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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจในการเรียนการสอนและกําหนดทิศทางในการใช
เทคนิค วิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนโดยใชวิธีการ การเรียนรูแบบ
มีสวนรวม กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับกระบวนการทําวิจัย คือนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒนชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1.1/2557 รายวิชา IAM1003 หลักชีววิทยา
จํานวน 38 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสํารวจความพึงพอใจของการใชเทคนิควิธีการสอน
การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่รอยละและคาเฉลี่ยการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชาหลัก
ชีววิทยาตอการเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งใชเทคนิควิธีการดังนี้ กระบวนการที่ 1: เตรียมความพรอมกอนเรียน พรอม
ทั้งทําแบบแสดงความคาดหวังในรายวิชากระบวนการที่ 2: เสริมสรางแรงกระตุนใหคิด พิชิตหาคําตอบ สอดแทรก
ความรูผูกนวัตกรรม ผานทางสื่อออนไลนกระบวนการที่ 3: แยกยายหาขอมูล มุงสูความรูใหม แลวรวบรวม
นําเสนอ เสริมสรางการมีสวนรวมกระบวนการที่ 4: ประมวลความรู ควบคูการประเมินเพลิดเพลินกับการวัดผล
พรอมทั้งแสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมในระดับ 5
คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห ซึ่งจะเห็นไดวาจากสัปดาหแรกความพึงพอใจรอยละ 50 (xˉ = 4.45, S.D. = 0.60) มี
อัตราการพึงพอใจเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนถึงสัปดาหที่ 6 เปนรอยละ 78.9 (xˉ = 4.76, S.D. = 0.49) ซึ่งสูงที่สุด
นักศึกษาหรือผูเรียนมีสวนสําคัญในการแสดงออกถึงความพึงพอในในการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม ดังนั้น
วิธีการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในแตละหัวขอชวยทําใหสามารถพัฒนา และกําหนดทิศทางในการใชเทคนิค
และพัฒนาวิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและยังสามารถนําเทคนิค
วิธีการนี้ไปพัฒนาตอยอดเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆได
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบมีสวนรวมหลักชีววิทยา
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ABSTRACT
The objective of this study is to examine student satisfaction in biology class by
participatory learning method in order to create proper teaching technique to serve student’s
attention. The questionnaire survey and statistical analysis were conducted during 6 weeks class
with 38students in first year, Faculty of Innovative Agriculture Management, Panyapiwat Institute
of Management, principle of biology class (IAM1003). The class was conducted in friendly
environment providing students to share participatory learning experience. Lecturer conducted
teaching by using different techniques and examples. Research and presentation were assigned
to students for self-learning experience. The class also included question and answer section
creating more discussion and better understanding. The test was conducted after class to
evaluate student’s performance. Questionnaire survey was performed to examine student’s
satisfaction. The result indicated that student’s satisfaction level was increased from 50% (xˉ =
4.45, S.D. = 0.60) in first week to 78.9 %(xˉ = 4.76, S.D. = 0.49) in 6th week. Therefore,
participatory learning is advantage for creating learning experience in order to serve student’s
want and attention. Participatory learning can be applied and developed to other classes.
Keywords: Participatory Learning, Biology
บทนํา

การสอนโดยเน น ที่ ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ จะช ว ยพั ฒ นาผู เ รี ย นในทุ ก ด า น ทั้ ง ด า นร างกายอารมณ สั ง คม
สติปญญา ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งดาน IQ (Intelligence Quotient) และดาน
EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนําไปสูความเปนคนเกง คนดีและมีความสุขความสําคัญดวยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา “การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (วิฑูรย
วีรศิลป, 2555)
วิธีสอนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning : PL)โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ตองการเรียนรูในลักษณะกลุม หรือศึกษาดวยตนเอง ผูเรียนจะ
รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน ฝกปฏิบัติการวางแผนการทํากิจกรรม การเรียนรูรวมกัน และทํารายงาน
ผลการเรียนรู การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตั้งแตเริ่มตน เพราะเปนการใหผูเรียน
คนพบตนเอง เขาใจความตองการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ซึ่งจะเปนสวนกระตุนใหเกิดการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น (https://www.gotoknow.org/posts/203215)
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการที่กําลังไดรับความนิยมจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ภาคสาธารณะและประชาชนทั่วไป โดยที่กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมมี
วิธีการที่หลากหลายซึ่งสามารถนํามาใชในวัตถุประสงคที่ตางกัน เชน การฝกอบรมบุคลากร การเรียนการสอนใน
โรงเรี ย น การศึกษาในชั้ นเรี ย นระดับ ปริ ญญาตรีและสูงกวา การพัฒ นาชุมชนเพื่อขจัดปญ หาความยากจนใน
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ประเทศตางๆ ซึ่งมุงใหผูที่เขาสูกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถสรางทักษะในดานตางๆ โดยเฉพาะการ
สร า งทั ก ษะในเชิ งวิ ช าชี พ การดํ า เนิ น อาชี พ ความคิด ริเริ่ มและการแสวงหาความรูด ว ยตั ว เองตลอดชีวิต ใน
กระบวนการเรียนการสอนไมเนนการบรรยายของอาจารยผูสอนหรือวิทยากรแตเปน กระบวนการที่ผูบรรยายทํา
ตัวเปนที่ปรึกษา ผูจัดการ ผูประสานและผูที่กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสราง สรรคโดยการสรางบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนใหเอื้อตอการทํากิจกรรมของนักศึกษาและเนน การสื่อสารแบบแนวราบ ผูบรรยายจะแสดง
บทบาทเปนผูเรียนรูไปพรอมๆกับนักศึกษานอกเหนือ จากการทําตัวเปนผูใหความรูและผูประเมินซึ่งจะสงผลตอ
ความพึงพอใจของผูเรียนในรายวิชานั้นๆ (www.researchgate.net/)
คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วๆ ไปวา “ระดับ
ความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” ซึ่งสอดคลองกับ ประภาส เกตุแกว (2546: 12) และ สุกัญญา ศิริ
เลิศพรรณา (2553) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยที่เกี่ยวของกับอารมณจากการไดรับการ
ตอบสนองความตองการซึ่ งแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่งสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับวิชาหลักชีววิทยา
วิชาหลักชีววิทยา (Principle of Biology) เปนวิชาที่วาดวย หลักการทั่วไปของสิ่งมีชีวิต องคประกอบ
ของเซลล เมแทบอลิ ซึ มในเซลล แ ละสิ่ ง มี ชี วิ ต อิ ท ธิ พ ลของชีว เคมีต อ เซลล แ ละอนุ ภ าคของเซลล ขบวนการ
ตอบสนอง และการประสานงานภายในรางกายทั้งระบบประสาทและระบบตอมไรทอ การสืบพันธุและการเจริญ
พันธุ พันธุกรรม พฤติกรรมและวิวัฒนาการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย ซึ่งแตกตางกันในแตละชวงชั้น
อายุ นอกจากนี้แนวคิด Generation เปนแนวคิดที่แบงลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใชเงื่อนไขเรื่องเวลา
มาใชอธิบายปรากฏการณ ภูมิหลังหรือบริบทแวดลอม และลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะ ซึ่งในปจจุบันมีการแบง
บุคลิกลักษณะเฉพาะรุนออกเปน 4 Generation คือ Generation Baby Boomer (เกิดในชวง หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 – ค.ศ.1964), Generation X (ค.ศ.1965 - ค.ศ.1979), Generation Y (ค.ศ.1980 – ค.ศ.1992), และ
Generation Z (ค.ศ.1993 – ปจจุบัน) ลักษณะของประชากร หรือนักศึกษา Gen Yเปนกลุมคนที่โตมาพรอมกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบอยูในกรอบและไม
ชอบเงื่อนไข คนกลุมนี้ตองการความชัดเจนในการทํางานวาสิ่งที่ทํามีผลตอตนเองและตอหนวยงานอยางไร อีกทั้ง
ยังมีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร และยังสามารถทํางานหลายๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน
ซึ่งจากของมูลขางตน จึงเปนที่มาของงานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนี้ เพื่อสํารวจ ปรับปรุง และพัฒนาทิศทาง
ในการสรางสรรค วิธีการเรียนการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยาใหสอดคลองกับผูเรียนในยุคปจจุบัน
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 1 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1.1/2557 รายวิชา IAM1003 หลัก
ชีววิทยา (Principle of Biology) จํานวน 38 คนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการทํา
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วิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1 เปน
คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ขอมูลสวนตัวเพศ และอายุ และสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในเทคนิค วิธีการสอน (รูปที่1) โดยใหผูตอบแบบประเมินขอคําถามแตละขอตามวิธีการวัดเจตคติของลิเคิรท
(Likert Scale) ซึ่งมีตัวเลือกตอบ 5 ระดับ คือ “มากที่สุดเทากับ 5 คะแนน” “มาก เทากับ 4 คะแนน” “ปาน
กลาง เทากับ 3 คะแนน” “นอย เทากับ 2 คะแนน” “นอยมากเทากับ 1 คะแนน”การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณาในการแจกแจงและบรรยายขอมูล คือ จํานวน คารอยละ(%) คาเฉลี่ย(xˉ) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
โดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS, PASWStatistics18) (กัลยารัตน, 2557: 1-221)
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน: การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
กระบวนการที่1: เตรียมความพรอมกอนเรียน
พรอมทั้งทําแบบแสดงความคาดหวังในรายวิชา
กระบวนการที่2: เสริมสรางแรงกระตุนใหคิด
พิชิตหาคําตอบ สอดแทรกความรู
ผูกนวัตกรรม ผานทางสื่อออนไลน

ความพึง
พอใจของ
ผูเรียน

กระบวนการที่3: แยกยายหาขอมูล มุงสูความรูใหม
แลวรวบรวม นําเสนอ เสริมสรางการมีสวนรวม
กระบวนการที่ 4:ประมวลความรู ควบคูการประเมิน
เพลิดเพลินกับการวัดผล
รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัยความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชาหลักชีววิทยาตอการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลปจจัยประชากร
ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 38 คนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 25 คน คิดเปนรอยละ 65.8
และเพศชาย 13 คน รอยละ 34.2 อยูในชวงอายุ 19-21ป
ตารางที่ 1: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 6

xˉ
4.45
4.58
4.58
4.58
4.66
4.76
4.60

รายการ

เฉลี่ยรวม

S.D.
0.60
0.60
0.60
0.60
0.63
0.49
0.59

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวาโดยภาพรวมซึ่งใชเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.76, S.D. = 0.49) ในสัปดาหที่ 6
รองลงมาเปนสัปดาหที่ 5 (xˉ = 4.66, S.D. = 4.66) สัปดาหที่ 4 ถึง 2 (xˉ = 4.58, S.D. = 0.60 ) และ สัปดาหที่ 1
(xˉ = 4.45, S.D. = 0.60) ตามลําดับ
90.0
80.0

