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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของขาวโพดหวาน โดยสวนของฝกที่ทําการวัดคือ 

เสนผานศูนยกลางในแนวตางๆ ความยาว ปริมาตร ความหนาแนนเนื้อปรากฏ และพื้นที่ผิว  สวนของเปลือก 

เมล็ดและแกนที่ทําการวัด คือ ความหนา ปริมาตร ความหนาแนนเนื้อ พื้นที่ผิวและ สัดสวนความชื้น (ฐานเปยก) 

ซึ่งนํามาคํานวณคาความรอนจําเพาะ สัมประสิทธิ์การนําความรอน และสัมประสิทธิ์การแพรความรอน จาก

สมการที่เปนฟงกชั่นกับความชื้น  ผลการทดลองสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงความรอนที่ไดจากการคํานวณ 

สําหรับคาเฉลี่ยที่สําคัญของขาวโพดทั้งฝก ไดแก ความยาวของฝกขาวโพดเทากับ 21.16 cm ความหนาแนนเนื้อ

ปรากฏเทากับ 0.47 g/cm3 และพื้นที่ผิว 512.53 cm2 สําหรับคาที่สําคัญของเมล็ดขาวโพด ไดแก ความหนาใน

แนวตั้งฉากกับแกนที่ยาวที่สุดเทากับ 1.08 cm ความหนาแนนเนื้อเทากับ 0.98 g/cm3 สัมประสิทธิ์การนําความ

รอนเทากับ 0.49 W/m·K ความรอนจําเพาะเทากับ 3.39 kJ/kg·K และสัมประสิทธิ์การแพรความรอนเทากับ 0.15 

m2/s ซึ่งสมบัติเชิงกายภาพของขาวโพดหวานเหลานี้เปนตัวแปรเริ่มตนของแบบจําลองการทํานายอุณหภูมิ

ภายในของขาวโพดหวานระหวางการทํา hydrocooling เพื่อทําใหสามารถออกแบบกระบวนการลดอุณหภูมิ ให

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  และสามารถนําตัวแปรเหลานี้ไปใชในแบบจําลองทางความรอนและความเย็นอื่นได

อีกดวย 
 
คําสําคัญ : สมบัติเชิงกายภาพ  ขาวโพดหวาน 

 

ABSTRACT 
This research studied the physical properties of sweet corn. The properties of the sweet corn 

ear measured were diameters in different directions, length, volume, apparent density and surface 

area. The properties of the sweet corn peel, seed, and cob measured were thickness, volume, 

density and moisture content (wet basis). The moisture content was used for calculation of specific 

heat, thermal conductivity and thermal diffusivity from formulae. Some average value  of the important 

properties of sweet corn ear included the length of 21.16 centimeters, apparent density of 0.47 g/cm3 

and surface area of 512.53 cm2. The important average values of sweet corn seed included the 

vertical thickness perpendicular to the longest axis of 1.08 cm, solid density of 0.98 g/cm3, thermal 
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conductivity of 0.49 W/m·K, specific heat of 3.39 kJ/kg·K and thermal diffusivity of 0.15 m2/s. These 

properties will be the input variables for the model for prediction of temperature in sweet corn during 

hydrocooling which can be used for the design of the most effective precooling process. These 

variables can also be used for the models of other heating and cooling processes. 
 
Keywords : physical properties, sweet corn 

E-mail : oom-naka@hotmail.com 

 

คํานํา 
ขาวโพดหวาน เปนพืชอาหารเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศ ในแตละวันมีการบริโภคและใช

ผลิตภัณฑที่ไดจากขาวโพดหวานเปนจํานวนมาก สามารถจําหนายไดทั้งตลาดบริโภคสดและสงโรงงาน

อุตสาหกรรมบรรจุกระปอง ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวโพดหวานจํานวนมาก โดยปลูกแถบภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ และทางตะวันตกของประเทศไทย (เทคโนโลยีชาวบาน, 2551) 
Dilip Jain และ Pankaj Pathare ในป 2007 ไดศึกษาการสรางแบบจําลองคณิตศาสตร เพื่อทํานาย

อุณหภูมิของปลาในน้ําแข็ง โดยใชสมบัติทางกายภาพ คือ ปริมาตรของปลา วัดโดยใชแทนที่น้ํา (Rahman, 

