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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาค่าความชื้นในข้าวเปลือกที่เหมาะสมกับการแปรรูปเป็น
ข้าวสาร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างข้าวเปลือก 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ กข 41 กข 49 และพิษณุโลก 2 การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ โดยน าข้าว 3 สายพันธุ์ ไปท าการลดความชื้นโดยการตากแดด 
แบ่งเป็น 4 ระดับความชื้น คือ 10 – 11%, 12 – 13%, 14 – 15% และ 16 – 17% จากนั้นน าไปสี
เป็นข้าวสาร หลังจากการสีข้าวเปลือกแล้ว ท าการแบ่งลักษณะของเมล็ดข้าวสารที่ได้จากการสีในแต่
ละกลุ่มของทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยแบ่งลักษณะของเมล็ดได้ดังนี้ เมล็ดสมบูรณ์ 100% เมล็ดสมบูรณ์ 
75% เมล็ดสมบูรณ์ 50% และเมล็ดสมบูรณ์ 25%  
 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเพ่ือหาค่าความชื้นที่เหมาะสมของข้าวแต่ละสายพันธุ์ในการ
น าไปสี ข้าวพันธุ์ กข 41 ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการน าไปสี คือ ค่าความชื้นที่ 12 – 13% ข้าวพันธุ์ 
กข 49 ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการน าไปสี คือ ค่าความชื้นที่ 14 – 15% และข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการน าไปสี คือ ค่าความชื้นที่ 12 – 13% ส่วนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบค่า
ความชื้นของข้าวแต่ละสายพันธุ์ พบว่า ในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% ไม่เหมาะสมต่อการน า
ข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร เพราะพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารมากกว่าความสมบูรณ์ของเมล็ด
ข้าวสารในทุกสายพันธุ์ ในระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% สายพันธุ์ที่เหมาะต่อการน าไปสี คือ ข้าวสาร
พันธุ์ กข 49 ในระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% สายพันธุ์ที่เหมาะต่อการน าไปสี คือ ข้าวสารพันธุ์
พิษณุโลก 2 และในระดับค่าความชื้นที่ 10 – 11% ไม่เหมาะสมต่อการน าข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร 
เพราะพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารมากกว่าความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารในทุกสายพันธุ์
เช่นเดียวกับในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% 
ค าส าคัญ: ความชื้น ข้าวเปลือก การแปรรูปข้าวสาร 
 

Abstract 
This research aims to study the moisture content in paddy rice for processing. 

