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บทคัดยอ : การหาศักยภาพในการลดความช้ืนเมล็ดพันธุขาวและขาวโพดโดยการใชเทคนิคการแผความรอนดวยคลื่นความถี่
วิทยุ (RF) เพื่อลดระยะเวลาในการลดความช้ืน โดยทําการลดความชื้นเมล็ดพันธุขาวและขาวโพดที่มีความชื้นจากแปลงปลูก
เริ่มตนเฉล่ีย 25 และ 29 เปอรเซ็นตฐานเปยกโดยลําดับ นําตัวอยางมาลดความชื้นโดยผานวิธีการลดความชื้น 6 กรรมวิธี คือ 
ใชตูอบลมรอน อุณหภูมิ 38 และ 40 องศา, ใชความรอนจาก RF ที่ความถ่ี 27.12 เมกะเฮิตร อุณหภูมิ 38 และ 40 องศา และ
ใชตูอบลมรอนรวมกับ RF  อุณหภูมิ 38 และ 40 องศา   ตามลําดับ โดยมีเปาหมายใหความชื้นของทั้ง 2 พืชตัวอยางอยูใน
ระดับ 14 เปอรเซ็นต จากผลการทดสอบ พบวา การลดความช้ืนดวยลมรอนใชระยะเวลาสูงสุด คือ 9 และ 13 ชั่วโมง ในเมล็ด
พันธุขาวและขาวโพดตามลําดับ ขณะที่การใชความรอนจาก RF ที่ 40 องศา ใชระยะเวลาในการลดความชื้นไดสั้นที่สุดทั้งใน
เมล็ดพันธุขาวและขาวโพด 5 ช่ัวโมง และ 7 ชั่วโมง 40 นาที สวนการใชตูอบลมรอนรวมกับ RF ในเมล็ดพันธุขาวและขาวโพด 6 
และ 10 ชั่วโมง ดังนั้นการใช RF ในการลดความชื้นเมล็ดพันธุจึงเปนวิธีการที่สามารถลดระยะเวลาการลดความชื้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: คลื่นความถ่ีวิทยุ เมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธุขาวโพด 
 
ABSTRACT : The experiment was conducted in order to find the drying potential in time reduction by Radio 
frequency (RF) heat treatment in rice and corn seed. Rice and corn seed were harvested with the initial moisture 
of 25 and 29% wet basis respectively. The sample were subjected to 6 various methods of drying varying the 
temperature at 2 levels of 38 and 40 °C by using hot air oven, RF heat treatment at 27.12 megahertz and 
combination of hot air oven and RF heat treatment. The target moisture content of both seeds were14%. The 
results showed that the timing from hot air oven drying methods took the longest hours of 9 and 13 hours in rice 
and corn seed respectively. Whereas using RF heat treatment at 40 °C took 5 and 7 hours 40 minute. Beside that 
using combining of both drying method at 40 °C took 6 and 10 hours in rice and corn seed respectively. Therefore 
drying seed with RF heat treatment resulted significantly in time reduction.  
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