73.7

รอยละความพึงพอใจ

70.0
60.0
50.0

63.2

63.2

63.2

2

3

4

78.9

50.0

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1

5

6

ความพึงพอใจแตละสัปดาห

รูปที่ 2: การเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมในระดับ 5
คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมใน
ระดับ 5 คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห ตอจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 38 คน ซึ่งจะเห็นไดวาจากสัปดาห
แรกความพึงพอใจรอยละ 50 หลังจากนั้นมีอัตราการพึงพอใจเพิ่มขึ้น จนถึงสัปดาหที่ 6 เปนรอยละ 78.9 ดังนั้น
เทคนิค วิธีการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในแตละสัปดาหชวยทําใหสามารถพัฒนา และกําหนดทิศทางในการใช
เทคนิค วิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนได
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชาหลักชีววิทยาตอการเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งใช
เทคนิควิธีการดังนี้ กระบวนการที่ 1: เตรียมความพรอมกอนเรียน พรอมทั้งทําแบบแสดงความคาดหวังในรายวิชา
กระบวนการที่ 2: เสริมสรางแรงกระตุนใหคิด พิชิตหาคําตอบ สอดแทรกความรูผูกนวัตกรรม ผานทางสื่อออนไลน
กระบวนการที่ 3: แยกยายหาขอมูล มุงสูคววามรูใหม แลวรวบรวม นําเสนอ เสริมสรางการมีสวนรวมกระบวนการ
ที่ 4: ประมวลความรู ควบคูการประเมินเพลิดเพลินกับการวัดผล พรอมทั้งแสดงการเปรียบเทียบรอยละของความ
พึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมในระดับ 5 คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห ตอจํานวน
นักศึกษาชั้นปที่ 1สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรจํานวน 38 คน ซึ่งจะเห็นไดวาจากสัปดาหแรกความพึงพอใจ
รอยละ 50 (xˉ = 4.45, S.D. = 0.60) มีอัตราการพึงพอใจเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนถึงสัปดาหที่ 6 เปนรอยละ 78.9 (xˉ
= 4.76, S.D. = 0.49) ซึ่งสูงที่สุด นักศึกษาหรือผูเรียนมีสวนสําคัญในการแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน
การสอนแบบมีสวนรวม ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในแตละหัวขอชวยทําใหสามารถกําหนดทิศทาง
ในการใชเทคนิค และพัฒนาวิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนได
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ที่ใหการสนับสนุน
งานวิจัยชิ้นนี้
ขอเสนอแนะ
1. อาจารยผูสอนในรายวิชา IAM1003 หลักชีววิทยา สามารถนํากระบวนการเรียนการสอน และเทคนิค
วิธีการจากกระบวนการนี้ ไปใชในการพัฒนาตอยอด และปรับใชใหสอดครองกับยุคสมัยตอไปได
2. ควรมีการปรับปรุงและทําวิจัยในลักษณะนี้ทุกๆป เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูใชงานหรือผูเรียน
3. ควรขยายงานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ของคณะ เพื่อใชในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตอไป
เอกสารอางอิง
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134-144.
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การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนระหวางการผสมอาหารใชเองกับอาหารซื้อจากบริษัทใน
โรงเรือนเลี้ยงไกไขระบบปด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A COMPARISON STUDY OF INVESTMENT IN CHICKEN RAISING IN A CLOSED
SYSTEM BY FEEDING WITH HOMEMADE CHICKEN FOOD AND COMMERCIAL
CHICKEN FOOD PURCHASED FROM COMPANIES IN AYUTTHAYA
นายเกียรติพล ศรีประมงค, นายวรงค งิ้วเรือง
Mr.Kieattipol Sripramong , Mr.Warong Ngiew-ruang
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบตนทุนอาหารเลี้ยงไกไขในระบบเปด กรณีผสมอาหารใชเอง
เปรียบเทียบกับกรณีซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาจากฟารมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใชขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ และใชการวิเคราะหทางการเงินไดแกระยะเวลา
คืนทุน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ เปนเครื่องมือหลักในการวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน โดยกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 20 ปมีคาใชจายและผลตอบแทนคงที่ตลอดโครงการ ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไกไขของเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิต และเปนแนวทางตัดสินใจของเกษตรกรราย
ใหมที่จะประกอบธุรกิจการเลี้ยงไกไข
ผลการศึ ก ษาพบว า ผลตอบแทนทางการเงิ น ของการเลี้ ย งไก ไ ข ใ นระบบป ด กรณี ผ สมอาหารใช เ อง
กําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 81,123,612.98 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป
7.11 เดือน และกรณีซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 67,877,730.77 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 1.8 เดือน ดังนั้นจะเห็นไดวากรณีผสมอาหารใชเองมีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวา กรณีซื้อ
อาหารสําเร็จรูปจากบริษัท แสดงใหเห็นวากรณีผสมอาหารใชเองมีผลกําไรสุทธิมากกวากรณีซื้ออาหารสําเร็จรูป
จากบริษัท และระยะเวลาคืนทุนของกรณีผสมอาหารใชเอง มีระยะเวลานอยกวากรณีซื้อผสมอาหารสําเร็จรูปจาก
บริษัท แสดงใหเห็นวา กรณีผสมอาหารใชเองมีระยะเวลาคืนทุน ที่เร็วกวา กรณีซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท
คําสําคัญ: การเลี้ยงไกในระบบปด ผลตอบแทนการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน
ABSTRACT
This study aimed to compare the investment of raising egg-laying chickens in a closed
system by feeding with homemade chicken food and commercial chicken food purchased from
companies in Ayutthaya. The study was conducted in a sample farm at Phak Hai district in
Ayutthaya. Questionnaires and interviews were used to collect the data. Payback period was
used to analyze financial status. The current value of net returns was used as the main tool for
analyzing investment worthiness. The period of the project is 20 years. Costs and benefits were
provided throughout the project to be guidelines for developing egg-laying chicken farmers to
reduce production costs and to help guiding new egg-laying chicken farmers in decision making.
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The results showed the interest rate of financial returns of egg-laying chicken raising in
the closed system feeding with homemade chicken food was 7 percent, accounting for the
current net t value of 81,123,612.98 Bht. with the payback period of 2 years 11.7 months.
However, the financial returns of egg-laying chicken raising in the closed system feeding with
commercial chicken food purchased from companies in Ayutthaya accounts for the current net
t value of 67,877,730.77 Bht, with the payback period of 3 years 1.8 months. Therefore, the
current value of net returns and financial returns of egg-laying chicken raising in the closed
system feeding with homemade chicken food were higher than feeding with commercial
chicken food purchased from companies in Ayutthaya.
Keywords: Chicken Raising In a Closed System, Returns of Investment, Payback Period
บทนํา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 2,556
ตารางกิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง
พื้นที่สวนใหญเปนทุงนา ไมมีภูเขา ไมมีปาไม มีแมน้ําหลายสายไหลผาน มีน้ําอุดมสมบูรณตลอดทั้งป เหมาะแกการ
เพาะปลูกนาขาว และเลี้ยงสัตว
อาชีพการเลี้ยงไกก็เปนอาชีพหนึ่งที่นิยมของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการเลี้ยงไกในประเทศไทยมี
มานานแล ว ในอดี ต เป น การเลี้ ย งไก พื้ น เมื องนิย มเลี้ ย งตามใต ถุน บานและปล อยใหคุ ย เขี่ย หาอาหารเองตาม
ธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนไกชนและบริโภคเนื้อไกเปนหลัก ตอมามีการพัฒนาเลี้ยงเปนระบบฟารมมี
การเลี้ยงไกไขเปนจํานวนมาก มีการสั่งไกพันธุไขมาจากตางประเทศเปนการเลี้ยงเพื่อนําไขไกไปขายและไดมีการ
พัฒนาพันธุไกไขลูกผสมขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทําใหไกไขสามารถใหผลผลิตสูง
การเลี้ยงไกไขนอกจากเปนอาชีพที่เปนแหลงสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศปละหลายลานบาท
อีกทั้งยังสรางอาหารโปรตีนราคาถูกเลี้ยงประชาชนในประเทศ แตในสภาวะปจจุบันธุรกิจการเลี้ยงไกไขตองเผชิญ
กับสภาพปญหามากมาย ทั้งภาวะความผันผวนของราคาผลผลิตและตนทุนการผลิตที่มีแนวโนมสูงขึ้นรวมทั้งสภาพ
การแขงขันในตลาดโลกก็ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความตองการวัตถุดิบอาหารสัตวเพิ่มมากขึ้นทุกปและเกิดการ
ขาดแคลนอาหารสัตวบางชนิดทําใหราคาอาหารสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ตนทุนในการผลิตไขไกสูงขึ้นตามไป
ดวย ผูผลิตอาหารสัตวและเกษตรกรผูผลิตไขไกจึงตองหาวัตถุดิบใหมๆมาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนเพื่อลดตนทุน
การผลิต ไขไก และการพัฒนาเทคนิคการจัด การฟารมใหมีป ระสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตเปน อีกปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากในการลดตนทุนการผลิต
จากป ญ หาดั งกล า ว จึ งทํ า ให เ กษตรกรผูเลี้ย งไกไขมีความจําเปน ตองหาทางลดตน ทุน ในการเลี้ย งลง
โดยเฉพาะคาใชจายในดานอาหารโดยทําการผสมอาหารไกใชเองแทนการซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท ดังนั้นทาง
ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของฟารมเลี้ยงไกไขในระบบปดที่มี
การผสมอาหารใชเองเปรียบเทียบการซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท เพื่อเปนแนวทางสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงและลดตนทุนการผลิตเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษานี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลดตนทุนการเลี้ยงไกอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนของการเลี้ยงไกไขในระบบปด กรณีผสมอาหารใชเองกับการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปจากบริษัทของจังหวังพระนครศรีอยุธยา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชูชีพ (2544) การตัดสินใจที่จะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อการลงทุน ขึ้นอยูกับความคุมคาของ
โครงการนั้นๆ (Project worthiness) ความคุมคาของโครงการวัดไดจากการเปรียบเทียบกันระหวาง ผลประโยชน
(Benefit) และ/หรือ ผลตอบแทน (Return) กับตนทุน (Cost) ของโครงการ ทั้งในรูปของการวิเคราะหโครงการ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดทั้งทางดานการเงินและทางดานเศรษฐกิจ แตประเด็นที่นาสนใจอยู
ที่วาจะนับหรือวัดผลประโยชนและตนทุนของโครงการเหลานั้นไดอยางไร
เบญจมาศ, นิวัต, กิ่งแกว และณิชฎา (2548) กลาวไววาคาเสื่อมราคา (Depreciation Expense) เมื่อ
เริ่มทําโครงการกิจกรรมมีความจําเปนที่จะตองทําการตัดสินใจที่จะตองเลือกลงทุนในสินทรัพยดําเนินงานระยะ
ยาวเชน โรงเรือน อุปกรณ เครื่องจักร หรือรถบรรทุก เปนตน คาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง มีวิธีคิดดังนี้
คาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง = (ราคาทุน-ราคาซาก)
อายุการใชงาน
โสภณ (2547) กลาวไววาการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุน จะเปนการวิเคราะหการ หมุนเวียนของ
กระแสเงินสดตางๆ ของโครงการ (Cash Flow) อันประกอบดวยกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแส
เงินสดสุทธิ เพื่อวิเคราะหวาโครงการที่ทําการศึกษาจะให ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน ซึ่งจะอาศัยเกณฑ
ดังตอไปนี้
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) = คาใชจายในการลงทุน
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป
2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present value) ของโครงการลงทุนคือ มูลคาปจจุบันของกระแส เงินสดรับ
หลังภาษีของโครงการลงทุนหักดวยกระแสเงินสดจายลงทุน มูลคาปจจุบันสุทธิสามารถ แสดงไดดังสมการตอไปนี้

โดยที่ ACF t = กระแสเงินสดรับหลังภาษีในระยะเวลา t
K = อัตราตนทุนของเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ตองการ (อัตราคิดลด)
IO = กระแสเงินสดจายลงทุน
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n = อายุของโครงการลงทุน
ราคาอาหารไกของผูจําหนายที่ใชในการศึกษา มีดังนี้
ชื่อ
ราคาป 2555 (บาท) ราคาป 2556 (บาท)
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
11.65 - 12.80
12.15 - 13.25
บริษัท เจริญโคกภัณฑอาหาร จํากัด
11.80 - 13.00
12.30 - 13.40
บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด
11.75 - 12.80
12.20 - 13.25
หมายเหตุ: 1. ไมรวมคาขนสง
2. เปนราคาอาหารไกไข อายุตั้งแต 18 สัปดาหขึ้นไป โปรตีนไมนอยกวา 17%
ที่มา: ฟารมผูเลี้ยงไกไขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สูตรอาหาร ที่ใชสําหรับผสมอาหารเองสําหรับใหไกไข โดยมีราคาและอัตราสวนการผสมดังนี้ คือ
1. หัวอาหาร 30% กิโลกรัมละ 19.5-21.0 บาท/กิโลกรัม
2. ขาวโพด 50% กิโลกรัมละ 9.5-10.5 บาท/กิโลกรัม
3. รําละเอียด 12% กิโลกรัมละ 8.5-10.5 บาท/กิโลกรัม
4. แคลเซียม 8% กิโลกรัมละ 0.9-1.1 บาท/กิโลกรัม
ที่มา: แสงบุญสงฟารม
การคิดตนทุนการเลี้ยงไกไขในระบบปด
ตนทุนคงที่
1. คาซื้อที่ดิน
2. คาตั้งคันดินน้ําบอปลา
3. คาถมดินสรางโรงเรือน
4. คากอสรางโรงเรือน
5. คาอุปกรณการเลี้ยงไก
6. ติดตั้งระบบน้ํา
7. ติดตั้งระบบไฟ
8. รั้ว
9. เตาเผาซาก
10. หองอาบน้ํา
11. โรงพนยา
12. เครื่องพนยา
13. ตูเย็นสําหรับแชวัคซีน
14. ถาดใสไขพลาสติก

ตนทุนแปรผัน
1. คาพันธุไกไข
2. คาอาหารไกไข
3. คายาปองกันและยารักษาโรค
4. คาซอมแซมอุปกรณ
5. คาโทรศัพท
6. คาน้ํา
7. คาไฟฟา
8. เงินเดือนพนักงาน
9. คาภาษี
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การคิดรายไดในการดําเนินธุรกิจฟารมไกระบบปด
1. รายไดจากการขายไขไก
รายไดตอป (บาท) = จํานวนไขตอเดือน (ฟอง) x ราคาไขตอฟอง (บาท) x จํานวนเดือนที่เลี้ยง(เดือน)
2. รายไดจากการขายไกแก
รายไดจากการขายไกแกตอรุน (บาท) = จํานวนไก (ตัว) x น้ําหนัก (ก.ก.) x ราคาตอ ก.ก. (บาท)
3. รายไดอื่นๆ ไดแก
รายไดจากการขายมูลไก (บาท) = จํานวนมูลไก (ก.ก.) x ราคาตอ ก.ก. (บาท) x จํานวนวัน
การคิดรวมรายไดทั้งหมดในการดําเนินธุรกิจฟารมไกไข
รายไดทั้งหมด = รายไดจากการขายไขไก + รายไดจากการขายไกแก + รายไดจากการขายมูลไก
+ รายไดจากการขายที่ดินหลังสิ้นสุดโครงการ
การคิดรายไดสุทธิของโครงการ = รายไดทั้งหมดจากการดําเนินการ – ตนทุนการทําโครงการ
วิธีดําเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือฟารมเลี้ยงไกไขระบบปดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทั้งหมด 17
ฟารม
1.1 ฟารมที่เลี้ยงไขในระบบปด กรณีที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท กลุมตัวอยาง ไดแก ฟารมทั้งหมด
17 ฟารม ที่อยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 ฟารมที่เลี้ยงไขในระบบปด กรณีผสมอาหารใชเอง กลุมตัวอยาง ใชวิธีกําหนดแบบเฉพาะเจาะจง
โดยใชโรงเรือนที่มีไกไขตั้งแต 40,000 ตัว ขึ้นไป ใชขอมูลตลอดอายุเลี้ยงไก (14-18 สัปดาห)
2. กรอบแนวคิดในการศึกษา

3. ระยะเวลาในการศึกษา ส.ค-ต.ค. 56
4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จํานวน 17 ชุดในการสํารวจขอมูล
จากการเลี้ยงไกไข โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ตอนที่ 2 ขอมูล
การเลี้ยงไกไข และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น
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5. ขอกําหนดในการศึกษา
5.1 กําหนดอายุของโครงการที่ใชในการศึกษา เทากับ 20 ป
5.2 โรงเรือนที่ใชในการศึกษามีอายุการใชงานเทากับ 20 ป
5.3 อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณ เทากับ 7% ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู MRR ดานเกษตรกรรายคน
ชั้นลูกคาดีเยี่ยม ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
5.4 กําหนดใหราคาอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงคงที่ตลอดอายุโครงการ
5.5 คาใชจายคาอาหาร คาไฟฟา คาแรงงาน คาน้ํา คาตัวไกไขสาว เทากันตลอดอายุโครงการ
5.6 กําหนดให ราคาไขไก ราคาไกแก เทากันตลอดอายุโครงการ
5.7 กําหนดใหจํานวนผลผลิตไขไกและผลพลอยไดเทากันตลอดอายุโครงการ
5.8 กําหนดใหรายไดจากการขายปลาเทากันตลอดอายุโครงการ
5.9 กําหนดใหไมมีคาใชจายในการเชาที่ดินตลอดอายุโครงการ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขโดยตรง
7. สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล
7.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ใชวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ (X)
7.2 ใชการวิเคราะหเพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการโดยการวิเคราะหทางการเงินซึ่ง
ประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present
Value: NPV) เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุน
ผลการศึกษาและอธิบายผล
1. ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข เกษตรกรผูเลี้ยงไกไข รอยละ 47.06 มีอายุระหวาง 51-60ป
รองลงมาคือ อายุมากกวา 60ป และอายุระหวาง 51-60 ป ตามลําดับ มีอายุคาเฉลี่ย 55.88 ป การศึกษาสวนใหญ
รอยละ 35.29 จบระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รอยละ23.85และ
รอยละ 17.65 ตามลําดับ ประสบการณในการเลี้ยงไกไข สวนใหญรอยละ 58.82 มีประสบการณ มากกวา 20ป
รองลงมามีประสบการณระหวาง 16-20 ป และ 11-15 ป รอยละ 23.57 และรอยละ 11.76 ตามลําดับ
2. ขอมูล การเลี้ย งไกไข เนื้อที่เกษตรกรผูเลี้ยงไกไข สว นใหญรอยละ 52.94 มีเนื้อที่มากกวา 40ไร
รองลงมาคือ มีเนื้อที่ 21-30 ไร และ11-20 ไร รอยละ 23.53 และ 20.22 ตามลําดับ จํานวนไกที่เลี้ยง สวนใหญ
รอยละ 52.94 มีนอยกวา 100,000 ตัว รองลงมาคือ 100,001-200,000 ตัว และ 200,001-300,000 ตัว รอยละ
35.29 และรอยละ 5.88 ตามลําดับ ระยะเวลาในการเลี้ยงไกตอรุน ทุกฟารม ใชเวลาในการเลี้ยง 1.1-1.5 ป
จํ า นวนไก ต ายขณะเลี้ ย ง ส ว นใหญ ร อ ยละ 41.18 มี ไ ก ต าย 3.1-4.0 เปอร เ ซ็ น ต รองลงมาคื อ มากกว า 4.0
เปอร เ ซ็ น ต และ 2.1-3.0 เปอร เ ซ็ น ต ตามลําดับ อาหารไกที่ซื้อ จากบริษัท เปน ของ บริษัท เบทาโกร จํากั ด
(มหาชน) และของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด มีจํานวนเทากันคือ รอยละ 47.06 รองลงมาคือ บริษัท
แหลมทองสหการ จํากัด รอยละ 5.88 สวนคาเฉลี่ยการกินอาหารของไกตอตัวตอวัน อยูที่ 101-110 กรัม ทุก
ฟารม ปริมาณการไขของไก ตอตัวตอป อยูระหวาง 69-76 เปอรเซ็นต
3. การวิเคราะหเพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ
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ตารางที่1: แสดงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการปแรกถึงปที่ 20 ของโรงเรือนระบบปดกรณีซื้ออาหาร
สําเร็จรูปจากบริษัท
(บาท)
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

รายได
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
31,706,800
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
31,706,800
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
31,706,800
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
36,206,800