1995) ความหนาแนนของปลา คือ น้ําหนักหารดวยปริมาตร และ พื้นที่พื้นผิวของปลาหาโดยวิธี Simpson 

(Sastry, 1985) และสัดสวนความชื้นของปลา เพื่อนําไปใชในการสรางแบบจําลองเพื่อทํานายอุณหภูมิของปลา

ในน้ําแข็ง และหาขอมูลการทําความเย็น เชน สัมประสิทธิ์การทําความเย็น  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนที่

พื้นผิวเฉลี่ย half cooling time และ 7/8 cooling time และสมบัติเชิงความรอน คือ ความตานทานความรอน 

ความจุความรอน  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของขาวโพดหวาน โดยสวนของฝกที่ทําการวัดคือ 

เสนผานศูนยกลางในแนวตางๆ ความยาว ปริมาตร ความหนาแนนเนื้อปรากฏ และพื้นที่ผิว สวนของเปลือก 

เมล็ดและแกนที่ทําการวัด คือ ความหนา ปริมาตร ความหนาแนนเนื้อ พื้นที่ผิวและ ความชื้น(ฐานเปยก) ซึ่งนํามา

คํานวณคาความรอนจําเพาะ, สัมประสิทธิ์การนําความรอน และสัมประสิทธิ์การแพรความรอน จากสมการที่เปน

ฟงกชั่นกับความชื้น  ซึ่งเปนตัวแปรเริ่มตนของแบบจําลองการทํานายอุณหภูมิภายในของขาวโพดหวานระหวาง

การทํา hydrocooling เพื่อทําใหสามารถออกแบบกระบวนการลดอุณหภูมิ ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  และ

สามารถนําตัวแปรเหลานี้ไปใชในแบบจําลองทางความรอนและความเย็นอื่นไดอีกดวย  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. ตัวอยาง  
ขาวโพดหวาน (Zea mays) พันธุ ไฮบริกซ-3 ซึ่งนํามาจากไรในตอนเชาจาก อําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ขนสงมายังหองปฎิบัติการ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และทําการ

ทดลองทันที โดยลอกเปลือกออกบางสวน ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1  ขาวโพดที่ลอกเปลือกออกบางสวนแลว 

 

2.  การหาสมบัติทางกายภาพของขาวโพดหวาน (ปานมนัสและคณะ, 2538) 

2.1 ขนาดของขาวโพด วัดขนาดฝกดวยเวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล (ABSOLUTE DIGIMATIC 

รุน 500-173 ขนาด 300 mm ความละเอียด 0.01 mm) โดย วัดความยาวเปนเสนตรงทั้งหมด 3 แกน คือ 1) แกน 

A คือ เสนผานศูนยกลางที่ยาวที่สุดของฝก ดังรูปท่ี 2 2) แกนB  คือ วัดจากเสนผานศูนยกลางที่ยาวที่สุดที่ตั้งฉาก

กับแกน A และ 3) แกน C คือ วัดจากเสนผานศูนยกลางที่ตั้งฉากกับแกน A และแกน B ดังรูปท่ี 3  

 
รูปที่ 2  เสนผานศูนยกลางที่ยาวที่สุดของฝก 

 
รูปที่ 3  เสนผานศูนยกลางแกน B และแกน C 

 

2.2 ความหนาของเปลือก เมล็ด และแกนขาวโพด ในดานตั้งฉากกับแกนที่ยาวที่สุด วัดเสนผาน

ศูนยกลางดวยเวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล (ABSOLUTE DIGIMATIC รุน 500-173 ขนาด 300 mm ความ

ละเอียด 0.01 mm) กอนปอกเปลือกทั้งหมด 3 ตําแหนง คือตรงกลางฝกขาวโพด 1 ตําแหนง ตรงกลางของฝงขวา

และฝงซายของฝกขาวโพด อยางละ 1 ตําแหนง  ดังรูปที่ 4 โดยวัดตําแหนงละ 2 คร้ังคือ วัดเสนผานศูนยกลาง

ที่ตั้งฉากกับเสนผานศูนยกลางเดิมอีกครั้งแลวหาคาเฉลี่ย ปอกเปลือกขาวโพดแลวทําเหมือนกับฝกขาวโพดกอน