The samples Paddy three strains, strain RD 41, RD 49 and Phitsanulok 2. This research 
study comparing the rice three species to reduce moisture by the sun into 4 moisture 
level is 10-11 %, 12-13%, 14-15% and 16-17%, then to brown rice. The divided nature 
of the rice grain from the color of each of the three species share characteristics of 
grain as seed completely 100%, 75% complete grains, beans, seeds and complete 50%  
complete 25%. 
The results showed that, A study to determine the optimum moisture content of rice 
varieties in its rice varieties RD 41 the proper humidity in its color is the humidity 12-
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13%. The RD 49 the proper humidity to implement color is the humidity 14-15% and 
rice Phitsanulok 2 humidity values in the appropriate color to the humidity is 12-13%. 
The study to compare the moisture content of rice varieties found in the humidity 16-
17% is not suitable to color the rice paddy. The fracture of grains of rice over the 
integrity of rice seeds in all varieties. The moisture content of 14-15% strains suitable 
introduction to color rice varieties RD 49 in the humidity at 12-13% of species suitable 
for introduction to color rice varieties Phitsanulok 2 and in the humidity. For 10-11% is 
not suitable to color the rice paddy. Because a fracture of grains of rice over the 
integrity of rice seeds in all varieties as well as the humidity level at 16-17%. 
Keywords : paddy, rice, rice processing 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ตามชนบทยังท าอาชีพ
เป็นเกษตรกร ที่ได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดรวมทั้งการปลูกข้าว ในท้องถิ่นต่างๆ มีข้าว
หลากหลายสายพันธุ์ โดยในแต่ละพันธุ์ของเมล็ดข้าวจะมีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างกันไป เช่น 
ขนาดของเมล็ด รูปร่างของเมล็ด ปริมาณน้ าหนัก สีของเมล็ดข้าว และสีของเปลือกข้าว เป็นต้น ดังนั้น
ด้วยลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ ท าให้ข้าวเปลือกแต่ละพันธุ์มีความชื้นที่
เหมาะสมต่อการน าไปสีแตกต่างกัน ความชื้นในข้าวเปลือกก่อนน าไปสีต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
พันธุ์ข้าวชนิดนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวสารที่สีออกมามีลักษณะของเมล็ดที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก 
นอกจากนี้ยังเก็บไว้ได้นานขึ้น เมื่อข้าวสารที่ได้ออกมาภายหลังจากการสีมีคุณภาพมากขึ้น ก็จะส่งผล
ให้ข้าวสารมีราคาดีข้ึน และยังสามารถน าข้าวสารไปขายในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย 
 ความชื้นในข้าวเปลือก คือ ปริมาณน้ าที่อยู่ในเมล็ดข้าว ความชื้นที่มีอยู่ในข้าวเปลือกเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของข้าวเปลือกซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของเมล็ดข้าวสาร ถ้า
ข้าวเปลือกมีชื้นมาก หรือน้อยเกินไป ก็จะส่งผลให้เมล็ดข้าวสารแตกหัก ไม่สมบูรณ์ และเก็บไว้ไม่ได้
นาน (บุญมี ศิริ และคณะ, 2549, น 1-2) นอกจากนั้นความชื้นในข้าวเปลือกยังเป็นข้อก าหนดในการ
ซื้อขายข้าวเปลือกอีกด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความชื้นในข้าวเปลือกจะส่งผลต่อคุณภาพของข้าวสาร
ภายหลังการสี และคุณภาพของข้าวสารเหล่านี้มีความส าคัญอย่างมากในเชิงการค้า จึงควรลดระดับ
ความชื้นในข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพดี ท า
ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวและโรงรับซื้อข้าว มีผลก าไรดีขึ้น การท านาของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้น
ที่ผลผลิตสูงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ จึงท าให้ราคาในการซื้อขายข้าวสารในประเทศด่ า
ลง และข้าวสารที่ได้มีคุณภาพต่ าลง จึงส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไปประเทศลดน้อยลง เศรษฐกิจ
ภายในประเทศจึงแย่ลงตามไปด้วย (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,  2555, น 
1-4)  
 จากปัญหาและความส าคัญจากข้างต้นท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือหาค่าความชื้นใน
ข้าวเปลือกที่เหมาะสมกับการแปรรูปเป็นข้าวสาร โดยศึกษาพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน 3 สายพันธุ์ คือ 
ข้าวพันธุ์ กข 41 ข้าวพันธุ์ กข 49 และข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยเปรียบเทียบในระดับความชื้นที่
แตกต่างกัน 4 ระดับ เพ่ือหาค่าความชื้นในข้าวเปลือกที่เหมาะสมในแต่ละสายพันธุ์ต่อการน าไปสีเป็น
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ข้าวสาร เพ่ือให้ข้าวสารที่ได้ออกมาไม่แตกหัก มีลักษณะเมล็ดที่สมบูรณ์ และคุณภาพที่ดี ซึ่งจะท าให้
ข้าวสารที่ได้มีราคาดีข้ึน ส่งผลดีต่อการค้าขายทั้งในประเทศและการส่งออกต่างประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือหาค่าความชื้นที่เหมาะสมของข้าวแต่ละสายพันธุ์ในการน าไปสี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าความชื้นของข้าวแต่ละสายพันธุ์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าความชื้นที่เหมาะสมในการสีแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. เมล็ดข้าวเปลือกท่ีใช้ทดลอง 3 สายพันธุ์ 
- ข้าวพันธุ์ กข 41 
- ข้าวพันธุ์ กข 49 
- ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
ข้าวเปลือกที่ใช้ในการทดลองต้องเป็นข้าวใหม่ (พ.ศ.  2558) และเป็นข้าวเปลือกที่ 0 

เดือน (ค่าเริ่มต้น) ยังไม่ผ่านการลดความชื้นด้วยวิธีการใดๆมาก่อน (ยุทธนา ทบด้าน, 2551) โดย
น ามาลดความชื้นด้วยวิธีการตากแดด 