NPV 67,877,730.77
ที่มา: จากการคํานวณ

คาใชจายในการทําฟารม
17,450,800
27,499,820
25,816,620
25,816,620
25,816,620
19,816,620
27,499,820
25,816,620
25,816,620
25,816,620
27,816,620
27,499,820
25,816,620
25,816,620
25,816,620
19,816,620
27,499,820
25,816,620
25,816,620
25,816,620
19,816,620

PAYBACK PERIOD 3ป1.8 เดือน
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รายไดสุทธิ
-17,450,800
4,784,180
5,890,180
5,890,180
5,890,180
11,890,180
4,784,180
5,890,180
5,890,180
5,890,180
3,890,180
4,784,180
5,890,180
5,890,180
5,890,180
11,890,180
4,784,180
5,890,180
5,890,180
5,890,180
16,390,180
116,428,800
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ตารางที่ 2: แสดงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการปแรกถึงปที่ 20 ของโรงเรือนระบบปดกรณีผสมอาหารเอง
(บาท)
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

รายได

32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
31,706,800
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
31,706,800
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
31,706,800
32,284,000
31,706,800
31,706,800
31,706,800
36,206,800

NPV 81,123,612.98
ที่มา: จากการคํานวณ

-

คาใชจายในการทําฟารม
17,450,800
26,163,500
24,591,660
24,591,660
24,591,660
18,591,660
26,163,500
24,591,660
24,591,660
24,591,660
26,591,660
26,163,500
24,591,660
24,591,660
24,591,660
18,591,660
26,163,500
24,591,660
24,591,660
24,591,660
18,591,660

PAYBACK PERIOD 2 ป 7.11 เดือน

รายไดสุทธิ
-17,450,800
6,120,500
7,115,140
7,115,140
7,115,140
13,115,140
6,120,500
7,115,140
7,115,140
7,115,140
5,115,140
6,120,500
7,115,140
7,115,140
7,115,140
13,115,140
6,120,500
7,115,140
7,115,140
7,115,140
17,615,140
141,373,440

ตารางที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบ มูลคาปจจุบันและระยะเวลาคืนทุนของโครงการกรณีซื้ออาหารจากบริษัทและ
ผสมอาหารเอง
รายการ
กรณีซื้ออาหารจากบริษัท
กรณีผสมอาหารเอง

NPV
67,877,730.77
81,123,612.98

ที่มา: จากการคํานวณ
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ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนของโรงเรือนระบบปดกรณีซื้ออาหารจากบริษัทจาก
ตารางที่ 1 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 67,877,703.77 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3 ป 1.8 เดือน ซึ่งจาก
ผลที่ไดแสดงใหเห็นวามีความคุมคาในการลงทุนทําฟารมไกไข สวนกรณีของโรงเรือนระบบปดแบบผสมอาหารเอง
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 81,123,612.98 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป 7.11 เดือน จากผลที่ไดแสดงให
เห็นวาโครงการเลี้ยงไกไขมีความนาสนใจลงทุนเชนเดียวกันจะเห็นไดวาผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
การลงทุนของโรงเรือนระบบปดที่ผสมอาหารเองมีมูลคาผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนการลงทุนของโรงเรือน
ระบบปดที่ซื้ออาหารจากบริษัท ไมวาจะเปน มูลคาปจจุบันสุทธิ และระยะเวลาคืนทุนที่นอยกวา
สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหความเปนไปไดจากการลงทุนทําฟารมไกไขทั้ง 2 กรณี จะเห็นวามูลคาปจจุบันสุทธิ
ของกรณีผสมอาหารใชเองมีคามากกวากรณีซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท นั้นแสดงวากรณีผสมอาหารใชเองมี
ผลตอบแทนการลงทุนที่มากกวา และระยะเวลาคืนทุนของกรณีผสมอาหารใชเองมีคานอยกวากรณีซื้ออาหาร
สําเร็จรูปจากบริษัท นั้นแสดงวากรณีผสมอาหารใชเองจะไดรับเงินลงทุนกลับคืนเร็วกวากรณีซื้ออาหารสําเร็จรูป
จากบริษัท ดังนั้น การผสมอาหารใชเองจึงมีผลตอบแทนที่เร็วกวาและมากกวากรณีซื้ออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
จากกระบวนการผลิตไสกรอกที่มีแนวโนมการสูญเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานอยางตอเนื่อง จึงเปน
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ที่จะวิเคราะหหาแนวทางลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไสกรอก โดยใชวิธีการ
ประยุกตเทคนิคบัญชีตนทุนการไหลวัสดุ (Material Flow Cost Accounting : MFCA) ในการวิเคราะหการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิต การศึกษาประกอบดวย 4 ขั้นตอนเริ่มจาก (1) แบงกระบวนการทั้งหมด
ออกเปนกระบวนการยอย (2) กําหนดปจจัยนําเขาและผลลัพธในทุกกระบวนการ (3) จัดทําสมดุลมวลวัสดุ (4)
ประเมินคาใชจายดานพลังงาน คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและคาจางแรงงาน ตนทุนวัตถุดิบทุกชนิดและคาใชจายใน
การกําจัดของเสีย จากการวิเคราะหพบวาการสูญเสียตนทุนของผลิตภัณฑมากที่สุดจะเกิดขึ้นในกระบวนการอบรม
ควันโดยใชขี้เลื่อย (Sawdust) รองลงมาคือขั้นตอนการอัดขึ้นรูป และขั้นตอนการตัดไสกรอก ตามลําดับ จึงทําการ
ปรับปรุงโดยเปลี่ยนมาใชระบบอบรมควันโดยใชควันเหลว (Liquid Smoke) เปลี่ยนอุปกรณเครื่องอัดขึ้นรูปไส
กรอก และจัดทํามาตรฐานการทํางานในการใชงานเครื่องตัดไสกรอก หลังจากปรับปรุงใน 3 ขั้นตอนขางตนพบวา
สามารถลดตนทุนตลอดกระบวนการผลิตไดทั้งหมดประมาณ 4,934,450 บาทตอป
คําสําคัญ: บัญชีตนทุนการไหลของวัสดุ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตไสกรอก การเพิ่มผลผลิต
ABSTRACT
Sausage production must increase in order to meet the demand. Loss in production can
be increased as per the growing marketing demand. The objective of this research was to
reduce loss in sausages production. The study was carried out as a case study at food factory in
Saraburi. Material flow cost accounting techniques (MFCA) was applied to analyze the cost of
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losses occurred at each step of sausage production process. Moreover process analysis to
increase productivity was done. MFCA is the useful method for environmental impact
assessments and waste emissions reduction. Throughout the MFCA approach, this study was
started from (1) definition of elementary station as quantity center of the whole production
process, (2) determination of inputs and outputs for each station (3) analysis of mass balance
for each station (4) conversion of energy use, machinery depreciation, and labor required, raw
material and waste disposal to monetary term. The study was found that sawdust smoking
process was highest significant loss, followed by forming process at stuffer, and cutting process
respectively. The liquid smoke system was replaced at smoking process. Then new tool was
replaced at stuffer, and standard working method for operators working at cutting process was
proposed through method study approach. After improvement, total cost can be reduced by
4,934,450 baht/year
Keywords: Material Flow Cost Accounting, Food Industry, Sausage Production,
Productivity Improvement
บทนํา

การดําเนินงานในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป มีขอกําหนดในการผลิตภายใตระบบคุณภาพที่จําเปน
ตางๆ เชน ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) การวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ
(Hazard Analysis and Critical Control Point) มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food) เปนตน นอกจากนี้ทาง
โรงงานตองนําระบบบริหารการจัดการมาปฏิบัติเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรตางๆ อยางประหยัดและคุมคา อันจะ
ทําใหองคกรเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โรงงานอาหารสําเร็จรูปมีการนําเนื้อไกสวนตางมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑไสกรอกหลายชนิด ซึ่งเปนที่นิยมบริโภคในกลุมผูบริโภคทั่วไปภายในประเทศ มีการจําหนายในรูปของ
สินคาแชเย็น เนื่องจากความตองการทางการตลาดที่มากขึ้น ทําใหจํานวนการผลิตไสกรอกสูงขึ้น จึงทําใหเกิดการ
สูญเสียและมีคาใชจายในแตละกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิต ทําใหโรงงานผลิตอาหารตองหา
แนวทางในการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไสกรอก บัญชีตนทุนการไหลวัสดุ (Material Flow Cost
Accounting: MFCA) (ชมพูนุท เกษมเศรษฐ และคณะ, 2557) เปนหนึ่งในเครื่องมือทางดานการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมชวยในการจัดการใชวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพลดการปลอยของเสีย (Waste) และสวน
ที่ไม สามารถนําไปผลิตเปนสิน คาได (Non-Product) มีการนําเทคนิค MFCA ไปใชเพื่อลดการสูญเสียทั้งใน
ตางประเทศ (Farizah Sulong et.al., 2014) และใชกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย (Kasemset et al.,
2014) พบวาเปนเทคนิคที่สามารถชวยใหองคกรสามารถลดการสูญเสียไดเปนอยางดี หลังจากการสํารวจปญหา
การผลิตและการประชุมรวมกับผูบริหารโรงงานผลิตและสํานักพัฒนาความยั่งยืนขององคกรเพื่อศึกษาหาแนวทาง
เพิ่มผลผลิตใหกับโรงงาน จึงเลือกเทคนิคบัญชีตนทุนการไหลวัสดุ (MFCA) มาประยุกตมาใชในการวิเคราะหเพื่อ
จําแนก ชี้บงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากวิธีการทํางาน ระบบ หรือเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพื่อลดความ
สิ้นเปลืองและตนทุนของวัสดุที่สูญเสียไปจากผลิตภัณฑที่ไมใชสินคาตลอดจนสรางโอกาสในการปรับแกปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหมีการใชพลังงานหรือวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อจําแนกและชี้บงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากวิธีการทํางาน ระบบหรือเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
เพื่อลดความสิ้นเปลืองและตนทุนของวัสดุที่สูญเสียไปจากผลิตภัณฑที่ไมเกิดมูลคา
เพื่ อสร า งโอกาสในการปรั บ แก ปรับ เปลี่ย นกระบวนการผลิตใหมีการใชพลังงานหรือวัตถุดิบ อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. คัดเลือกตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาล น้ําหนักสุทธิ 130 กรัม
เปนผลิตภัณฑไสกรอกที่ผลิตดวยวัตถุดิบคุณภาพดีประกอบดวย เนื้อไก เครื่องเทศเกลือเสริมไอโอดีน และน้ําตาล
บรรจุดวยระบบสุญญากาศ เพราะเปนตัวอยางสินคาที่มีการผลิตมากที่สุด ลักษณะผลิตภัณฑแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1: ผลิตภัณฑไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาล
2. ศึกษากระบวนการผลิต
สํารวจขั้นตอนกระบวนการผลิตไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาลเพื่อนํามาจัดทํากระบวนการยอย (QC:
Quantity Center)
3. กําหนดปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input – Output) ของแตละกระบวนการ
กําหนดปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input – Output) ของแตละกระบวนการ พรอมทั้งระบุน้ําหนักของ
วัตถุดิบที่ถูกปอนเขาสูกระบวนการและน้ําหนักของผลิตภัณฑที่ไดออกมาแตละกระบวนการรวมถึงจํานวนพนักงาน
และจํานวนเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมทําสมดุลมวล (Mass balance)
4. จัดทําสมดุลมวล (Mass balance)
ในการจั ดทํ า สมดุ ล มวลนั้ น ต องระบุคาพลั งงานที่ใชในกระบวนการผลิต ปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้น ใน
กระบวนการผลิต ทั้งนี้อาศัยความรวมมือจากฝายวิศวกรรม พรอมทั้งฝายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของโรงงานใน
การรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลทีไดจากรายงานของฝายตางๆในองคกรมาศึกษาวิเคราะหรวมกับขอมูลปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช ขอมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและแรงงานที่ใชในกระบวนการผลิตเพื่อนํามาจัดทําสมดุล
มวล
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5. ประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ
จากรายละเอียดของการจัดทําสมดุลมวลแลว ตองประเมินในมิติของคาใชจายจากพลังงานที่ใช คาเสื่อม
ราคาเครื่องจักร คาจางแรงงาน คาขนสง คาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต และคากําจัดของเสีย
6. วิเคราะหขอมูล
นําขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ และตนทุนวัสดุมาวิเคราะหคาใชจายในกระบวนการยอย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงทั้งกระบวนการ จากนั้นนําคาที่ไดจากการประเมินมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อทําการปรับปรุง
แกไขในตามจุดที่มีความสําคัญตามลําดับเพื่อกําหนดความเรงดวนรุนแรงของปญหา
7. จัดหาแนวทางการแกไขปญหา
นําขอมูลที่ไดในขอ 6 มากําหนดแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารเพื่อลดการสูญเสีย
รวมทั้งเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนและตอเนื่อง
8. สรุปผล
สรุปขอมูลจากการปรับปรุงดวยเทคนิค MCFA และสรุปผลจากการปรับปรุงในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การกําหนดกระบวนการยอย (Quantity Center: QC) และโมเดลการไหลของวัสดุ
จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตพบวามีขั้นตอนที่สําคัญตางๆ ดังนี้
1.1 กระบวนการเตรียม (Preparing)
เริ่มจากรับเนื้อมาจากอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ ทําการตรวจวัดอุณหภูมิของเนื้อใหไดตามมาตรฐาน
และขอกําหนดของโรงงาน ทั้งนี้หากเนื้อไกที่รับมาเปนเนื้อไกแชแข็งตองมาทําการละลายน้ําแข็งกอน โดยนําไปบด
ดวยเครื่องบดเนื้อแชแข็ง (Frozen grinder) และบดตอดวยเครื่องบดเนื้อไกแชเย็น (Chill grinder) เพื่อใหเนื้อไก
ที่บดมีขนาดเล็กลง แตถาเนื้อไกที่รับมาเปนเนื้อไกที่แชเย็นไมตองนํามาละลายสามารถนําไปบดดวยเครื่องบดแช
เย็นไดทันทีโดยบดพรอมทั้งเครื่องเทศ และสวนประกอบอื่นๆที่ใชในการผลิต
1.2 กระบวนการบดเนื้อไก (Grinding)
เนื้อไกที่ผานกระบวนการแชแข็งตองนํามาละลายน้ําแข็งกอนบดดวยเครื่องบดวัสดุแชแข็ง และ
บดตอดวยเครื่องบดวัสดุแชเย็น สวนเนื้อไกแชเย็นสามารถนํามาบดดวยเครื่องบดวัสดุแชเย็นทันที ถาเนื้อไกที่นํามา
บดเปนเนื้อแชแข็ง หลังบดแลวจะมีอุณหภูมิ -2 ถึง 0 องศาเซลเซียส แตถาเปนเนื้อไกที่ผานการแชเย็นจะตองได
เนื้อไกที่มีอุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส
1.3 กระบวนการผสม (Mixing)
นําวัตถุดิบตางๆที่เตรียมไวมาผสมกันดวยเครื่องนวดผสม (Mixer) เพื่อใหวัตถุดิบตางๆเขากันไดดี
และเครื่องยังสามารถทําใหวัตถุดิบตางๆรวมเปนเนื้อเดียวกันจนมีลักษณะขนหนืด (Paste) และใหไดคุณลักษณะที่
ดานเนื้อสัมผัสตามที่กําหนด อุณหภูมิของสวนผสมตางๆหลังผานเครื่องผสมตองไมเกิน 12 องศาเซลเซียส จึงจะ
สามารถนําไปใชในกระบวนการอัดขึ้นรูปไสกรอกได
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1.4 กระบวนการอัดขึ้นรูป (Stuffing)
นํ า ส ว นผสมที่ ผ า นกระบวนการผสมแล ว เข า กระบวนการอั ด ขึ้ น รู ป ด ว ยเครื่ อ งอั ด ไส ก รอก
(Stuffer) ใหไดขนาดตามมาตรฐาน กอนเขาสูกระบวนการตอไป
1.5 กระบวนการอบรมควัน (Smoking and drying process)
นําไสกรอกที่อัดขึ้นรูปแลวเขาตูอบรมควันเพื่อทําใหไสกรอกสุกและรมควันใหเกิดสีและกลิ่นที่
ตองการโดยแบงตูอบเปน 2 ระบบที่ใช คือ การอบโดยใชขี้เลื่อน (Liquid smoke) และการอบโดยใชควันเหลว
(Saw dust) ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากการอบรมควันทั้ง 2 ระบบนี้ใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (Sensory) ไม
แตกตางกัน กอนนําเขาตูอบตองจัดเรียงในรถเข็น สามารถนํารถเข็นเขาตูอบได ตูละ 4 คัน ระยะเวลาการอบจะ
แปรผันตามอุณหภูมิจุดกึ่งกลางสินคาเริ่มตน โดยอบจนอุณหภูมิกึ่งกลางสินคาไดที่ 75 องศาเซลเซียส
1.6 กระบวนการลดอุณหภูมิ (Cooling)
เมื่อไสกรอกผานกระบวนการอบเรียบรอยแลว จะทําการลดอุณหภูมิจุดกึ่งกลางสินคาจาก 75
องศาเซลเซียส เปน 4 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถนําไปเขาสูกระบวนการตอไป
1.7 กระบวนการลอกไสเทียม (Peeling)
นําไสกรอกที่มีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส มาทําการลอกไสเทียม ดวยเครื่องลอกซึ่งเครื่อง
สามารถลอกและตัดไสกรอกเปนชิ้นแลวจึงลําเลียงผานสายพานเครื่องชั่งน้ําหนักไสกรอก (Multi head)
1.8 กระบวนการบรรจุไสกรอก (Packing)
ทําการบรรจุสินคาที่ผานกระบวนการลอก ดวยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จากนั้นผานเครื่องตรวจจับ
โลหะ เครื่องตรวจสอบน้ําหนักอัตโนมัติ และเครื่องติดสติกเกอรอัตโนมัติตามลําดับ ตามมาตรฐานที่กําหนดน้ําหนัก
30 กรัมตอแพ็ค เพื่อปองกันการเกิดน้ําหนักเกินตอแพ็ค (Give away) แลวทําการตรวจสอบตําหนิกับสิ่งปลอมปน
แกผลิตภัณฑไสกรอก
1.9 กระบวนการพาสเจอรไรซ (Pasteurization)
นําสินคาไสกรอกที่บรรจุเสร็จเรียบรอยแลว ทําการพาสเจอรไรซใหสินคามีอุณหภูมิจุดกึ่งกลาง
เทากับ 60 องศาเซลเซียส เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค (Pathogen) และเชื้อจุลินทรียที่ทําใหอาหาร
เนาเสีย เชน Escherichia coli, Listeria Monocytogenes เปนตน หลังจากไดพาสเจอรไรซ จะนําสินคาเขาสู
กระบวนการลดอุณหภูมิ (Cold down) โดยทําการลดอุณหภูมิสินคาเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคและยืด
อายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น
จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ไส ก รอกจู เ นี ย ร ค อกเทลไก ฮ าลาลตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ดําเนินงาน สามารถกําหนดจุด Quantity Center ไดทั้งหมด 9 จุด ดังนี้
QC. 1 คือ กระบวนการเตรียม (Preparation) และกระบวนการบดเนื้อ (Grinding)
QC. 2 คือ กระบวนการผสม (Mixing)
QC. 3 คือ กระบวนการอัดขึ้นรูป (Stuffing)
QC. 4 คือ กระบวนการอบรมควัน (Smoking)
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QC. 5 คือ กระบวนการลดอุณหภูมิ (Cooling)
QC. 6 คือ กระบวนการลอก Casing (Peeling)
QC. 7 คือ กระบวนการบรรจุไสกรอก (Packing)
QC. 8 คือ กระบวนการพาสเจอรไรซ (Pasteurization)
QC. 9 คือ กระบวนการเก็บรักษา (Cold down)
โดยจุด Quantity Center ทั้ง 9 จุดสามารถสรางโมเดลการไหลวัสดุ แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2: โมเดลการไหลวัสดุและการกําหนดกระบวนการยอย
2 การทําสมดุลมวล (Mass Balance)
คํานวณตนทุนจากปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input-Output) ของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไสกรอก
จูเนียรคอกเทลไกฮาลาล โดยขั้นตอนนี้จะแสดงตัวอยางการทําสมดุลมวลในกระบวนการอบไสกรอกซึ่งจะแบง
ออกเปน 2 ระบบ ดังนี้
2.1 ระบบอบรมควันโดยใชขี้เลื่อย
จากการคํานวณตนทุนปริมาณปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input-Output) ของวัตถุดิบ พลังงาน
คาแรงงาน และการกําจัดของเสียสามารถแสดงเปนแผนภูมิแทงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3: แสดงมูลคาการสูญเสียของระบบการอบรมควันแบบใชขี้เลื่อย (Saw Dust)
จากรูปที่ 3 แสดงมูลคาที่สูญเสียไป (บาท) ในแตละกระบวนการผลิตยอย (Quantity Center) ของระบบ
การอบรมควันแบบใชขี้เลื่อย (Saw Dust) พบวามูลคาที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตที่มีมูลคามากที่สุด 3 จุด
ไดแก จุดอบรมควัน (Smoking) จุดอัดขึ้นรูป (Stuffing) และจุดบรรจุ (Packing) โดยมีมูลคาการสูญเสียอยูที่
10,460.82 บาทตอแบทการผลิค, 1,278.17 บาทตอแบทการผลิตและ 1,079.45 บาทตอแบทการผลิต ตามลําดับ
2.2 ระบบอบรมควันโดยใชควันเหลว
จากการคํานวณตนทุนปริมาณปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input-Output) ของวัตถุดิบ พลังงาน
คาแรงงาน และการกําจัดของเสียสามารถแสดงเปนแผนภูมิแทงดังรูปที่ 4