ปอกเปลือก แกะเมล็ดออกใหเหลือแตแกนแลวทําเหมือนกับฝกขาวโพดกอนปอกเปลือก คํานวณความหนาของ

เปลือก เมล็ด และแกนขาวโพด ในสมการที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4  การวัดเสนผานศูนยกลาง 3 ตําแหนง 
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โดย    คือ เสนผานศูนยกลาง (mm) 

2.3 ปริมาตรของเปลือก เมล็ด แกน และทั้งฝกขาวโพด 

 1) ปริมาตรของเปลือก ตัดเปลือกขาวโพดทั้งความหนาออกเปน 30 x 30 mm 3 ตําแหนง คือตรง

กลางฝกขาวโพด 1 ตําแหนง ตรงกลางของฝงขวาและฝงซายของฝกขาวโพด อยางละ 1 ตําแหนง ดังรูปที่ 5 แลว

หาคาเฉลี่ย ความหนาของขาวโพดหาไดจากการวัดขนาดในขอ 2.1 คํานวณ V ไดจากสมการที่ 4 
V = กวาง x ยาว x สูง 

   = 30 mm x 30 mm x ความหนาของเปลือก (mm)                   

 
รูปที่ 5  การตัดเปลือกขาวโพดขนาด 30X30 mm 3 ตําแหนง 

 

 2) ปริมาตรแกน และทั้งฝกขาวโพด ขาวโพดจะถูกแบงออกตามยาวเปนชิ้นขนาดเทาๆกัน กวาง 20 

mm และสวนที่เหลือตรงสวนปลายฝกทั้ง 2 ดาน ใหคิดเปนทรงกรวยและทรงกรวยตัด ดังรูปที่ 6 วัดเสนผาน

ศูนยกลางของตรงกลางแตละสวนดวยเวอรเนียคาลิปเปอรแบบดิจิตอล (ABSOLUTE DIGIMATIC รุน 500-173 

ขนาด 300 mm ความละเอียด 0.01 mm) โดยวัดตําแหนงละ 2 คร้ังคือ วัดเสนผานศูนยกลางที่ตั้งฉากกับเสน

ผานศูนยกลางเดิมอีกครั้งแลวหาคาเฉลี่ย คํานวณปริมาตรทรงกระบอกไดจากสมการที่ 5 ปริมาตรทรงกรวย 

ปริมาตรของทรงกรวยตัด และ ปริมาตรของฝกขาวโพดทั้งหมด ไดจากสมการที่ 6, 7 และ 8 ตามลําดับ สําหรับ

แกนขาวโพดก็ทําเชนเดียวกันกับฝกขาวโพดทั้งฝก 

 
รูปที ่6  การแบงขาวโพดออกเปนชิ้นๆ 

 

 

 
ปริมาตรของฝกขาวโพดทั้งหมด=ปริมาตรของทรงกระบอกรวม+ปริมาตรกรวย+ปริมาตรของทรงกรวยตัด     (8) 

3) ปริมาตรของเมล็ด หาดวยการแทนที่เมล็ดขาวโพดดวย Toluene ใน Volumetric flask ขนาด 200 cm3 

คํานวณปริมาตรของเมล็ดขาวโพดจากสมการที่ 9 

 
โดยที่  Vm  คือปริมาตรของเมล็ดขาวโพด (cm3) 

mL  คือมวลของ Toluene ที่ถูกแทนที่ (g) 

ρL  คือความหนาแนนของ Toluene (เทากับ 0.867 g/cm3 )  
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2.4 ความหนาแนนของเปลือก เมล็ด แกน และทั้งฝกขาวโพด  

 1) ความหนาแนนเนื้อปรากฏของเปลือก ชั่งน้ําหนักเปลือกที่ไดจากการหาปริมาตร 3 ตําแหนง ดวย

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (SHIMADZU รุน BX300 ขนาด 300 g ความละเอียด 0.001 g) และคํานวณความ

หนาแนนเนื้อของเปลือกขาวโพด ตามสมการที่ 10 

 
 โดยที่  ρ คือ ความหนาแนนเนื้อ (g/cm3 ) 

   m คือ มวล (g) 