2. ระดับความชื้นในการทดลอง 4 ระดับ  
- 10 – 11% 
- 12 – 13% 
- 14 – 15% 
- 16 – 17% 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องวัดความชื้น รุ่น MD-7822 สามารถใช้วัดความชื้นและอุณหภูมิ ของข้าวเปลือก

และข้าวสารได้ โดยสามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่ 8-30% และวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 ถึง 55 องศา 
2. เครื่องสีข้าว รุ่น SB-3 สีข้าวได้ 1.5 เกวียนข้าวเปลือก ต่อ 12 ชั่วโมง สามารถแยกข้าวได้ 

3 แบบ คือ ข้าวคัด ข้าวรวม และข้าวปลาย 
3. เครื่องช่างดิจิตอล ยี่ห้อ Ohaus รุ่น CS Series  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สุ่มตัวอย่างข้าวสารที่ได้มาในแต่ละกลุ่มของทั้ง 3 สายพันธุ์ กลุ่มละ 5 กรัม 
2. จดบันทึกลักษณะของเมล็ดข้าวสารที่ได้จากการสีในแต่ละกลุ่มของทั้ง 3 สายพันธุ์ โดย

แบ่งลักษณะของเมล็ดได้ดังนี้ (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547, น 6) 
- เมล็ดสมบูรณ์ 100% 
- เมล็ดสมบูรณ์ 75% 
- เมล็ดสมบูรณ์ 50% 
- เมล็ดสมบูรณ์ 25% 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1. วิเคราะห์จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเปรียบเทียบในระดับความชื น
ที่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 1 จ านวนเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 41 ที่ได้หลังจากการสี ในแต่ละระดับความชื้น 

ระดับค่า
ความชื น 

จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แบ่งตามความสมบูรณ์ของเมล็ด 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

25% 
16 – 17% 23% 8% 17% 52% 

14 – 15% 33% 10% 15% 42% 

12 – 13% 34% 11% 15% 40% 

10 – 11% 19% 6% 19% 56% 

จากตารางที่ 1พบจ านวนเมล็ดของข้าวพันธุ์ กข 41 เมล็ดมีความสมบูรณ์มากสุดที่ 34% 
ระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% แต่ในระดับค่าความชื้น
ที่ 14 – 15% จะพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารมากกว่าระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% และเมล็ดมี
การแตกหักมากสุดที่ 56% ระดับค่าความชื้นที่ 10 – 11% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับค่าความชื้นที่ 16 – 
17% แต่ในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% จะพบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากกว่าระดับค่า
ความชื้นที่ 10 – 11% 
ตารางท่ี 2 จ านวนเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 49 ที่ได้หลังจากการสี ในแต่ละระดับความชื้น 

ระดับค่า
ความชื น 

จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แบ่งตามความสมบูรณ์ของเมล็ด 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

25% 
16 – 17% 20% 18.5% 18.5% 43% 

14 – 15% 30% 23% 24% 23% 

12 – 13% 24% 16% 19% 41% 

10 – 11% 24% 20% 19% 37% 

จากตารางที่ 2 พบจ านวนเมล็ดของข้าวพันธุ์ กข 49 เมล็ดมีความสมบูรณ์มากสุดที่ 30% 
ระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% และเมล็ดมีการแตกหักมากสุดที่ 43% ในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 
17% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% แต่ในระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% จะพบความ
สมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากกว่าระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% 
ตารางท่ี 3 จ านวนเมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ได้หลังจากการสี ในแต่ละระดับความชื้น 

ระดับค่า
ความชื น 

จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แบ่งตามความสมบูรณ์ของเมล็ด 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

25% 
16 – 17% 7% 16% 25% 52% 

14 – 15% 9% 19% 31% 41% 

12 – 13% 34% 21% 21% 24% 

10 – 11% 23% 21% 24% 32% 
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จากตารางที่ 3 พบจ านวนเมล็ดของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 เมล็ดมีความสมบูรณ์มากสุดที่ 34% 
ซึ่งยังพบการแตกหักของเมล็ดน้อยที่สุดที่ 24% ระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% และเมล็ดมีการ
แตกหักมากสุดที่ 52% ซึ่งยังพบความสมบูรณ์ของเมล็ดน้อยที่สุดที่ 7% ในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 
17%  

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความชื นของข้าวแต่ละสายพันธุ์ 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ 

สายพันธุ์ 
จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในระดับค่าความชื นที่ 16 – 17% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