G 23

การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งที่ 5
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

8000.00

7010.07

7000.00

วัตถุดิบ

มูลคาการสูญเสีย (บาท)

6000.00

พลังงาน

5000.00

แรงงาน

4000.00

ค่ากําจัดของเสีย

3000.00
2000.00
1000.00

992.79

956.06

0.00
-1000.00

Quantity Center (QC)
รูปที่ 4: แสดงมูลคาการสูญเสียของระบบระบบการอบรมควันแบบใชควันเหลว (Liquid smoke)
จากรูปที่ 4 แสดงมูลคาที่สูญเสียไป (บาท) ในแตละกระบวนการผลิตยอย (Quantity Center) ของระบบ
การอบรมควันแบบใชใชควันเหลว (Liquid smoke) แสดงใหเห็นถึงมูลคาที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตที่มีมูลคา
มากที่สุด 3 จุด ไดแก จุดอบรมควัน (Cooking) จุดบรรจุ (Packing) และ จุดอัดขึ้นรูป (Stuffing) ตามลําดับ โดยมี
มูลคาการสูญเสียเทากับ 7,010.07 บาทตอแบทการผลิต 992.79 บาทตอแบทการผลิตและ 956.06 บาทตอ
แบทการผลิตตามลําดับ
3. การปรับปรุงขั้นตอนอบรมควันไสกรอก
จากการวิเคราะหดวยเทคนิค MFCA พบวามีการสูญเสียตนทุนของผลิตภัณฑมากที่สุดในกระบวนการ
อบรมควัน (Smoking Process) โดยใชขี้เลื่อย (Sawdust) รองลงมาคือกระบวนการอัดขึ้นรูปไสกรอกและขั้นตอน
การตัดไสกรอก จึงเริ่มทําการปรับปรุงโดยทําการเปลี่ยนระบบอบรมควันโดยใชควันเหลว (Liquid Smoke) แทน
การใชขี้เลื่อย จะสงผลใหสามารถลดตนทุนขั้นตอนการอบรมรมรมควันได 3,450.82 บาทตอแบทการผลิต คิดเปน
4,306,536 บาทตอป
4 การปรับปรุงขั้นตอนอัดไสกรอก
ขั้นตอนที่ทําใหเกิดการสูญเสียในลําดับถัดมา รองจากกระบวนการอบคือ ขั้นตอนการอัดไสกรอก จากการ
วิเคราะหงานพบวาอุปกรณที่ใชงานในขั้นตอนการอัดไสกรอกไมเหมาะสม หลังจากการอภิปรายและวิเคราะห
สาเหตุปญหาตามแนวทางการบํารุงรักษาแบบทวีผลทั่วทั้งองคกร (Total Productive Maintenance) ดําเนินการ
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เปลี่ยนอุปกรณใหกับเครื่องอัดไสกรอกเพื่อลดการสูญเสีย หลังดําเนินการแลวพบวาจะสามารถลดตนทุนในขั้นตอน
ดังกลาวไดประมาณ 422, 512 บาทตอป
5. การปรับปรุงขั้นตอนตัดไสกรอก
นอกจากขั้นตอนการอบและขั้นตอนการอัดไสกรอกแลว เมื่อพิจารณากระบวนการที่ทําใหสูญเสียผลผลิต
ในลําดับถัดมา พบวากระบวนการตัดยังทําใหเกิดการสูญเสียมาก เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากการตัดและปรับปรุง
สมรรถนะการทํางานในขั้นตอนการตัด จึงไดทําการวิเคราะหงานและจัดทํามาตรฐานวิธีการตั้งคาเครื่องตัดไสกรอก
และวิธีการวางไสกรอกระหวางรอตัด เพื่อใหเปนมาตรญานการปฏิบัติงานของพนักงาน หลังดําเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิธีการตั้งคาและวิธีการวางไสกรอกที่พัฒนาขึ้นพบวาจะสามารถลดตนทุนไดประมาณ 205, 400 บาทตอ
ป
สรุป

การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไสกรอก โดยเลือกไกจูเนียรคอกเทล
ฮาลาล มาศึกษาวิเคราะหเปนกรณีศึกษาในการประยุกตเทคนิคบัญชีตนทุนการไหลวัสดุ(MFCA) จากผลการศึกษา
พบการสูญเสียสูงที่สุดอยูที่กระบวนการอบรมควัน ในสวนของวัตถุดิบอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ํา เมื่อเปลี่ยน
ระบบการอบจากการอบโดยใชใชขี้เลื่อยมาใชการอบโดยใชควันเหลวจะสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 3,450.82
บาทตอแบทการผลิต คิดเปน 4,306,536 บาทตอป การปรับปรุงในลําดับถัดมาคือการเปลี่ยนอุปกรณในขั้นตอน
การอัดไสกรอก และการจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในขั้นการตัดไสกรอกพบวาสามารถการสูญได 422, 512
บาทตอป และ 205, 400 บาทตอป ตามลําดับ
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การจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
FERTILIZER MANAGEMENT IN PADDY FIELD BY FARMERS
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตขาว การจัดการปุยในนาขาว
ปญหาและขอเสนอแนะการใชปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร
การวิจัยเปนเชิงสํารวจ ประชากร คือ เกษตรกรทํานาในเขตคลองสามวา จํานวน 639 ราย กลุมตัวอยาง
จํานวน 155 ราย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและวิเคราะหตัวอยางดินของเกษตรกรแตละราย สถิติที่ใช ไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด
ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.8 ป มีประสบการณการทํานาเฉลี่ย 28.6 ป มี
พื้นที่ทํานาเฉลี่ย 27.7 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 832.5 ก.ก.ตอไร รายไดเฉลี่ย 8,700.3 บาทตอไร ตนทุนการผลิต เฉลี่ย 4,705.6
บาทตอไร เกษตรกรใชอัตราเมล็ดพันธุในการปลูกขาว 25 ก.ก.ตอไร พันธุขาวที่ใชมากที่สุด คือพันธุ กข 31 ปลูก 2
ครั้งตอป เกษตรกรสวนใหญใชปุยเคมี 2 ครั้ง สูตร 16-20-0 อัตรา 25 ก.ก.ตอไร ดินมีความเปนกรดปานกลาง มีธาตุ
ไนโตรเจนต่ํา ธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมปานกลาง การใชปุยเคมีไมเปนไปตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน
มีปญหาการใชปุยในดานองคความรู การผลิต และดานสิ่งแวดลอม และมีขอเสนอแนะใหสงเสริมความรูการใชปุยอยาง
ถูกวิธี การประชาสัมพันธแหลงจําหนายปุย และจัดทําแปลงสาธิตการใชปุย
คําสําคัญ: การจัดการปุย นาขาว เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the social and economic fundamentals, rice
production condition, fertilization management in paddy fields, and concerns and suggestions
regarding fertilization use in paddy fields in Klong Sam Wa District of Bangkok Metropolis.
The research was done by surveying 155 farmers from the population of 639 farmers in
Klong Sam Wa District. Information was collected by interviewing and analyzing soil samples.
Statistics used are percentages, averages, minima and maxima.
Results indicate that most farmers are male, with an average age of 56.8 years. The
average experience in farming is 28.6 years. The average paddy field area is 27.7 rai (4.4 ha). The
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average yield is 832.5 kg/rai (5,203 kg/ha). The average income is 8,700.3 baht/ rai (54,375
baht/ha). The average cost of production is 4,705.6 baht/rai (29,410 baht/ha). The average seed
used in cultivating rice is 25 kg/rai (156 kg/ha). The variety most used is RD 31 and grown twice
per year. Most farmers use chemical fertilizer (16-20-0) twice at a rate of 25 kg/rai (156 kg/ha).
Soils are moderately acidic with low nitrogen. The amount of phosphorus and potassium are
moderate. Chemical fertilizer use was not according to the suggestion based on soil analysis.
There are problems with chemical fertilizer application in knowledge, production and
environmental aspects. Suggestions made include improving farmers’ fertilizer usage knowledge,
advertising fertilizer distribution sources, and constructing fields demonstrating fertilizer
application.
Keywords: fertilizer management, paddy field, Klong Sam Wa District Bangkok Metropolis
บทนํา