    V คือ ปริมาตร (cm3) 

2) ความหนาแนนเนือ้ปรากฏของแกน และทั้งฝกขาวโพด ชั่งน้ําหนักแกน และทั้งฝกขาวโพด ทีไ่ด

จากการหาปรมิาตร ดวยเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (OHAUSS รุน ARC 120 ขนาด 3000 g ความละเอียด 0.01 g) 

และคํานวณความหนาแนนเนื้อของแกน และทั้งฝกขาวโพด ตามสมการที ่10 

3) ความหนาแนนเนื้อของเมล็ด นําน้ําหนักของเมล็ดขาวโพดที่ไดจากการชั่งในขั้นตอนการหา

ปริมาตร ดวยเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (SHIMADZU รุน BX300 ขนาด 300 g ความละเอียด 0.001 g) มา 

คํานวณความหนาแนนเนื้อของเมล็ดขาวโพด จากสมการที่ 10 

2.5 พื้นที่ผิวของทั้งฝกขาวโพด นํารัศมีแตละสวนของทรงกระบอก ทรงกรวย และทรงกรวยตัดจาก

การหาปริมาตรขาวโพดทั้งฝก มาคํานวณพื้นที่ผิวทรงกระบอกแตละสวน พื้นที่ผิวดานขางของทรงกรวย และพื้นที่

ผิวดานขางรวมกับพื้นที่ผิวยอดของทรงกรวยตัด ไดจากสมการที่ 11, 12, 13 และ 14 ตามลาํดับ 

 

 

 
 

2.6 สัดสวนความชื้น  

1) สัดสวนของเมล็ดขาวโพด ใชเมล็ดเต็มเมล็ด 75 g แกะออกมาผสมกัน และแบงเปนตัวอยางละ  

25 g นํามาอบแหงโดยใชตูอบแหง (memmert ชวงอุณหภูมิการใชงาน 30๐C-210๐C ความละเอียด + 1๐C) เปน

เวลา 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 oC และถูกนําไปเก็บไวในโถดูดความชื้นเปนเวลา 1 ชั่วโมงกอนที่จะวัดมวลดวย

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (SHIMADZU รุน BX300 ขนาด 300 g ความละเอียด 0.001 g) ทั้งกอนอบและหลังอบ 

สัดสวนความชื้น(ฐานเปยก)ตามวิธีมาตรฐาน คํานวณไดในสมการที่ 15  

 
 2) สัดสวนความชื้นของเปลือกขาวโพด ตัดเปลือกขาวโพดทั้งความหนาออกเปน 30 x 30 mm        

3 ตําแหนง คือตรงกลางฝกขาวโพด 1 ตําแหนง ตรงกลางของฝงขวาและฝงซายของฝกขาวโพด อยางละ 1 

ตําแหนง ใหชิ้นเปลือกทั้งสามตําแหนงเปน 1 ตัวอยาง ตัดเปลือกแบบเดิมอีกฝงหนึ่งของขาวโพด เปนอีก 1 

ตัวอยาง หาความชื้นดวยวิธีเดียวกับเมล็ด 

3) สัดสวนความชื้นของแกนขาวโพด หั่นแกนเปนแวนๆ หนา 3 mm ตัวอยางละ 5 ชิ้น หาความชื้น

ดวยวิธีเดียวกับเมล็ด 
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3. การคํานวณสมบัติเชิงความรอนของขาวโพดหวานจากสมการที่เปนฟงกชั่นกับความชื้น 
3.1 ความรอนจําเพาะ(Cp, kJ/kg·K) ประมาณจากสมการของ (Siebel, 1982) 

Cp = 0.837 + 3.349 M                        (16) 

 M  คือ  สัดสวนความชื้น (ฐานเปยก) คํานวณไดจากสมการที่ 15 

3.2 สัมประสทิธ์ิการนําความรอน(k, W/m·K) ประมาณจากสมการของ (Bowman, 1970)  

k = 0.056 + 0.567M                      (17) 

3.3 สัมประสทิธ์ิการแพรความรอน (α , /sm2 )  

 
 

ผลการทดลอง 
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงสมบัติเชิงกายภาพและสมบัตเิชิงความรอน ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1  สมบัติเชิงกายภาพ 