25% 
กข 41 23% 8% 17% 52% 

กข 49 20% 18.5% 18.5% 43% 

พิษณุโลก 2 7% 16% 25% 52% 

 จากตารางที่ 4 ในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารน้อย
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการแตกหักของเมล็ดข้าวสารในทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะในข้าวสารพันธุ์
พิษณุโลก 2 พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารน้อยสุดที่ 7% และพบการแตกหักของเมล็ดมากที่สุด
ที่ 52% ซึ่งเท่ากับในข้าวสารพันธุ์ กข 41 แต่ในข้าวสารพันธุ์ กข 41 จะพบความสมบูรณ์ของเมล็ด
ข้าวสารมากว่าในข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2  
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบในระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ 

สายพันธุ์ 
จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในระดับค่าความชื นที่ 14 – 15% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

25% 
กข 41 33% 10% 15% 42% 

กข 49 30% 23% 24% 23% 

พิษณุโลก 2 9% 19% 31% 41% 

จากตารางที่ 5 ในระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับการแตกหักของเมล็ดข้าวสาร โดยในข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 พบความสมบูรณ์ของ
เมล็ดข้าวสารน้อยสุดที่ 9% และพบการแตกหักของเมล็ดมากที่สุดที่ 41% ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความ
สมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารและการแตกหักของเมล็ดข้าวสารแตกต่างกันมาก แต่ในข้าวสารพันธุ์ กข 
49 พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารที่ 30% และพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารที่ 23% ซึ่งเป็น
ข้าวสารพันธุ์เดียวที่พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากกว่าการแตกหักของเมล็ดข้าวสาร  
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบในระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ 

สายพันธุ์ 
จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในระดับค่าความชื นที่ 12 – 13% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 25% 

กข 41 34% 11% 15% 40% 

กข 49 24% 16% 19% 41% 
พิษณุโลก 2 34% 21% 21% 24% 
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จากตารางที่ 6 ในระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสาร
ใกล้เคียงการแตกหักของเมล็ดข้าวสารในทุกสายพันธุ์  แต่ในข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 พบความสมบูรณ์
ของเมล็ดข้าวสารที่ 34% และพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารที่ 24% ซึ่งเป็นข้าวสารพันธุ์เดียวที่พบ
ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากกว่าการแตกหักของเมล็ดข้าวสาร 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบในระดับค่าความชื้นที่ 10 – 11% ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ 

สายพันธุ์ 
จ านวนเมล็ดข้าวสารที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในระดับค่าความชื นที่ 10 – 11% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

100% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

75% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

50% 
เมล็ดสมบูรณ์ 

25% 
กข 41 19% 6% 19% 56% 

กข 49 24% 20% 19% 37% 

พิษณุโลก 2 23% 21% 24% 32% 

 จากตารางที่ 7 ในระดับค่าความชื้นที่ 10 – 11% พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารน้อย
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการแตกหักของเมล็ดข้าวสารในทุกสายพันธุ์ โดยเฉพาะในข้าวพันธุ์ กข 41 
พบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารน้อยสุดที่ 19% และพบการแตกหักของเมล็ดมากที่สุดที่ 56% ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารและการแตกหักของเมล็ดข้าวสารแตกต่างกันมาก 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาเพ่ือหาค่าความชื้นที่เหมาะสมของข้าวแต่ละสายพันธุ์ในการน าไปสี โดย
การน าข้าวสารทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์ กข 41 , ข้าวพันธุ์ กข 49 และข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
ไปท าการสีในค่าความชื้นที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 10 – 11% , 12 – 13% , 14 – 15% และ16 – 
17% แล้วน าไปเปรียบเทียบจ านวนความสมบูรณ์ของเมล็ดที่ได้ในแต่ละสายพันธุ์ พบว่า  

ข้าวพันธุ์ กข 41 ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการน าไปสี คือ ค่าความชื้นที่ 12 – 13% ซึ่ง
จะพบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากท่ีสุดที่ 34% และพบการแตกหักของเมล็ดน้อยที่สุดที่ 40% 
แต่ในข้าวพันธุ์  

กข 41 จะพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารสูงมากในทุกค่าความชื้น  
ข้าวพันธุ์ กข 49 ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการน าไปสี คือ ค่าความชื้นที่ 14 – 15% ซึ่ง

จะพบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากท่ีสุดที่ 30% และพบการแตกหักของเมล็ดน้อยที่สุดที่ 23% 
ในข้าวพันธุ์ กข 49 จะพบเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารกับเปอร์เซ็นต์การแตกหักของ
เมล็ดข้าวสารมีค่าใกล้เคียงกันในทุกค่าความชื้น 

ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ค่าความชื้นที่เหมาะสมในการน าไปสี คือ ค่าความชื้นที่ 12 – 13% 
ซึ่งจะพบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารมากที่สุดที่ 34% และพบการแตกหักของเมล็ดน้อยที่สุดที่ 
24% ในข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ยิ่งมีค่าความชื้นสูงเกินไปหรือต่ าเกินไป จะพบความสมบูรณ์ของเมล็ด
ข้าวสารน้อย และพบการแตกหักมากขึ้นอีกด้วย 

2. จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบค่าความชื้นของข้าวแต่ละสายพันธุ์ โดยการน าข้าวสาร
ทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์ กข 41 , ข้าวพันธุ์ กข 49 และข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ไปท าการสีใน
ค่าความชื้นที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 10 – 11% , 12 – 13% , 14 – 15% และ16 – 17% แล้ว
น าไปเปรียบเทียบค่าความชื้นของข้าวแต่ละสายพันธุ์ พบว่า 

ในระดับค่าความชื้นที่ 16 – 17% ไม่เหมาะสมต่อการน าข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร 
เพราะพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารมากกว่าความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารในทุกสายพันธุ์ 
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เนื่องจากข้าวเปลือกท่ีมีความชื้นสูงจะถูกแมลงเข้าไปท าลายได้ง่าย ท าให้เมล็ดข้าวสารเกิดการแตกหัก
มากภายหลังจากการในไปสี 

ในระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% สายพันธุ์ที่เหมาะต่อการน าไปสี คือ ข้าวสารพันธุ์ กข 
49 เพราะเป็นข้าวสารพันธุ์เดียวในระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% ที่พบความสมบูรณ์ของเมล็ด
ข้าวสารมากกว่าการแตกหักของเมล็ดข้าวสาร 

ในระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% สายพันธุ์ที่เหมาะต่อการน าไปสี คือ ข้าวสารพันธุ์
พิษณุโลก 2 เพราะเป็นข้าวสารพันธุ์เดียวในระดับค่าความชื้นที่ 12 – 13% ที่พบความสมบูรณ์ของ
เมล็ดข้าวสารมากกว่าการแตกหักของเมล็ดข้าวสาร เช่นเดียวกับในระดับค่าความชื้นที่ 14 – 15% 

ในระดับค่าความชื้นที่ 10 – 11% ไม่เหมาะสมต่อการน าข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร 
เพราะพบการแตกหักของเมล็ดข้าวสารมากกว่าความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสารในทุกสายพันธุ์ 
เนื่องจากข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่ าเมล็ดจะมีการแตกหักง่าย ท าให้ในระหว่างการสีข้าวเปลือกเมล็ด
จึงเกิดการแตกหักได้มากกว่าในระดับค่าความชื้นอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ต้องลดความชื้นของข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับค่าความชื้นที่เหมาะสมกับสายพันธุ์นั้นๆ 
ก่อนการน าไปสีเป็นข้าวสาร 

2. ข้าวเปลือกต้องเก็บไว้อย่างเหมาะสม ไม่แดด ฝน แมลง หรือสารเคมีใดๆท้ังสิ้น 
3. ข้าวเปลือกต้องไม่เคยผ่านการลดความชื้นด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นมาก่อน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ท าการศึกษาโดยเพิ่มการเปรียบเทียบระหว่างวิธีลดความชื้นของข้าวเปลือกโดยวิธี 
2. ธรรมชาติ กับวิธีลดความชื้นของข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องอบ 
3. ท าการศึกษาในระดับค่าความชื้นที่ละเอียดมากข้ึนเช่น 12%, 13%, 14% และ15%  
4. ท าการศึกษาค่าความชื้นในข้าวสานพันธุ์อื่นๆ 
5. ท าการศึกษาในสายพันธุ์เดียวกัน แต่เปรียบเทียบระหว่างข้าวนาปีกับนาปรัง 
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