ์, 

2547) ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวโพดในประเทศไทย เช่น 

สภาพความสมบูรณ์ของเมล็ด เมล็ดที่สมบูรณ์ไม่มีรอยแตกที่ผิวเมล็ดช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าท าลายเมล็ด 

หรือเข้าท าลายได้ช้าลงจากการเปรียบเทียบระหว่างเมล็ดข้าวโพดที่มีเมล็ดแตกหรือมีรอยแตกบนผิวเมล็ดที่ 2 และ 

28% พบว่า ตัวอย่างที่มีเมล็ดแตกมากกว่าจะถูกเชื้อราเข้าท าลายเร็วกว่า 3-5 เท่า 

ความชื้นเมล็ด เป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ทางชีววิทยาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความชื้น 

แต่ละกิจกรรมต้องการความชื้นที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อเมล็ดมีความชื้นสูง 30-40% เมล็ดจะงอก ความชื้นต่ ากว่า 13% 

จะยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และไร ความชื้นต่ ากว่า 10% จะจ ากัดการพัฒนาของแมลงในโรงเก็บทุกชนิด

(พิเชษฐ์, 2547) ดังนั้นการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาข้าวโพดที่ความชื้นในเมล็ดที่เหมาะสม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน

การรักษาคุณภาพของข้าวโพด 

เชื้อรา มีเชื้อรามากกว่า 100 ชนิดที่เจริญบนเมล็ดพืช และแต่ละชนิดมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่

เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตแตกต่างกัน สามารถแบ่งเชื้อราออกได้เป็น 2 ประเภท ตามสถานที่เข้าท าลาย คือ 

เชื้อราในไร่ เจริญเติบโตและท าความเสียหายแก่เมล็ดพืชที่มีความชื้นสูงขณะอยู่ในแปลง และจะหยุดเจริญเติบโตเมื่อ

ถูกเก็บเกี่ยว  เชื้อราในโรงเก็บ เข้าท าลายเมล็ดพืชขณะอยู่ในโรงเก็บ ซึ่งมีผลท าให้เกิดความร้อนและกลิ่นเหม็นหืน เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี สูญเสียน้ าหนักแห้ง และท่ีส าคัญคือการสร้างสารพิษจากเชื้อราบางชนิด 

สารแอฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรามีอันตรายต่อคนและสัตว์ เป็นสารพิษที่มีความ

คงทนไม่ถูกท าลายหรือท าให้เสื่อมสลายไปได้ง่ายๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อรา คือ อาหาร เชื้อราสามารถ

เจริญเติบโตบนอาหารหรือเมล็ดพืชต่างๆ ความชื้น ความชื้นในอาหารต่ าท าให้เชื้อราเจริญและสร้างแอฟลาทอกซินได้

น้อย ความชื้นในอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและสร้างสารพิษประมาณ 70 -90% (อมรา, 2547) 

เชื้อราที่สร้างสารพิษเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 25-40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสร้างสารพิษ คือ 

25-35 องศาเซลเซียส เชื้อราต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตถ้าได้ออกซิเจนที่เพียงพอท าให้เชื้อราเจริญและสร้าง

แอฟลาทอกซินได้ด ี(อนงค์, 2546) 

การควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อราและการสร้างสารพิษสามารถท าได้โดยการจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว โดย

การจัดระบบการปลูกให้เหมาะสม ป้องกันการเข้าท าลายของแมลงเพราะเมื่อเมล็ดพืชถูกท าลายเกิดรอยแผลท าให้เชื้อ



ราเข้าท าลายได้ง่าย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปนเปื้อนของเชื้อราสามารถเกิดได้ตลอดการผลิต การจัดการที่ดี

สามารถช่วยป้องกันและลดการเจริญของเชื้อราได้ เช่นการลดความชื้นของผลผลิตโดยการตากแดด อบให้แห้ง การ

คัดเลือกวัตถุดบิที่มีคุณภาพ การรักษาความสะอาดเป็นต้น (โครงการศูนย์วิจัยการปรับปรุงคุณภาพข้าวโพด, 2535) 

การก าหนดปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินในประเทศไทยที่มีการปนเปื้อนในผลิตผลการเกษตร จากประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2537 ชนิดวัตถุดิบข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดป่น ระดับที่ก าหนดตามประกาศฯ ปริมาณ