สมบัติเชิงกายภาพ จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

A =  ยาวสุดของฝก (cm) 10 21.16 0.46 

B = ยาวสุดที่ตั้งฉากกับแกน A (cm) 10 6.07 0.27 

C = ยาวสุดที่ตั้งฉากกับแกนAและB (cm) 10 6.08 0.26 

เปลือก* (cm) 10 0.27 0.06 

เมล็ด** (cm) 10 1.08 0.08 

ความหนา 

แกน*** (cm) 10 1.55 0.11 

ทั้งฝก (g/cm3) 10 0.47 0.02 

เปลือก (g/cm3) 10 0.52 0.08 

เมล็ด (g/cm3) 10 0.98 0.05 

ความหนาแนนเนื้อ 

แกน (g/cm3) 10 0.15 0.02 

พื้นที่ผิวทั้งฝก (cm2) 10 512.53 26.15 

เปลือก  20 0.76 0.02 

เมล็ด  20 0.76 0.02 

 

สัดสวนความชื้น 

แกน  20 0.70 0.02 

หมายเหตุ    คือ เสนผานศูนยกลาง  * คือ ความหนาของเปลือกระหวางเปลือกที่ผิวดานนอกและเปลือกที่ติดกับเมล็ด ** คือ ความหนา 

 ดานระหวางเมล็ดที่ติดกับแกนและเมล็ดที่ติดกับเปลือก *** คือ เสนผานศูนยกลางของแกนหารสอง 
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ตารางที่ 2  สมบัติเชิงความรอนคํานวณจากสมการที่เปนฟงกชั่นกับความชื้น 

สมบัติเชิงความรอน จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เปลือก (kJ/kg·K) 20 3.372 0.065 

เมล็ด (kJ/kg·K) 20 3.390 0.082 
 

แกน (kJ/kg·K) 20 3.175 0.080 

เปลือก (W/m·K) 20 0.485 0.011 

เมล็ด (W/m·K) 20 0.488 0.014 

k 

แกน (W/m·K) 20 0.452 0.014 

เปลือก (m2/s) 20 0.147 0.000 

เมล็ด (m2/s) 20 0.147 0.001 
α  

แกน (m2/s) 20 0.145 0.001 

หมายเหตุ    Cp คือ ความรอนจําเพาะ ประมาณจากสมการของ Siebel ในป1982 k คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอน ประมาณจากสมการ 

 ของ Bowman ในป 1970 α คือ สัมประสิทธิ์การแพรความรอน คํานวณไดจากสูตร  

 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 สมบัติเชิงกายภาพของขาวโพดหวานเหลานี้เปนตัวแปรเริ่มตนของแบบจําลองการทํานายอุณหภูมิ

ภายในของขาวโพดหวานระหวางการทํา hydrocooling เพื่อทําใหสามารถออกแบบกระบวนการลดอุณหภูมิ ให

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  และสามารถนําตัวแปรเหลานี้ไปใชในแบบจําลองทางความรอนและความเย็นอื่นได 

จากผลการทดลองสมบัติเชิงกายภาพ พื้นที่ผิวมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดตางจากคุณสมบัติอื่นๆ เปน

เพราะฝกขาวโพดมีขนาดที่แตกตางกันเมื่อคํานวณคาพื้นที่ผิวของแตละฝกจึงแตกตางกันเล็กนอย นอกจากนี้

สมบัติเชิงความรอนที่คํานวณจากสมการที่เปนฟงกชั่นของความชื้น คาที่ไดสําหรับ เปลือก เมล็ด และแกน

ขาวโพดใกลเคียงกันมาก เปนเพราะความชื้นของวัสดุทั้งสามมีคาตางกันนอย สวนสมบัติเชิงความรอนสําหรับ

เมล็ดขาวโพดหวาน ความรอนจําเพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ อัครเดชในป 2547 ซึ่งเปนคาของขาวโพดฝกสด ซึ่ง

ตางกันเพียง 0.21 kJ/kg·K สวนคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน และสัมประสิทธิ์การแพรความรอน ยังไมมีการ

วัดสําหรับขาวโพด แตสําหรับผักและผลไมมีคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนประมาณ 0.4+0.2 W/m·K        

(Rao and Rizvi, 1985)  
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