เขตคลองสามวา เป น เขตรอบนอกฝ ง ตะวั น ออกของกรุ ง เทพมหานคร มี พื้ น ที่ 69,178.75 ไร
เปนเขตที่มีวิถีสังคมผสมผสานระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท มีพื้นที่เกษตรกรรม 24,000 ไร โดยมี พื้นที่ปลูก
ขาว 21,000 ไร คิดเปนรอยละ 87.50 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด มีการปลูกขาวตลอดทั้งป พันธุขาวที่นิยมปลูก
ไดแก กข47 กข49 พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 กข31 (ปทุมธานี 80) ผลผลิตเฉลี่ย 800-850 กิโลกรัมตอไร เกษตรกร
ทํานาสวนมากประสบปญหากับปจจัยการผลิตราคาแพง ปญหาน้ําทวมขัง และปญหาการระบาดของขาววัชพืช
(สํานักงานเขตคลองสามวา, 2555: 1)
กรมการขาว ไดดําเนินโครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการคา
ขาวของประเทศไทย โดยในป 2554-2556 และกําหนดเปนมาตรการสูการปฏิบัติของเกษตรกร เพื่อความเขาใจ
งายและนําไปปฏิบัติไดจริง เรียกสั้นๆ วา “3 ตองทํา 3 ตองลด” 3 ตองทํา ไดแก (1) ตองใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ
(2) ตองปลูกขาวไมเกินปละ 2 ครั้ง (3) ตองทําบัญชีฟารม 3 ตองลด ไดแก (1) ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ (2) ลด
อัตราการใชปุยเคมี (3) ลดการใชสารเคมีเกษตร (กรมการขาว, 2556: 3-6) ประกอบกับ กรมพัฒนาที่ดิน (2554:
i) กลาววา ดินถาใชปลูกพืชเปนระยะเวลานาน โดยไมมีการเพิ่มเติมธาตุอาหารลงในดิน ความอุดมสมบูรณของดิน
ก็จะลดลง จนในที่สุดจะไมสามารถใหผลผลิตสูงได ธาตุอาหารในดินสวนใหญสูญเสียไปกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
ดังนั้นในการเพาะปลูกพืช ควรเพิ่มเติมธาตุอาหารลงดินใหเพียงพอซึ่งการใสปุยเปนวิธีหนึ่งในการเพิ่มธาตุอาหารใน
ดิน การใสปุยจะตองทราบสมบัติตางๆ ของดินที่มีผลตอการใชปุย เชน สภาพความเปนกรดดาง ความชื้น คา
ปริมาณธาตุอาหารในดินที่เปนประโยชนตอพืชเปนอยางไร และมีปริมาณเทาใด นอกจากนี้กอนการใชปุยควร
พิจารณาเรื่องตางๆ เหลานี้ ไดแก การเลือกชนิดปุย และการใชปุยในปริมาณที่เหมาะสม การใชปุยในชวงเวลาที่
ถูกตอง และการใชปุยใหตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใชประโยชนไดงายและเร็วที่สุด
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก เกษตรกรทํานาเขตคลองสาม จํานวน 5 แขวง ไดแก แขวงสามวาตะวันออก แขวง สามวา
ตะวันตก แขวงทรายกองดิน แขวงทรายกองดินใต และแขวงบางชัน ที่ขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว กับสํานักงาน เกษตรเขต
มีนบุรี ป 2555 จํานวน 639 ราย ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 155 ราย คิดเปนรอยละ 24 ของประชากร ทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการนํา
แบบสอบถามที่สรางเสร็จมาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และนําไปทดสอบ
กับเกษตรกรทํานา ในเขตคลองสามวา ที่ไมใชกลุมตัวอยางศึกษา จํานวน 30 ราย แลวจึงนําแบบสอบถามมา
พิจารณาแกไขใหสมบูรณ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร
2.2 ใชชุดตรวจสอบคา เอ็น พี เค และความเปนกรดดางของดินแบบรวดเร็ว (NPK pH Test Kit for
Soil) ซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน และคณะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกร จํานวน 155 คน ตาม
แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปลูกขาวระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2555
2) เก็บตัวอยางดินจากที่นาของเกษตรกร โดยเก็บตัวอยางในเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 หลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในฤดูนาปรัง
การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหการจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร โดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด
2) การวิเคราะหตัวอยางดิน โดยใชเครื่องชุดตรวจสอบคาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และคา
ความเปนกรด-ดางของดินแบบรวดเร็ว (NPK pH Test Kit for Soil) ซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย
อัตตะนันทน และคณะ ดังรูปที่ 1
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ตัวอยางดินในแปลง
การเตรียมตัวอยาง
ตัวอยางดิน

การสกัดธาตุอาหารพืชในดิน

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส

การตรวจสอบความเปนกรด-ดางของดิน

โพแทสเซียม

ดินนา - รูปแอมโมเนีย
ดินไร - รูปไนเตรท

รูปที่ 1: ขั้นตอนการวิเคราะหตัวอยางดิน
ผลการวิจัย
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56.8 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามีจํานวนแรงงานทํา
การเกษตรเฉลี่ย 1.7 คน เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกกลุมลูกคา (ธ.ก.ส.) มีประสบการณในการทํานา เฉลี่ย 28.6 ป
เกษตรกรมีอาชีพหลักคือการทํานา โดยมีพื้นที่ทํานาเฉลี่ย 27.7 ไร ผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 832.5 กิโลกรัมตอไร ราคา
จําหนายผลผลิตเฉลี่ย 10,440.0 บาทตอตัน รายไดจากการจําหนายผลผลิตเฉลี่ย 8,700.3 บาท และมีตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 4,705.6 บาทตอไร
2. สภาพการผลิตขาวของเกษตรกร
การเตรียมเมล็ดพันธุ เกษตรกรสวนใหญซื้อเมล็ดพันธุจากพอคา อัตราเมล็ดพันธุที่ใชเฉลี่ย 24.9 กิโลกรัม
ตอไร ปลูกขาวพันธุ กข31 (ปทุมธานี 80) เกษตรกรทุกรายเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูกโดยมีการหุมเมล็ดพันธุ
ประมาณ 36-48 ชั่วโมง เพื่อใหรากงอกกอนปลูก และเกษตรกรบางสวนมีการทดสอบความงอกกอนปลูก
การเตรียมดินและปรับสภาพพื้นที่ เกษตรกรสวนใหญมีการเตรียมดินและปรับสภาพพื้นที่ โดยใชฟางใน
นาขาวในการปรับปรุงบํารุงดิน การตรวจความอุดมสมบูรณของดินโดยการสังเกตอาศัยประสบการณและมี
บางสวนสงใหหนวยงานราชการตรวจและมีการตรวจเองดวยเครื่องมืออยางงาย
การปลูกขาว เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวโดยวิธีการหวานโดยใชเครื่องยนต มีการปลูกขาว 2 ครั้งตอป
ครั้งที่ 1 เริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดในเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 เริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดใน
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เดือนกุมภาพันธ เกษตรกรใหน้ําในนาโดยอาศัยน้ําฝนและน้ําชลประทาน เกษตรกรใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
วัชพืช โรคขาว แมลง และสัตวศัตรูขาว
การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรทุกรายเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวด แตมี
บางรายใชแรงงานคนรวมดวยโดยใชเคียวเกี่ยวรวงขาวที่อยูรอบๆ แปลงที่รถเกี่ยวนวดเกี่ยวไมได เกษตรกรทุกรายขาย
ผลผลิตทันทีหลังการเก็บเกี่ยว แตมีบางรายเก็บไวทําเมล็ดพันธุ และมีบางที่เก็บไวบริโภคภายในครัวเรือน
3. การจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร
เกษตรกรทุกรายไมมีการใชปุยคอกและปุยหมักในนาขาว มีเกษตรกร 2 คน ใชปุยพืชสดและปุยอินทรียน้ํา
ในนาขาว เกษตรกรทุกรายใชปุยเคมีไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งใชปุยเคมีสูตร 16-20-0
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โดยวิธีการหวานในระยะขาวแตกกอ และระยะสรางตาดอก ทั้งนี้เกษตรกรไมมีการใช
ปุยเคมีครั้งที่ 3
ผลวิเคราะหดินปลูกขาวของเกษตรกรสวนใหญมีความเปนกรดปานกลาง (pH 5.0) และระดับธาตุอาหาร
ในดิน พบวา แปลงนาของเกษตรกรทุกรายมีธาตุไนโตรเจนในระดับต่ํา และแปลงนาสวนใหญมีธาตุฟอสฟอรัสและ
ธาตุโพแทสเซียม ในระดับปานกลาง แตเมื่อเปรียบเทียบการใชปุยของเกษตรกรกับคําแนะนําตามคาวิเคราะหดิน
พบวา มีการใชธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากกวาคําแนะนํา และไมมีการใชธาตุโพแทสเซียมในนาขาว
4. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร
4.1 ปญหาในการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร เกษตรกรมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับการใช
ปุยในนาขาว ดังนี้
1) ดานองคความรู เกษตรกรสวนใหญมีความเห็นวา ขาดความรูเกี่ยวกับการใชปุย
คอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยอินทรียน้ํา เรื่องอัตราการใชปุย วิธีการใชปุย และระยะเวลาในการใชปุย แตไมมี
ปญหาดานองคความรูเกี่ยวกับการใชปุยเคมี
2) ดานการผลิต การใชปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญมีปญหาในเรื่องของขั้นตอนและวิธีการผลิตที่
ยุงยาก
3) ดานการใชปุย การใชปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญมีปญหาในเรื่องของปริมาณใน
การใชปุยที่มาก การใชปุยพืชสด เกษตรกรมีปญหาในเรื่องของวิธีการใชยุงยาก การใช ปุยอินทรียน้ํา เกษตรกรมี
ปญหาในเรื่องของการใชปุยบอยครั้งทําใหเสียเวลา และการใชปุยเคมีเกษตรกรเขาใจวามีปญหาในเรื่องของความ
เปนพิษของปุยตอตนขาวหากใชปริมาณมากเกินไป
4) ดานสิ่งแวดลอม การใชปุยคอก เกษตรกรสวนใหญมีปญหาในเรื่องการระบาดของวัชพืชที่ติด
มากับปุย การใชปุยอินทรียน้ํา เกษตรกรมีปญหาในเรื่องของปุยมีกลิ่นเหม็นและมีแมลงมารบกวน การใชปุยเคมี
เกษตรกรเขาใจวามีปญหาในเรื่องของสารตกคางในดินและน้ํา และการใชปุยพืชสด เกษตรกรทุกรายไมพบปญหาใน
ดานสิ่งแวดลอม
4.2 ขอเสนอแนะในการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญอยากใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหการแนะนําและสงเสริม
ความรูในการใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยอินทรียน้ํา อยางถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ สวนการใชปุยเคมี
เกษตรกรสวนใหญไดใหมกี ารประชาสัมพันธแหลงจําหนายปุยที่มีคุณภาพและมีขอมูลดานราคาอยางตอเนื่อง
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อภิปรายผล
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56.8 ป จบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา เกษตรกรสวน
ใหญเปนลูกคากลุม ธ.ก.ส. มีประสบการณทํานาเฉลี่ย 28.6 ป การรับขาวสารจากแหลงขอมูลดานการปลูกขาว
จากเจาหนาที่ภาครัฐ สอดคลองกับการวิจัยของ ประชา (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53.03 ป มีประสบการณในการทํานาเฉลี่ย 30.18
ป เกษตรกรสวนใหญเปนกลุมลูกคา ธ.ก.ส. การรับขาวสารความรูเกี่ยวกับการใชปุยในนาขาวจากเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร แตไมสอดคลองกับ เรณู (2549: 35) การศึกษาการใชปุยอินทรียในนาขาวของเกษตรกรผูปลูกขาว
ตําบลหวยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง
จากการวิจัยพบวา เกษตรกรมีพื้นที่ทํานาเฉลี่ย 27.7 ไร สวนใหญเปนพื้นที่เชา ผลผลิตเฉลี่ย 832.5
กิโลกรัมตอไร ราคาจําหนายผลผลิตเฉลี่ย 10,400 บาทตอตัน รายไดเฉลี่ย 8,700.3 บาทตอไร ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,705.6 บาทตอไร ขอมูลสอดคลองกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร (2557: 35-36) รายงานวาเกษตรกรเขตคลองสามวา ทํานาเฉลี่ยรายละ 20-30 ไร สวนใหญ
เปนนาเชา ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 800-900 กิโลกรัม ตนทุนการผลิต 4,840 บาทตอไร ราคาจําหนายผลผลิต 12,000
บาทตอตัน รายไดตอไร 10,200 บาท รายไดสุทธิ 5,360 บาทตอไร
2. สภาพการผลิตขาวของเกษตรกร
จากการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกพันธุขาว กข 31 (ปทุมธานี 80) กข47 สุพรรณบุรี 2 พิษณุโลก 2
และปทุ มธานี 1 ซึ่ งเป นข าวไม ไวต อช วงแสง ปลูกไดตลอดทั้งป และใหผลผลิตสูง เปนที่ตองการของโรงสีในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง สอดคลองกับ สํานักงานเขตคลองสามวา (2555: 1) รายงานวาพันธุขาวที่นิยมปลูก
ไดแก กข47 กข49 พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 กข31 (ปทุมธานี 80) ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 800-850 กิโลกรัมตอไร
จากการวิจั ยพบวา การตรวจความอุ ดมสมบู รณ ของดิน เกษตรกรส วนใหญสั งเกตโดยอาศั ยประสบการณ
มากกวาสงใหหนวยงานราชการตรวจ ทําใหเกษตรกรมีการ ใสปุยไมเหมาะสมกับดินและไมตรงตามความตองการของพืช
ซึ่งเปนปญหาสําคัญของการผลิตพืช ขอดีของการวิเคราะหดิน ทําใหสามารถรูผลการประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
กอนปลูกพืชไดและสามารถนําคาวิเคราะหไดนั้นนํามาเปนคําแนะนําในการใชปุยหรือปูนไดอยางเหมาะสม
3. การจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร
3.1 การจัดการปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยอินทรียน้ํา และปุยเคมี
เกษตรกรทุกรายไมมีการใชปุยคอกและปุยหมักในนาขาว มีเกษตรกร 1 ราย ใชปุยพืชสดในนาขาว โดยใช
ปอเทืองเปนวัตถุดิบในการทําปุยพืชสด อัตราการใชเมล็ดพันธุ 3 กิโลกรัมตอไร และไถกลบในระยะดอกเริ่มบาน
สอดคลองกับ มุกดา (2547: 170-171) ระบุอัตราของเมล็ดพันธุพืชปุยสด เพื่อการไถกลบตอ 1 ไร ชนิดพืชปอเทือง
ใชเมล็ด 3-5 กิโลกรัมตอไร อายุในการไถกลบเปนปุยพืชสดที่เหมาะสมที่สุด คือระยะที่พืชปุยสดเริ่มออกดอก
กระทั่งดอกบาน เปนระยะที่เหมาะสมในการไถกลบเพราะจะใหปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินสูง แตถาพืชมีอายุ
มากกวาระยะนี้ปริมาณธาตุไนโตรเจนในพืชอาจจะลดลง เชนเดียวกับ ปฐพีชล (2541: 32) ระบุชวงเวลาที่
เหมาะสมในการใชปุยพืชสด คือ ชวงที่พืชเริ่มออกดอกจะใหไนโตรเจนดีกวาที่ติดฝกหรือเมล็ด
มีเ กษตรกร 2 ราย ใชปุ ย อิน ทรีย น้ําในนาขาว โดยใชมูล สุกรและหนอกลว ยเปน วัตถุดิบ ในการทําปุย
อินทรียน้ํา อัตราการใชปุยอินทรียน้ําเฉลี่ย 1.6 ลิตรตอไร ในชวงระยะเตรียมดินปลูก ไมสอดคลองกับกรมพัฒนา
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ที่ดิน (2553: 155) ไดแนะนําการใชน้ําหมักชีวภาพ อัตราสวน 5 ลิตรตอไร วิธีการใชโดยการฉีดพนหรือรดลงดิน
ระหวางเตรียมดินหรือกอนไถกลบตอซัง ซึ่งเกษตรกรควรเพิ่มอัตราการใชปุยอินทรียน้ําในมากกวานี้ เนื่องจากปุย
อินทรียน้ํามีฮอรโมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโต และกรดอินทรียหลายชนิด ที่มีความสําคัญตอการสงเสริมอัตรา
การเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรียในดิน และกรมพัฒนาที่ดิน (2545: 52-53) แนะนําวากอนนําปุยอินทรียน้ํา
ไปใชตองเจือจางปุยอินทรียน้ํา 1 สวน:น้ํา 500 สวน (20-30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร) ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมและ
สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพความเปนประโยชนของแรธาตุในดิน และสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
เกษตรกรทุกรายมีการจัดการปุยเคมีในครั้งที่ 1 โดยใชปุยในระยะแตกกอ สูตรปุยที่ใช 16-20-0 อัตราการ
ใช 25 กิโลกรัมตอไร ใชวิธีการหวานทั่วทั้งแปลง ไมสอดคลองกับ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี (2555: 27) แนะนําการ
ใสปุยขาวไมไวแสง ในดินเหนียว ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 30-35 กิโลกรัมตอไร ระยะ 20 วันหลังหวาน
สําหรับการใชปุยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร46-0-อัตรา 7-10 กิโลกรัมตอไร และครั้งที่ 3 ใชปุยสูตร 46-0
อัตรา 7-10 กิโลกรัมตอไร ในระยะกําเนิดชอดอก เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยงยุทธ และคณะ (2551: 324) พบวา
การใชปุยในนาหวาน สูตรปุย 16-20-0, 20-20-0 และปุยยูเรีย 46-0-0 ใสปุยครั้งที่ 1 หลังจากขาวงอกในอัตรา 35
กิโลกรัมตอไร และใสปุยครั้งที่ 2 ระยะขาวกําเนิดชอ อัตราการใช 13 กิโลกรัมตอไร ทั้งนี้การใชปุยเคมีมากเกินไป
อาจทําใหเกิดโรคและแมลงระบาดมากขึ้น ตนขาวออนแอลมงาย ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทัศนีย และคณะ (2554:
31-32) กลาววา การใชปุยเคมีที่ถูกตองในอัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5-10 ทําให
ตนทุนการปลูกขาวลดลง 500-600 บาท
3.2 การเปรียบเทียบการใชปุยเคมีของเกษตรกรกับคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน
จากการวิจัยพบวา ในดินปลูกขาวของเกษตรกรมีระดับความเปนกรดปานกลาง (pH 5.0) ซึ่งสอดคลอง
กับ กรมพัฒนาที่ดิน (2554: 5) รายงานวาลักษณะดินและการจัดการดินเขตคลองสามวา กลุมชุดดินที่ 2 ชุดดิน
ฉะเชิงเทรา เปนกลุมดินเหนียว ที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลําน้ําและตะกอนทะเล
บริเวณที่ราบลุมที่เปนน้ํากรอย อยูหางจากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน ดินลึกมาก การระบายน้ําไมดี
เมื่อดินแหงจะแตกระแหงเปนรองลึก โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง สีดินสวนใหญเปนสีเทาหรือเทาแกตลอด มีจุดประสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน อาจพบผลึกยิปซั่มเล็กนอย ดินเปนกรดจัด คาพีเอช (pH) 4.5-5.0
ซึ่งสภาพความเปนกรดจัดจะสงผลใหความเปนประโยชนของธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ซัลเฟอร แคลเซียม แมกนีเซียม ละลายไดนอยมาก และสภาพดินเปนกรดจัด จะทําใหธาตุเหล็กและอะลูมิเนียม
ละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช แตในดินนาจะมีสภาพที่แตกตางจากดินไรและดินสวน ซึ่งอนนท (2547: 10)
รายงานวาดินนามีสภาพน้ําขัง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมี ในสภาพที่ออกซิเจนนอย
หรือไมมี สําหรับ pH ของดินนา (เมื่อวัด pH สภาพดินแหง) ไมวาจะเปนกรดหรือดาง เมื่อดินมีน้ําขัง pH ของดิน
จะปรับเขาสูความเปนกลาง ซึ่งจะมี pH 6.54-7.50
การใชปุยของเกษตรกรเปรียบเทียบกับคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน จากการวิจัยพบวาเกษตรกรใช
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส มากกวาคําแนะนํา และไมมีการใชโพแทสเซียม สอดคลองกับทัศนีย และคณะ (2554: 3233) กลาววา ปุยเคมี ปญหาใชปุยเคมีไมตรงกับความตองการของขาวทั้งสูตรปุยและปริมาณปุย โดยเฉพาะปุย
ไนโตรเจน ซึ่งใชเกินความตองการของขาว 2-3 เทา ทําใหตนขาวออนแอ ลมงาย โรคแมลงระบาดมากขึ้น แนะนํา
ใหใช ปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมทั้งใส ปุยครั้งที่ 2 (ปุยแตงหนา) ในระยะกํ าเนิ ดชอดอก คือวั นที่ 60 นับถอย
หลังจากวันเก็บเกี่ยว และพบวาขาวในหลายพื้นที่แสดงอาการขาดโพแทสเซียม (เมล็ดลีบ) จึงตองเปลี่ยนความเชื่อ