แอฟลาทอกซิน 100 ppb ระดับท่ีก าหนดตามสหภาพยุโรป 20 ppb (กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, 2544) 

อาภรณ์(2548) ศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษแอฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารส าเร็จรูป 

จ านวน 98 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษแอฟลาทอกซินในทุกตัวอย่างของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าเฉลี่ยการ

ปนเปื้อน 29.74 ppb และข้าวโพดเป็นวัตถุดิบที่มีค่าการปนเปื้อนที่ระดับสูงสุด 48.13 ppb 

ข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ จะมีความชื้นที่สูงมากประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าลดความชื้นช้าจะท าให้เกิด

เชื้อราและมีการสร้างสารพิษได้ แต่การใช้อุณหภูมิสูงในการลดความชื้นท าให้ความชื้นลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ส่งผล

ให้คุณภาพของเมล็ดมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการลดความชื้นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญโดยวิธีการลดความชื้นแบ่ง

ออกเป็น 2 วิธี คือ การตากแดด เป็นวิธีที่นิยมกันทั่วไป เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ า  แต่มักมีปัญหาจากนนที่ตกอยู่เสมอ

ในช่วงต้นฤดูการเก็บเก่ียวข้าวโพด การใช้เครื่องลดความชื้น  คือ การเป่าลมและการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศให้ผ่านเข้า

ไปในกองเมล็ดพืชการเก็บรักษา เมื่อเก็บข้าวโพดมาใหม่ๆ ความชื้นในเมล็ดยังสูง อัตราการหายใจสูง ท าให้เกิดความ

ร้อนมากขึ้น เป็นผลให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมส าหรับเชื้อราในการสร้างสารแอฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่

ร้ายแรงที่สุดสารหนึ่ง (โครงการศูนย์วิจัยการปรับปรุงคุณภาพข้าวโพด, 2535) 

ฑณัช(2557) ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกในสภาพ

อากาศร้อนชื้น โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นเริ่มต้นที่ 8.66%  ความงอก 97% ในถุงพลาสติกใส่ในกล่องโฟมเก็บ

รักษาในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 12 เดือน พบว่าสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

ให้มีความชื้นไม่เกิน 10 % ได้ตลอดการเก็บรักษา 12 เดือน โดยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาในห้องเย็นมีความงอกมาตรฐาน

ในช่วง 87-97 % เวลาเฉลี่ยในการงอก  3-5 วัน  เมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องสามารถรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีความ

งอกที่ 80 % ได้นาน 4 เดือน และมีความงอกไม่ต่ ากว่า 70 % เมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน และเมื่อเก็บรักษานานเกิน 

6 เดือน เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความแข็งแรงลดลงอย่างรวดเร็ว  

ถ้าสามารถลดการสูญเสียของเมล็ดข้าวโพดจากสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและ

การเก็บรักษาทางด้านปริมาณและคุณภาพได้ ก็จะสามารถลดการสูญเสียผลผลิตลงได้ ผลผลิตมีความปลอดภัย และมี

คุณภาพที่ดี  



การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการลดความชื้นที่เหมาะสมของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 

หลังจากกระบวนการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาเพ่ือให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานที่สุดโดยมีความเสียหายในด้านปริมาณ

และคุณภาพต่ าท่ีสุด 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 
2. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า 
3. โรงเรือนและตะแกรงตาก 
4. ถุงปุ๋ย 
5. สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพ 

วิธีการ   

วางแผนการทดลองแบบ Split plot โดยมีปัจจัยหลัก คือ วิธีการลดความชื้นเมล็ด 4 แบบ และ ปัจจัยรอง 

คือ อายุการเก็บรักษา 6 เดือน จ านวน 4 ซ้ าการทดลอง ท าในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3  

1. เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น ามาลดความชื้นเมล็ดทันทีโดยวิธีการต่างๆ 4 แบบ คือ  
1) ตากแดด 2) อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 3) อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 4) อบที่อุณหภูมิ 150 องศา

เซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  ทุกกรรมวิธีท าจนเมล็ดมีความชื้นประมาณ 14 

เปอร์เซนตบ์ันทึกระยะเวลาในการอบแต่ละกรรมวิธี เก็บเมล็ดในถุงปุ๋ยปิดสนิทกรรมวิธีละ 24 ถุง ๆละ 2 กก. เก็บใน

สภาพอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 เดือน  

2. ทุก 2 เดือนตรวจสอบแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรถ้าพบว่ามีแมลงปนเปื้อนท าการรมด้วยฟอสฟีน 
ความชื้นเมล็ด  วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คือ โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย และคุณภาพ คือ อมิโลส สารแอฟลาทอก
ซิน เป็นต้น  
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาท าการทดลอง : เริ่มต้น ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

สถานที่ท าการทดลอง : กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 



เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่มีความชื้นเริ่มต้นประมาณ 30% น ามาลดความชื้น

เมล็ดทันทีโดยวิธีการต่างๆ 4 แบบ คือ 1) ตากแดด 2) อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 3) อบที่อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส 4) อบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนเมล็ดมี

ความชื้นที่เหมาะสม คือความชื้นประมาณ 14 % แต่ละกรรมวิธีเก็บเมล็ดในถุงปุ๋ยปิดสนิทกรรมวิธีละ 24 ถุงๆ ละ  

2 กก. เก็บในสภาพอุณหภูมิห้อง ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29-37 องศาเซลเซียส สุ่มมาวิเคราะห์คุณภาพทุกๆ 2 

เดือน เป็นเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลาในการลดความชื้น 

 ระยะเวลาในการลดความชื้นให้เหลือความชื้นที่ประมาณ 14% พบว่า วิธีการอบที่อุณหภูมิ 150  

องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 10 ชั่วโมง  

และวิธีการตากแดดใช้เวลามากท่ีสุด คือ 86 ชั่วโมง (Table 1)  

 

Table 1 Drying duration (hours) to reduce moisture content of corn grains (Nakhornsawan3) from 

30% to 14% by different methods 

Methods Initiate moisture (%) Drying period for 14% (hours) 

Sun Drying 30 86 

Drying 50 °C 30 39 

Drying 70 °C 30 19 

Drying 150 °C 5 minute and drying 50°C 30 10 

 

เมื่อน าเมล็ดจากกรรมวิธีต่างๆ เก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า วิธีการลดความชื้นและระยะเวลาเก็บ

รักษามีผลต่อปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน แต่วิธีการลดความชื้นและระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีผลต่อความชื้นเมล็ด 

ปริมาณโปรตีน น้ ามัน ไฟเบอร์ เถ้า และ อมิโลส 

ความชื้นเมล็ด  

วิธีการลดความชื้นและระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีปฏิสัมพันธ์กันต่อความชื้นเมล็ด แต่ระยะเวลาการเก็บรักษามี

ผลต่อความชื้นเมล็ดเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า วิธีการลดความชื้นโดยการอบที่อุณหภูมิ 150 องศา

เซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสท าให้เมล็ดมีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดกว่าทุกกรรมวิธี 

คือ 11.20% ขณะที่กรรมวิธีตากแดด อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสมีความชื้น



เฉลี่ย 12.37 12.21 และ 11.95%ตามล าดับ (Table 2) แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ด 

 

Table 2 The amount of moisture in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods and stored 

at room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

M-MEAN 
Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 5 

minute and 

oven 50°C 

0 13.10 13.20 12.78 12.65 12.93a 

2 12.90 12.50 12.42 11.77 12.40b 

4 11.75 11.58 11.34 10.14 11.20c 

6 11.72 11.55 11.27 10.24 11.19c 

T-MEAN 12.37a 12.21a 11.95a 11.20b 11.93 

C.V.(a) = 6.5%   C.V.(b) = 4.0% 

In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 

ปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน 

  วิธีการลดความชื้นและระยะเวลาเก็บรักษามีปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน พบว่า 

การลดความชื้นโดยอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

เป็นวิธีที่ท าให้มีปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินต่ าที่สุดในเดือนแรกของการเก็บรักษา คือ 22.15 ppb และเมื่อเก็บ

รักษาไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า ปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินไม่มีแตกต่างกันทางสถิติกับค่าเริ่มต้นส่วนการลด

ความชื้นโดยวิธีการตากแดดใช้ระยะเวลานานที่สุด 86 ชั่วโมง และพบว่ามีปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินสูงที่สุดใน