G 33

การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งที่ 5
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ของชาวนาที่วาไมตองใสปุยโพแทสเซียมใหแกขาวที่ปลูกในดินเหนียว เพราะมีโพแทสเซียมเพียงพอแลว ชาวนาจึง
ใชปุยสูตร 16-20-0 มาอยางตอเนื่อง และถาชาวนาใชปุยอยางถูกตอง ปริมาณการใชปุยเคมีจะลดลงรอยละ 47
ปญหาและขอเสนอแนะการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร
4.1 ปญหาในการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร
1) ดานองคความรู - การใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยอินทรียน้ํา เกษตรกรสวนใหญ ขาด
ความรูในเรื่องชนิดปุย อัตราการใชปุย วิธีการใชปุย และระยะเวลาในการใชปุย สอดคลองกับ ประชา (2551: 81) พบ
ปญหาในดานความรูเกี่ยวกับเรื่องการผลิตปุย เรื่องวิธีการใชปุย และ เรื่องชวงเวลาในการใชปุย
2) ดานการผลิต - การใชปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญพบปญหาในดานขั้นตอนและ
วิธีการผลิตที่ยุงยาก ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และขาดแคลนแรงงาน สอดคลองกับ ประพันธ (2550: 77) พบวา
เกษตรกรสวนใหญมีปญหาเรื่องขาดวัตถุดิบในการผลิตและไมมีเวลาทําปุยหมัก เชนเดียวกับ ประชา (2551: 87) พบ
ปญหาในดานขั้นตอนการผลิตปุยยุงยาก และขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปุย
3) ดานการใชปุย - การใชปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญพบปญหาในดานวิธีการ ใช
ยุงยาก ตองใชปุยในปริมาณมาก และการขนยายปุยยุงยาก สอดคลองกับ เรณู (2549: 62) พบปญหาในการใชปุย
คอกและปุยหมัก โดยการผลิตมีขั้นตอนที่ยุงยาก มีการใชในปริมาณมาก และการขนสง เชนเดีย วกับ ประชา
(2551: 87) พบปญหาการใชปุยในปริมาณมากและการขนยายปุยยุงยาก
4) ดานสิ่งแวดลอม - การใชปุยคอก เกษตรกรสวนใหญพบปญหาการระบาดของวัชพืชที่ติดมากับ
ปุยและมีกลิ่นเหม็น สอดคลองกับ ประชา (2551: 87) พบปญหาการใชปุยคอกแลวมีวัชพืชมากและใชปุยแลวมี
กลิ่นเหม็น และสอดคลองกับอํานาจ (2555: 14) รายงานวาปุยคอกและเศษพืชที่นํามาใสในดินโดยตรง หรือนําไป
หมักไมถูกวิธีอาจมีโรค แมลงศัตรูพืช และเมล็ดวัชพืชติดมาดวย ทําใหพืชที่ไดรับปุยไดรับผลกระทบจากโรคพืช
แมลง และวัชพื ชมากขึ้น ในสวนของการใชปุยเคมีของเกษตรกรสวนใหญ พบปญหามีสารตกคางในดินและน้ํา
สอดคลองกับ ประชา (2551: 87) พบปญหาเกี่ยวกับการใชปุยแลวมีสารตกคางในสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ
อํานาจ (2555: 8) รายงานวาขอดอยและขอควรระวังของปุยเคมี ปุยเคมีบางชนิดทําใหความเปนกรดดางของดิน
เปลี่ยนไป เชนปุยแอมโมเนียชนิดตางๆทําใหดินเปนกรด และแคลเซียมไนเตรททําใหดินเปนดาง ปุยไนโตรเจนอัตรา
สูงอาจทําใหพืชสะสมไนเตรทมากเกินไป ปุยที่ใหธาตุไนโตรเจนทุกชนิดรวมทั้งปุยอินทรีย หากใสมากเกินไปจะทําให
พืชใชไนเตรทที่ดูดเขาไปไมหมด และสะสมในพืชมากเกินระดับความปลอดภัย และปุยไนโตรเจนอัตราสูงอาจทําให
การชะลางไนเตรทลงสูแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะในการสนับสนุนของภาครัฐเกี่ยวกับการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญอยากใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหการแนะนําและสงเสริมความรูในการใช
ปุยอยางถูกวิธี มีการจัดทําแปลงสาธิตการใชปุย การประชาสัมพันธแหลงจําหนายปุยชนิดตางๆ ที่มีคุณภาพ และ
ขอมูลดานราคาอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชในการทําปุยพืชสด สอดคลองกับ เรณู (2549: 62);
ประพันธ (2550: 80); ประชา (2551: 90-91) พบวา เกษตรกรมีขอเสนอแนะ คือ ราชการควรสนับสนุนวัสดุ
ตนแบบรวมกลุมเพื่อชวยกันผลิต ใหหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาใหความรู ควรมีการดําเนินการจัดทําแปลง
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สาธิตการใช รณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของการใช และสนับสนุนปจจัยการผลิตและสงเสริมการใช
ปุยอยางตอเนื่อง
สรุป

จากผลการวิจัยพบวาเกษตรกรทุกรายใชปุยเคมีไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งใช
ปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โดยวิธีการหวานในระยะขาวแตกกอ และระยะสรางตาดอก ไมมีการ
ใชปุยคอกและปุยหมัก มีการใชปุยพืชสดและปุยอินทรียน้ําสวนนอย จากผลวิเคราะหดินปลูกขาวของเกษตรกร
สวนใหญมีความเปนกรดปานกลาง (pH 5.0) ระดับธาตุอาหารในดินพบวาแปลงนาเกษตรกรทุกรายมีธาตุ
ไนโตรเจนในระดั บ ต่ํ า แปลงนาส ว นใหญ มี ธ าตุ ฟอสฟอรั ส และธาตุ โ พแทสเซีย มในระดับ ปานกลาง แต เ มื่ อ
เปรียบเทียบการใชปุยของเกษตรกรกับคําแนะนําตามคาวิเคราะหดิน พบวาเกษตรกรมีการใชธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสมากกวาคําแนะนํา และไมมีการใชธาตุโพแทสเซียมในนาขาว
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การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา
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บทคัดยอ
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง
จังหวัดแพร ครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ใหมีคุณภาพและ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค ตลอดจนเพิ่มมูลคาของสาหรายเตาซึ่งเปนสินคาทางการเกษตรที่มีในทองถิ่น เนื่องจาก
ปจจุบันผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ยังไมเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค ในดาน
คุณภาพ ซึ่งการพั ฒนาผลิตภัณฑขาวเกรีย บสาหรายเตาใหมีคุณภาพ จะสงผลใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับจาก
ผูบริโภค สรางรายไดใหกับคนในชุมชน ผลการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนา
คูหา พบวา ปริมาณสาหรายเตาที่เหมาะสมในการผลิตขาวเกรียบสาหรายเตา คือ ใสสาหรายเตาสด 37.5% ใน
สวนผสมทั้งหมด และผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของขาวเกรียบสาหรายเตาที่ผลิตไดนั้นมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค และมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ ขาวเกรียบสาหรายเตา
Abstract
Development of Cracker Spirogyra of the group of Bann Nakuha community in Suankuan
Subdistrict, Muang District, Pharae Province, this time with the aim to develop Cracker Spirogyra
of the group of Bann Nakuha community in the quality and consumer acceptance. And
enhancing the value of Spirogyra, That is a local agricultural products, As the current Cracker
Spirogyra of the group of Bann Nakuha community is not to be accepted from consumers in the
quality. The development of Cracker Spirogyra Products in the quality to make consumer
acceptance and create income for people in the community. The results of the development
of Cracker Spirogyra Products of the group of Bann Nakuha community found that the amount
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of Spirogyra suitable furnace to produce crackers Spirogyra Spirogyra was 37.5% in the mixture.
The analysis of the microbiological quality of the cracker Spirogyra production is safe for
consumers. And have quality complies with Thai community product standard.
บทนํา

บานนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีการเพาะเลี้ยงสาหรายเตาจากธรรมชาติโดยการ
เพาะเลี้ยงในบอดินที่ไดน้ําจากยอดเขาตามธรรมชาติ ไมมีการใสปุยหรือสารเคมีใดๆ การเพาะเลี้ยงสาหรายเตาตอง
อาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มลดลงจะส ง ผลให ผ ลผลิ ต สาหร า ยเตาลดลง ในทางกลั บ กั น หากความอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณดี ผลผลิตสาหรายเตาก็จะเพิ่มขึ้น ภูมิปญญาทองถิ่นบาน
นาคูหาไดนําสาหรายเตามาปรุงเปนอาหาร ไดแก ยําหรือตําสาหรายเตา แตในปจจุบันกลุมแมบานบานนาคูหาได
นําสาหรายเตามาชุบทอดกับไข และแปรรูปเปนขาวเกรียบสาหรายเตา บานนาคูหาเปนแหลงเพาะเลี้ยงสาหราย
เตาเพียงแหงเดียวของจังหวัดแพร โดยสามารถเก็บสาหรายเตาไดทุกวัน ยกเวนวันพระ ซึ่งเปนความเชื่อของชุมชน
บานนาคูหาที่ไมเก็บสาหรายเตาในวันพระ ราคาจําหนายสาหรายเตาสด กิโลกรัมละ 100 บาท สวนขาวเกรียบ
สาหรายเตา ราคาหอละ 10 บาท โดยไมมีฉลากระบุยี่หอ แหลงผลิต วันหมดอายุ และยังไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (จุฬาภรณ ดวงตาดํา และคณะ, 2556: 20-21)
สาหรายน้ําจืดขนาดใหญที่นํามาทําเปนอาหารไดมี 3 ชนิด คือ 1) สาหรายเตาหรือเทาน้ํา เปนสาหรายสี
เขียวในสกุล Spirogyra spp. ซึ่งมีหลายชนิด มักพบอยูในแหลงน้ํานิ่งหรือน้ําไหลเอื่อยๆ พบมากในฤดูฝน 2)
สาหรายไก เปนสาหรายสีเขียว มีอยู 6 ชนิด คือ Cladophera glomerata, Cladophora sp.1, Microspora
floccose, M. pachyderma, Microspora sp. 1 และ Microspora sp. 2 พบกระจายทั่วไปตามพื้นที่ทองน้ําที่
มีลักษณะเปนกอนหินและน้ําไหลไมแรงนัก และ 3) สาหรายลอน หรือ ไขหิน ดอกหิน หรือ อองลอน เปนสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน มี 2 ชนิด คือ Nostochopsis hansgrig และ N. lobatus พบมากในลําน้ํานาน สวนลําน้ําโขงมี
บางแตนอยมาก ประเทศไทยมีการบริโภคสาหรายมานานแลว ซึ่งสวนใหญเกิดจากภูมิปญญาชาวบานของแตละ
ทองถิ่น อาทิเชน ภาคใตนิยมนําสาหรายผมนางซึ่งเปนสาหรายสีแดงมายําเปนอาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนํา
สาหรายเตาหรือเทาน้ํามายํา เรียกวายําเตา สวนภาคเหนือมีการนําสาหรายมาทําอาหารมากกวาภาคอื่นๆ โดยจะ
รับประทานสดหรือนํามาลวกรับประทานพรอมน้ําพริก หรือนํามาปรุงเปนอาหาร เชน ยํา ลาบ ชุบทอดกับไข (กอง
บรรณาธิการ, 2547: 20-21) โดยมีชาวบาน 2 พื้นที่ ที่นําสาหรายไกมาแปรรูปเปนอาหารอยางจริงจัง คือบานหาด
ไคร ตําบลเวี ยง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นําสาหรายสีเขียวเรียกวา “สาหรายไก” มาทําขาวเกรีย บ
สาหร า ยไก คุ ก กี้ ส าหร า ยไก บิ ส กิ ตสาหร า ยไก น้ํ าพริกสาหรา ยไก สาหรา ยไกแผน กรอบปรุง รส สาหรา ยไก
ทรงเครื่องชุปแปงทอด และขาวตังหนาสาหรายไก (ศรีวรรณ ไชยสุข และฉัตรชัย โรจนวิทิต, 2555: 59-60) และ
บานหนองบัว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน นําสาหรายมาแปรรูปมาเปนผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
"สาหรายแผนทรงเครื่อง-สาหรายแผน เลิศรส" (ดลมนัส กาเจ, 2556: ออนไลน) สวนสาหรายเตามีการแปรรูปให
เปน ผลิ ตภัณฑตางๆ เพื่อเพิ่ มความหลากหลาย ในรูปแบบของการพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ เชน เจลลี่ดริ๊งค
(เครื่องดื่มชนิดเจล), โยเกิรตสาหรายเตา (ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะ, 2552) สาหรายเตาอบแหง และ
สาหรายเตาอบแหงปรุงรส (กฤษดาภรณ ปาเขียว และคณะ, 2553: บทคัดยอ)
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สาหร า ยเตามี คุ ณ ค า ทางโภชนาการในปริ ม าณน้ํ า หนั ก สาหร า ยเตาแห ง 100กรั ม ประกอบด ว ย
โปรตีน 18-20% ไขมัน 5-6% คารโบไฮเดรต 55 - 60% เสนใย 7-10% และรงควัตถุหลายชนิด เชน คลอโรฟลล
วิตามินเอและวิตามินบี เบตาแคโรทีน และแซนโทฟล นอกจากนี้ยังพบกลุมสารประกอบฟโนลิกและโพลีแซคคา
ไรดซึ่งมีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหรายเตานั้นมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง เพราะอนุมูล
อิสระ (free radicals) จะทําลายเนื้อเยื่อสงผลใหเซลลไดรับความเสียหายที่เปนตนเหตุของการเกิดโรค, มีฤทธิ์ลด
น้ํ า ตาลในเลื อด ช ว ยลดความรุ น แรงของโรคเบาหวาน (ดวงพร อมรเลิ ศพิ ศาล และคณะ, 2552) แตการใช
ประโยชนจากสาหรายเตาของประชากรในพื้นที่บานนาคูหายังมีอยูคอนขางจํากัด และไมเต็มศักยภาพเทาที่ควร
เนื่องจากสาหรายเตามีกลิ่นคาว สงผลใหผูบริโภคสาหรายเตาสวนใหญจะเปนวัยทํางานและวัยสูงอายุ สวนเด็กและ
เยาวชนจะไมนิยมบริโภคสาหรายเตา ในปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยชุมชนแพรไดเล็งเห็นคุณคาทางโภชนาการ
ของสาหรายเตา และตองการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนบริโภคสาหรายเตาเพิ่มขึ้น ไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
ขนมปงใหมีคุณคาทางโภชนาการ โดยนําสาหรายเตามาเปนสวนผสมในขนมปง เพื่อเพิ่มกากใยและเปนทางเลือก
สําหรับผูบริโภคที่รักสุขภาพ สรางระบบการยอยที่ดี อีกทั้งยังเปนการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน โดยเพิ่มมูลคาและเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และจากการสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค จํานวน
382 คน พบวาใหการยอมรับผลิตภัณฑขนมปงเสริมสาหรายเตาอยูในระดับมาก แตการพัฒนาผลิตภัณฑขนมปง
สาหรายเตายังไมตรงกับความตองการของผูบริโภค เนื่องจากกลุมผูบริโภคสวนใหญตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑ
สาหรายเตาในรูปแบบสินคาอื่นที่สามารถเก็บไวไดนาน อาทิเชน สาหรายอบกรอบ ขาวเกรียบสาหรายเตา และ
คุกกี้สาหรายเตา (จุฬาภรณ ดวงตาดํา และคณะ, 2556: 20-21)
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง
จังหวัดแพร เปนการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อให
ผูบริโภคยอมรับและสงเสริมใหผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณประจําทองถิ่น สรางความภาคภูมิใจ ชวยเพิ่มรายไดและ
สร างอาชี พให กับคนในชุ มชน ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการมีสว นรว มดูแลรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติใหมี
คุณภาพน้ําที่ดี ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณ
0

0

0

0

0

0

0

0

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
สารเคมี ประกอบดวย อะซิโตน, แคลเซียมคารบอเนต, โซเดียมซัลเฟตที่ไมมีโมเลกุลของน้ํา, ทรายที่ผาน
การลางดวยกรด, Soluble starch, Potassium iodide, Peptone water, Plate count agar, Lactose
broth, Eosin methylene blue agar (EMB agar), Brillient green lactose bile broth (BGLB) และ
Manitol salt agar
อุปกรณและเครื่องมือ ประกอบดวย Erlenmeyer flask, Beaker, Dropper, Stirrer, Pipette,
Burette, ภาชนะอลูมิเนียม (Moisture can) พรอมฝาปด, เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง, ภาชนะอลูมิเนียม
(Moisture can) พรอมฝาปด, ตูอบลมรอน, โถดูดความชื้น, หลอดทดลอง, จานเพาะเลี้ยงเชื้อ, ตูบมเชื้อ, อุปกรณ
ครัวเรือน และอุปกรณสําหรับการทดสอบชิม
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วัตถุดิบในการผลิตขาวเกรียบ ไดแก แปงมันสําปะหลัง น้ําสะอาด น้ําตาลทราย ผงปรุงรส ซีอิ๊วขาว และ
น้ํามันพืช
1. การเตรียมวัตถุดิบสาหรายเตา
การเตรียมวัตถุดิบสาหรายเตาสด
สาหรายเตาสดที่ใชเปน สาหรายเตาที่เก็บ จากบอเพาะเลี้ย งสาหรายเตาบานนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน
อํ า เภอเมื อง จั งหวั ดแพร จากนั้ น นํ า สาหร า ยเตาสดลา งน้ําและใชใบตองหอ การเก็บ รักษาจะเก็บ ไวในตูเย็ น
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และตองใชสาหรายเตาสดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนํามาจากบอเพาะเลี้ยง
การเตรียมวัตถุดิบสาหรายเตาอบแหง
การเตรียมสาหรายเตาอบแหงที่ใชมีการเตรียมเบื้องตนเหมือนกับสาหรายเตาสด แตในการเตรียมสาหราย
เตาอบแหงนั้นจะนําสาหรายเตาสดมาแผบางๆ ใสถาดอะลูมิเนียมที่มีแผนพลาสติก PE ที่สามารถทนความรอนได
90 องศาเซลเซียส ปูรองถาด โดยจะอบสาหรายเตาสดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้น
นําไปปนดวยเครื่องปนแหงจนเปนผงละเอียด การเก็บรักษาจะเก็บใสถุงพลาสติกปดปากถุงใหสนิทโดยเก็บไวที่
อุณหภูมิหอง โดยสาหรายเตาสด 12.5 กรัม สามารถนํามาอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 ชั่วโมง จะ
ไดสาหรายอบแหง 1 กรัม
2. วิธีการทดลอง
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา
1) การเตรียมวัตถุดิบและการทําขาวเกรียบสาหรายเตา
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา โดยจะนําสาหรายเตาสดในปริมาณที่แตกตางกัน
3 ระดับ ไดแก 12.5%, 25% และ 37.5% (w/w) มาเติมในกระบวนการผลิตขาวเกรียบสาหรายเตา โดยเมื่อ
วางแผนการทดลองแลวมีสูตรดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: สูตรสวนผสมของขาวเกรียบสาหรายเตา
ปริมาณสวนผสมทั้งหมด
12.5%
25%
แปงมันสําปะหลัง (กรัม)
54.6
53.6
น้ําตาลทราย (กรัม)
1.3
1.3
พริกไทย (กรัม)
0.8
0.8
เกลือ (กรัม)
0.8
0.8
รสดี (กรัม)
0.8
0.8
น้ํารอน (กรัม)
40.2
40.2
ผงฟู (กรัม)
0.5
0.5
สาหรายเตาอบแหง(กรัม)
1
2
น้ําหนักรวม (กรัม)
100
100
หมายเหตุ: ปริมาณสาหรายเตาอบแหงจะนําไปทดแทนปริมาณแปงมันสําปะหลัง
วัตถุดิบ
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52.6
1.3
0.8
0.8
0.8
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0.5
3
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2) ขั้นตอนการทําขาวเกรียบสาหรายเตา
2.1) ชั่งสวนผสมทั้งหมดตามจํานวนที่กําหนด
2.2) ทําการรอนแปงมันที่ชั่งน้ําหนักเรียบรอยแลว
2.3) นําแปงมันสําปะหลังที่รอนแลว น้ําตาลทราย พริกไทย เกลือ รสดี ผงฟูและสาหรายเตา
ผสมเขาดวยกัน
2.4) แบงแปงที่ผสมกับสวนผสมแลวเปน 2 สวน
2.5) นําน้ําที่ชั่งแลวไปตมใหเดือด นําแปงที่แบงมาสวนหนึ่งผสมกับน้ําเดือดจัด (อุณหภูมิ 120
องศาเซลเซส) โดยเมื่อน้ําเดือดจัดใหใสแปงสวนที่แบงมาใสลงไป คนใหแปงเกิดสภาพ
เปนเจล
2.6) จากนั้นนําแปงสวนที่เหลือมาผสมกับแปงที่เกิดเจล แลวนวดใหเปนเนื้อเดียวกัน
2.7) นําแปงที่นวดเปนเนื้อเดียวกันแลว ไปนึ่งเปนเวลา 1 ชั่วโมง
2.8) นําแปงที่ผานการนึ่งสุกแลว นําไปแชตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง
2.9) จากนั้นนําแปงที่ผานการแชเย็น 24 ชั่วโมง แลวมาหั่นใหเปนแผนบางๆ แลวนําไปอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง
2.10) จากนั้นนํามาทอดในน้ํามันอุณหภูมิประมาณ 160-170 องศาเซลเซียส
3) การทดสอบความชอบของผูบริโภค
นําผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา มาทําการศึกษาความชอบของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวเกรียบ
สาหรายเตา โดยทดสอบจากผูบริโภคในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
จํานวน 50 คน และทดสอบจากผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดแพร จํานวน 200 คน
4) การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาทางดานจุลชีววิทยา
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด, ยีสตและรา, Coliform, Esherichia coli (E. coli) และ Staphylococcus
aureus (S. aureus)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ตารางที่ 2: ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา
ปริมาณ
ผงสาหรายเตา
12.5%
25.0%
37.5%
หมายเหตุ:

คุณลักษณะ
ลักษณะเนื้อ
ความชอบ
ns
สัมผัส
โดยรวม ns
6.24 ± 1.57 5.47 ± 1.41 6.30 ± 1.58 6.26 ± 1.51 6.62 ± 1.47
5.90 ± 1.57 6.18 ± 1.44 6.32 ± 1.49 6.26 ± 1.47 6.48 ± 1.20
6.07 ± 1.65 5.80 ± 1.44 6.40 ± 1.54 6.56 ± 1.46 6.82 ± 1.38
คาเฉลี่ย ± SD จากการวิเคราะหทั้งหมด 3 ซ้ํา
ns
ตัวอักษรที่กํากับในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
สี ns

กลิ่น ns

รสชาติ ns

จากตารางที่ 2 พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาที่ไดรับความชอบจากผูบริโภคโดยภาครวม คือ ขาว
เกรียบสาหรายเตา 37.5% แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาที่ไดรับความชอบจากผูบริโภคในดานสี คือ ขาวเกรียบสาหรายเตา 12.5%
ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาที่ไดรับความชอบจากผูบริโภคในดานกลิ่น คือ ขาวเกรียบสาหรายเตา 25.0%
ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาที่ไดรับความชอบจากผูบริโภคในดานรสชาติและลักษณะเนื้อสัมผัส คือ ขาว
เกรียบสาหรายเตา 37.5%

(A)
(B)
(C)
(D)
ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑขาวเกรียบสูตรควบคุมและขาวเกรียบสาหรายเตา
หมายเหตุ: (A) ขาวเกรียบสูตรควบคุม (B) ขาวเกรียบสาหรายเตา 12.5% (w/w),
(C) ขาวเกรียบสาหรายเตา 25.0% (w/w) (D) ขาวเกรียบสาหรายเตา 37.5% (w/w)
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ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยา
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของขาวเกรียบสาหรายเตา
ปริมาณ
จํานวนจุลินทรีย จํานวนยีสตและรา Coliform E.coli
S. aureus
สาหรายเตาสด ทั้งหมด (cfu/g)
(cfu/g)
(MPN/g) (MPN/g) (cfu/g)
0%
<30
<30
ND
ND
ND
12.5%
<30
<30
ND
ND
ND
25.0%
<30
<30
ND
ND
ND
37.5%
<30
<30
ND
ND
ND
หมายเหตุ: รายงานคาเฉลี่ยจากการทําการทดลอง 3 ซ้ํา
ND หมายถึง ตรวจไมพบ
จากตารางที่ 3 พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาทุกสูตรมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมด <30 (cfu/g)
จํานวนยีสตและรา <30 (cfu/g) และตรวจไมพบ Coliform, E.coli และ S. aureus
อภิปรายผล
ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาที่ไดรับความชอบจากผูบริโภคโดยภาพรวม
คือ ขาวเกรียบสาหรายเตา 37.5% และผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาแสดงใหเห็นวาขาวเกรียบ
สาหรายเตาที่ผลิตไดนั้นมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของขาวเกรียบ ที่
กําหนดไววาผลิตภัณฑคุกกี้อนุญาตใหมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 1x104 cfu/g จํานวนยีสตและราตอง
ไมเกิน 100 cfu/g จํานวน E. coli โดยวิธี MPN ตองนอยกวา 3 MPN/g และ S.aureus ตองนอยกวา 10 cfu/g
(มผช.107/2554) ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการผลิตขาวเกรียบสาหรายเตาคํานึงคุณภาพของขาวเกรียบสาหรายเตา ให
ความสําคัญในดานความสะอาดและความปลอดภัยของผูบริโภค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขนมปงเสริมสาหรายเตาควรใชวัตถุดิบที่สดและใหม โดยเฉพาะสาหราย
เตา เนื่องจากจะทําใหผลิตภัณฑแปรรูปสาหรายเตาที่มีคุณภาพ
2. ควรศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑสาหรายเตาใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภค
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การศึกษาเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิใจกลางและอุณหภูมิพื้นผิวของผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการแชเยือกแข็ง
COMPARISON OF CORE TEMPERATURE AND SURFACE TEMPERATURE
MEASUREMENT OF MEAT PRODUCTS FOR OPTIMAL FREEZING CONDITIONS
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บทคัดยอ
การแชเยือกแข็งเปนวิธีการถนอมอาหารดวยการลดอุณหภูมิโดยควบคุมอุณหภูมิใจกลางอาหารไมเกิน 18 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย การควบคุมประสิทธิภาพการ
แชเยือกแข็งทําไดโดยการวัดอุณหภูมิใจกลางสินคาซึ่งทําใหเกิดความลําบากในการปฏิบัติงาน และทําใหสินคาเกิด
ความเสียหาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิว (Surface temperature) กับ
การวัดอุณหภูมิใจกลางของสินคา (Core temperature) โดยเริ่มตนจากการศึกษาการคัดเลือกตัวแทนสินคาใน
กลุมซองอนามัย (Pouch) กลุมสไลซ (Sliced) กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ (Bulk) และกลุมพรอมปรุง (Ready-tocook) โดยพิจารณาจากสินคาที่มีอัตราการลดลงของอุณหภูมิใจกลางสินคาถึง -18 องศาเซลเซียส ชาที่สุด นํา
ตัวแทนสิน คาในแตละกลุมมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบ ริเวณใจกลางและบริเวณพื้นผิว ของสินคา
ระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง โดยหาสภาวะที่อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของสินคาเทียบเทากับอุณหภูมิใจกลาง
-18 องศาเซลเซียส พบวา ตองทําการแชเยือกแข็งจนกระทั่งอุณหภูมิที่ผิวสินคาต่ํากวา -23.1, -18.5, -19.8 และ
-21 องศาเซลเซียส สําหรับสินคาในกลุมซองอนามัย กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และกลุมพรอมปรุง
ตามลํ า ดั บ จากนั้ น ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงอุ ณหภู มิข องสิ น คา ภายหลัง ป ดกระบวนการแช เยื อ กแข็ ง เพื่อ หา
ระยะเวลาที่สามารถวางสินคาไวในหองแชเยือกแข็งกอนการบรรจุได โดยที่อุณหภูมิใจกลางสินคาไมเกิน -18 องศา
เซลเซียส พบวา สินคากลุมสไลซ และกลุมซองอนามัย สามารถอยูในหองแชเยือกแข็ง ได 6 ชั่วโมง และสินคา
กลุมพรอมปรุงอยูในหองแชเยือกแข็ง ได 7 ชั่วโมง สําหรับสินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ เมื่อปดกระบวนการแช
เยือกแข็งแลว 4 ชั่วโมง อุณหภูมิของสินคาจึงจะลดลงจาก -10.7 องศาเซลเซียส ถึง -18 องศาเซลเซียส จาก
การศึกษานี้สรุปไดวาการวัดอุณหภูมิที่บริเวณพื้นผิวสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานการวัดอุณหภูมิที่ไดประสิทธิผล
เทียบเทากับการวัดบริเวณใจกลางสินคา
0
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คําสําคัญ: การแชเยือกแข็ง การวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลาง การวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิว
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ABSTRACT
Freezing is a process to preserve food qualities by decreasing temperature to lower than
-18°C. Freezing process can retard deleterious chemical and microbiological reactions.
Controlling the freezing process could be done by core temperature measurement which is not
only laborious but also destructive technique. Thus, this research aimed at comparing a core
temperature measurement, a conventional method, with a surface temperature measurement
method. A representative sample from each group of products including a pouch, a sliced, a
bulk and a ready-to-cook product were selected according to their temperature decreasing
rates. Then, the temperatures at the core and the surface of the samples were determined
during the freezing process. It was found that the core temperature reached at -18°C when the
surface temperatures were equal to -23.1, -18.5, -19.8, and -21°C for a pouch, a sliced, a bulk
and a ready-to-cook product, respectively. The temperature changes after finishing the freezing
process were also determined in order to evaluate the optimal time that frozen products could
be left in the shutdown freezing room before packing. The core temperatures of the sliced and
the pouch products reached at the standard temperature of -18° C after being in the room for
6 hours, while the core temperature of the ready-to-cook product reached at -18°C after being
in the room for 7 hours. However, the bulk product temperature decreased from -10.7 to
-18°C after being left in the freezing room for 4 hours. This study suggests that the surface
temperature measurement method is more practical and comparably efficient compared to the
core temperature method.
Keywords: Freezing, Core temperature measurement, Surface temperature
measurement
0