เดือนแรกของการเก็บรักษา คือ 64.85 ppb ส่วนวิธีการลดความชื้นโดยการอบที่อุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส 

พบว่ามีปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินใกล้เคียงกัน คือ 45.55 และ 43.68 ppb ตามล าดับ เมื่อเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพด

พันธุ์นครสวรรค์ 3 เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน พบว่า วิธีอบที่อุณหภูมิต่างๆ ทั้ง 3 วิธีปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินมี

ปริมาณลดลง แต่วิธีการลดความชื้นโดยการตากแดดพบว่าปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินมีปริมาณมากขึ้นและมาก

ที่สุดในการเก็บรักษาเดือนที่ 4 คือ 112.13 ppb (Table 3)กรมวิชาการเกษตร(2535) พบว่า การปนเปื้อนของสาร



แอฟลาทอกซินในระยะเริ่มต้นที่มีปริมาณค่อนข้างต่ า หลังจากเก็บรักษานานขึ้นนั้นจะพบการปนเปื้อนในปริมาณที่

สูงขึ้น และปริมาณที่พบจะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ ด้วย 

 

Table 3 The amount of aflatoxin in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods of drying 

and stored at room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 5 

minute and oven 

50°C 

0 64.85a C 45.55b CB 43.68bB 22.15aA 

2 45.03a B 15.15aA 10.85aA 11.53aA 

4 112.13cC 31.78a B 21.73a B 7.20aA 

6 88.20b C 38.40bB 17.63aA 14.08aA 

C.V.(a) = 97.8%   C.V.(b) = 38.0%  LSD.05 = 20.07 ppb 

In a column, followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 

องค์ประกอบทางเคมี 

องค์ประกอบทางเคมีของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ปริมาณโปรตีน น้ ามัน เส้นใย และ เถ้าพบว่าวิธีการลด

ความชื้นแบบต่างๆ และระยะเวลาการเก็บไม่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยค่าเฉลี่ยของ

ปริมาณโปรตีน 7.50%ปริมาณน้ ามัน 7.57%  ปริมาณเส้นใย 1.78%  และปริมาณเถ้า 1.79%(Table 4-7) 

 

 

 

 

 

 

 



Table 4 The amount of protein in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods and stored 

at room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

M-MEAN 
Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 

5 minute and 

oven 50°C 

0 5.76 6.93 6.80 6.85 6.58b 

2 8.41 7.94 7.30 8.11 7.94a 

4 8.22 7.58 7.41 8.17 7.84a 

6 7.46 7.89 7.07 8.15 7.64a 

T-MEAN 7.46a 7.58a 7.14a 7.82a 7.50 

C.V.(a) = 15.5%   C.V.(b) = 13.4% 

In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 

Table 5 The amount of oil in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods and stored at 

room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

M-MEAN 
Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 

5 minute and 

oven 50°C 

0 6.96 6.78 6.36 6.63 6.68b 

2 8.09 8.00 7.27 7.95 7.82a 

4 9.10 7.91 7.67 7.34 8.00a 

6 7.55 7.89 6.89 8.74 7.77a 

T-MEAN 7.92a 7.64a 7.05a 7.67a 7.57 

C.V.(a) = 15.8%   C.V.(b) = 12.3% 

In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 



 

 

 

 

Table 6 The amount of fiber in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods and stored at 

room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

M-MEAN 
Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 

5 minute and 

oven 50°C 

0 0.77 1.06 1.75 1.49 1.26b 

2 1.94 2.11 2.07 1.80 1.98a 

4 1.91 2.04 1.77 2.30 2.01a 

6 1.91 1.78 1.72 2.13 1.88a 

T-MEAN 1.63a 1.75a 1.83a 1.93a 1.78 

C.V.(a) = 27.4%   C.V.(b) = 25.5% 

In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 

Table 7 The amount of ash in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods and stored at 

room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

M-MEAN 
Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 

5 minute and 

oven 50°C 

0 1.84 1.80 1.65 1.63 1.73a 

2 2.00 1.94 1.67 1.92 1.88a 

4 1.94 1.75 1.53 1.78 1.75a 

6 1.71 1.94 1.59 2.17 1.85a 



T-MEAN 1.87a 1.86a 1.61b 1.87a 1.80 

C.V.(a) = 11.4%   C.V.(b) = 13.3% 

In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 

ปริมาณอมิโลส 

วิธีการลดความชื้นแบบต่างๆ และระยะเวลาการเก็บไม่มีผลต่อปริมาณอมิโลส โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอมิโลส 

คือ 22.75% จัดว่าเป็นแป้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความแข็ง(Table 8) เช่นเดียวกับกล้าณรงค์(2550) พบว่า แป้งจาก

ธัญพืช เช่น ข้าวโพด  แป้งสาลี แป้งข้าวฟ่าง มีปริมาณอมิโลสสูงประมาณ 22-30% 

Table 8 The amount of amylose in corn grains (var. Nakornsawan3) by various methods and stored 
at room temperature for 6 months 

Month 

Methods 

M-MEAN 
Sun Drying Oven 50 °C Oven 70 °C 

Drying 150 °C 

5 minute and 

oven 50°C 

0 21.62 22.02 22.84 23.39 22.47bc 

2 23.34 23.68 24.10 23.44 23.64a 

4 21.26 22.00 22.66 20.86 21.70c 

6 23.66 23.04 23.57 22.58 23.21ab 

T-MEAN 22.47a 22.68a 23.29a 22.57a 22.75 

C.V.(a) = 5.4%   C.V.(b) = 5.1% 

In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 

โครงสร้างของเมล็ดและแป้ง 

 เมื่อน าเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการลดความชื้นด้วยวิธีการต่างๆ มาท าให้เมล็ดแตกและน าไปตรวจสอบ

โครงสร้างภายในของเมล็ดด้วยกล้อง Scanning Electron Microscope(SEM)10 กิโลโวลท์(kv) ที่ก าลังขยาย 300 

และ 1000 เท่า สเกล 50 และ 100 ไมครอน(µm) พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีผลต่อโครงสร้างของเม็ดแป้งภายในเมล็ด

ข้าวโพด(Figure 1)  แต่การอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส มีผลต่อโครงสร้างของเปลือกหุ้มเมล็ดท าให้เปลือกหุ้มเมล็ดเสียโครงสร้างจากการถูกความร้อนหลอมรวมกัน



เป็นแผ่นและเกิดการหดตัวเกิดเป็นช่องว่างระหว่างเปลือกหุ้มเมล็ดและเม็ดแป้ง (Figure2d)  เช่นเดียวกับการทดลอง

ของไซนีย๊ะ(2556) พบว่าเซลล์จะถูกท าลายโดยความร้อนที่อุณหภูมิสูง และท าให้เสียสภาพ ในขณะที่กรรมวิธีอ่ืนๆ ใช้

ความร้อนที่ไม่สูงมากนักท าให้เปลือกหุ้มเมล็ดไม่ถูกท าลายด้วยความร้อนเมื่อเกิดการแตกจึงท าให้เส้นใยเซลลูโลส

แตกหักเห็นเป็นเส้น (Figure 2a-c)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการทดลอง 
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Figure 1 Ganule of Sun Drying (a),  Oven 50 °C (b), Oven 70 °C (c) and Drying 150 °C 

5 minute and oven 50°C (d) by Scanning Electron Microscope with magnification  
1000X 
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Figure 2 Seed coat of Sun Drying (a),  Drying 50 °C (b), Drying 70 °C (c) and Drying 150 °C  

5 minute and drying 50°C (d) by Scanning Electron Microscope with magnification  
300X 
 

วิธีลดความชื้นที่เหมาะสมส าหรับเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์3 โดยไม่ท าให้คุณภาพเมล็ด

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน คือ วิธีการอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 

นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นวิธีที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 10 ชั่วโมง พบปริมาณ

สารพิษแอฟลาทอกซินต่ าที่สุด คือ 14.08 ppb ถึงแม้ว่าโครงสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดจะถูกท าลายโดยความร้อนแต่ก็ไม่มี

ผลต่อโครงสร้างของเม็ดแป้งและคุณสมบัติทางเคมีอ่ืนๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
น าวิธีลดความชื้นที่เหมาะสมส าหรับเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3 คือ อบที่อุณหภูมิ 150  

องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วเปลี่ยนมาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นวิธีที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 10 

ชั่วโมง โดยไม่ท าให้คุณภาพเมล็ดเปลี่ยนแปลง และพบปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซินต่ า เมื่อเก็บรักษาในสภาพ

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน  
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