บทนํา

การแชเยือกแข็งเปนกระบวนการถนอมอาหารดวยการลดอุณหภูมิ ซึ่งจะชวยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ใหใกลเคียงของสด และมีอายุการเก็บที่ยาวนาน โดยทั่วไปในการแชเยือกแข็งอาหารจะควบคุมอุณหภูมิบริเวณใจ
กลางสินคาไวที่ประมาณ -18 องศาเซลเซียส และตั้งอุณหภูมิในหองแชเยือกแข็งไวที่ -30 ถึง -40 องศาเซลเซียส
เพื่อเพิ่มอัตราเร็วในการแชเยือกแข็ง (Muela, et al. 2012: 210; Dempsey & Bansal, 2012: 71) บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว มีการผลิตสินคาแชเยือกแข็ง ซึ่งแบงเปน 5 กลุม
ไดแก กลุมซองอนามัย (Pouch) กลุมสไลซ (Sliced) กลุมบรรจุถุงขนาดใหญไมเกิน 15 กก. (Bulk) กลุมพรอมปรุง
(Ready-to-cook) และกลุมสินคาวัตถุดิบ (Work in Process) สินคาสวนใหญเปนการผลิตเพื่อจําหนายใหแก
ลูกคากลุมฟูดเซอรวิส (Food services) และเฟรชมารท (Fresh Mart) ในปจจุบันสินคามีความหลากหลายมาก
ขึ้น จึงทําใหปริมาณการผลิตสินคากลุมแชเยือกแข็งเพิ่มมากขึ้นตาม กระบวนการแชเยือกแข็งสามารถทําไดหลาย
0

0
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วิธี แตวิธีที่ทางโรงงานใชอยู คือ การแชเยือกแข็งดวยระบบ Air Blast โดยมีการกําหนดอุณหภูมิมาตรฐานภายใน
หองแชเยือกแข็งไวที่ -40 องศาเซลเซียส และมีระยะเวลาของกระบวนการแชเยือกแข็ง อยางนอย 12 ชั่วโมง เมื่อ
ครบเวลาดังกลาวจําเปนตองหาตัวแทนสินคามาทําการตรวจวัดอุณหภูมิของสินคาใหมีอุณหภูมิไมเกิน –18 องศา
เซลเซียส ซึ่งในปจจุบันการวัดอุณหภูมิสินคา ใชวิธีการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางสินคา (Core temperature) ซึ่ง
ทําไดยาก ตองอาศัยเครื่องมือในการเจาะสินคา ซึ่งสงผลตอคุณภาพทางกายภาพของสินคาที่ลดลง กอใหเกิดการ
สู ญ เสี ย สิ น ค า บางส ว น งานวิ จั ย นี้ จึ ง สนใจศึ ก ษาวิ ธี ก ารวั ด อุ ณ หภู มิ บ ริ เ วณพื้ น ผิ ว ของสิ น ค า (Surface
temperature) ดวยวิธีการประกบ ซึ่งไมสงผลกระทบตอคุณภาพสินคา แตเนื่องจากการวัดอุณหภูมิที่บริเวณ
พื้นผิวยังไมมีเกณฑมาตรฐานการวัดอุณหภูมิที่ไดประสิทธิผลเทียบเทากับการวัดบริเวณใจกลาง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของสินคาที่มีประสิทธิผลเทียบเทาการวัดบริเวณใจกลาง
สินคา เพื่อใชเปนมาตรฐานในการตรวจปลอยสินคาแชเยือกแข็ง เพื่อใหไดคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองศึกษาตั้งแตเริ่มกระบวนการแชเยือกแข็ง จนถึงการบรรจุสินคาลง
กล อ ง โดยเริ่ ม ต น จากการศึ ก ษาเพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทนของสิ น ค า กลุ ม ต า งๆ จากนั้ น ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวกับอุณหภูมิบริเวณใจกลางของสินคาแตละประเภท งานวิจัยนี้ยังคลอบคลุมถึง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแชเยือกแข็ง เพื่อใหทราบถึงระยะเวลา
ที่สินคาแตละประเภทสามารถอยูภายในหองที่ปดกระบวนการแชเยือกแข็งโดยที่ไมมีผลกระทบตอคุณภาพดาน
อุณหภูมิของสินคาอีกดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวกับอุณหภูมิบริเวณใจกลางของสินคา
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแชเยือกแข็ง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาทําไดโดยการใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Tag)
ติดตั้งบริเวณที่ตองการวัดอุณหภูมิ และนํามาอานคาโดยใชเครื่อง T-scan ทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนสินคากลุมตางๆ โดยมีกลุมสินคาที่ศึกษา 4 กลุม ไดแก สินคากลุมพรอมปรุง
กลุมซองอนามัย กลุมสไลซ และกลุมบรรจุถุงขนาดใหญ เริ่มตนจากการติดเครื่องบันทึกอุณหภูมิ(Temperature
Tag) บริเวณใจกลางของสินคา จากนั้นเปดกระบวนการแชเยือกแข็งเปนเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาจึง
นําเครื่องบันทึกอุณหภูมิมาวิเคราะหขอมูล เพื่อคัดเลือกตัวแทนสินคาในแตละกลุม โดยพิจารณาจากสินคาที่มี
อัตราการลดลงของอุณหภูมิใจกลางสินคาถึง -18 องศาเซลเซียส ชาที่สุด
2. ศึกษาเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางและบริเวณพื้นผิวของสินคาแชเยือกแข็ง โดยติด
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ในตัวแทนสินคาทั้ง 4 กลุม ที่บริเวณใจกลางและบริเวณพื้นผิวของตัวแทนสินคา แลวเปด
กระบวนการแชเยือกแข็งเปนเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่กําหนด จึงนําเครื่องบันทึกอุณหภูมิมาวิเคราะหขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบการศึกษาการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางและบริเวณพื้นผิวของสินคา
3. ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงอุ ณหภู มิของสิน ค าหลัง ปดกระบวนการแช เยือกแข็ง โดยติด เครื่อ งบัน ทึ ก
อุณหภูมิ ในตัวแทนสินคาทั้ง 4 กลุม ที่บริเวณใจกลางของตัวแทนสินคา แลวเปดกระบวนการแชเยือกแข็งเปนเวลา
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12 ชั่วโมง หลังจากครบเวลาที่กําหนด ใหปลอยตัวอยางสินคาไวในหองแชเยือกแข็งจนถึงกระบวนการลําเลียง
สิน คาไปบรรจุ กล องจนสิ้น สุดกระบวนการบรรจุกลอง แลวจึงนําเครื่องบัน ทึกอุณหภูมิมาวิเคราะหขอมูล การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสินคากลุมตางๆหลังจากปดกระบวนการแชเยือกแข็ง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการคัดเลือกตัวแทนสินคากลุมตางๆ
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณใจกลางของสินคา 4 กลุม ไดแก สินคากลุมซองอนามัย
กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และกลุมพรอมปรุง โดยเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการลดอุณหภูมิใจกลาง
สินคาถึง -18 องศาเซลเซียส แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ระยะเวลาที่ใชในการลดอุณหภูมิใจกลางสินคาถึง -18 องศาเซลเซียส
กลุมสินคา
ชนิดสินคา
เวลา(ชั่วโมง)
สันนอกหมูอนามัยซีพี
10.50
กลุมซองอนามัย
หมูบดอนามัยซีพี
6.41
เนื้อไหลหมูอนามัยซีพี
6.41
สันคอสไลซ
5.35
กลุมสไลซ
เบคอนสไลซ
3.12
สันนอกสไลซ
2.30
เนื้อแดงแตงพิเศษ
16.49
กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ
สะโพก
11.15
หมูดํา
10.42
KUROBUTA SHOULDER
11.37
STEAK
กลุมพรอมปรุง
หมูบดปรุงรสอนามัยซีพี
10.18
หมูบดบะชอปรุงรสทรงเครื่อง
8.49
เมื่ อเปรี ย บเที ย บระยะเวลาที่ ใช ในการลดอุณ หภูมิใจกลางสิน ค ากลุมตางๆ เพื่อใหเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐาน คือไมเกิน -18 องศาเซลเซียส พบวา สินคากลุมสไลซ ใชเวลาในการแชแข็งเร็วที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สินคากลุมสไลซ มีลักษณะบาง โดยมีความหนา 1.5 – 2.0 มม. รองลงมา คือ สินคากลุมซองอนามัย ซึ่งสินคามี
ความหนาประมาณ 4 ซม. และ สินคากลุมพรอมปรุง ซึ่งมีการผสมเครื่องปรุงรสตางๆ จึงอาจมีผลใหจุดเยือกแข็ง
ต่ํากวาสินคากลุมอื่น (Sman, 2008: 400) สําหรับสินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ ใชเวลาในการแชแข็งนานที่สุด
เนื่องจากลักษณะสินคาเปนเนื้อไหล มีมัดกลามเนื้อขนาดใหญและมีการบรรจุหลายชิ้นภายใน 1 ถุง ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาจากระยะเวลาที่นานที่สุดในการลดอุณหภูมิใจกลางสินคา ใหไมเกิน -18 องศาเซลเซียส พบวาสินคาที่เปน
ตัวแทนของกลุมซองอนามัย กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และกลุมพรอมปรุง ไดแก สันนอกหมูอนามัยซีพี
สันคอสไลซ เนื้อแดงแตงพิเศษ และ KUROBUTA SHOULDER STEAK ตามลําดับ
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สินคา

2.

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวกับอุณหภูมิบริเวณใจกลางของ

ผลการศึกษาอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวที่เทียบเทากับอุณหภูมิใจกลางของสินคา -18 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาที่ใชในการแชเยือกแข็ง แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของสินคากลุมตางๆ และระยะเวลาที่ใชเพื่อใหอุณหภูมิใจกลางสินคาเทากับ -18
องศาเซลเซียส
สินคา
เวลา (ชั่วโมง)
อุณหภูมิบริเวณพื้นผิว (องศาเซลเซียส)
กลุมซองอนามัย
11.18
-23.1
(สันนอกหมูอนามัยซีพี)
กลุมสไลซ
5.54
-18.5
(สันคอสไลซ)
กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ
15.30
-19.8
(เนื้อแดงแตงพิเศษ)
กลุมพรอมปรุง
10.33
-21
(KUROBUTA SHOULDER STEAK )
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 พบวา ตองทําการแชเยือกแข็งจนกระทั่งอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวสินคาต่ํา
กวา -23.1, -18.5, -19.8, และ -21 องศาเซลเซียส สําหรับสินคาในกลุมซองอนามัย กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาด
ใหญ และกลุมพรอมปรุง ตามลําดับ จึงจะทําใหอุณหภูมิใจกลางสินคาลดลงต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา
ในการแชเยือกแข็ง 11.18, 5.54, 15.30 และ 10.33 ชั่วโมง ตามลําดับ จากผลการทดลองจะเห็นไดวา การที่จะ
ทําใหอุณหภูมิใจกลางสินคาต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส จะตองทําใหอุณหภูมิที่ผิวสินคาต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส
อยางนอย 5-6 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใชในการแชเยือกแข็งจะแตกตางกันในแตละกลุมสินคา ทั้งนี้
ขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของสินคา เชน รูปราง ความหนา น้ําหนัก เปนตน (Sman, 2008: 404-411)
3. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง
การศึกษาเพื่อหาระยะเวลาที่สามารถวางสินคาไวในหองแชเยือกแข็งกอนการบรรจุได โดยที่อุณหภูมิใจ
กลางสินคาไมเกิน -18 องศาเซลเซียส พบวา จากรูปที่ 1 สินคากลุมสไลซ และ กลุมซองอนามัย สามารถอยูในหอง
แชเยือกแข็ง ได 6 ชั่วโมง และสินคากลุมพรอมปรุงอยูในหองแชเยือกแข็ง ได 7 ชั่วโมง สําหรับสินคากลุมบรรจุถุง
ขนาดใหญ เมื่อปดกระบวนการแชเยือกแข็งแลว 4 ชั่วโมง อุณหภูมิของสินคาจึงจะลดลงจาก -10.7 องศาเซลเซียส
ถึง -18 องศาเซลเซียส ทั้งนี้อาจเนื่องจากสินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ มีความแตกตางของอุณหภูมิบริเวณผิวและ
บริเวณใจกลางมาก โดยมีอุณหภูมิที่ผิวต่ํากวาอุณหภูมิใจกลางสินคา จึงเกิดการถายเทความรอนจากใจกลางสินคา
มายังบริเวณผิว ทําใหอุณหภูมิใจกลางสินคาลดลง ถึงแมจะปดกระบวนการแชเยือกแข็งแลวก็ตาม จากผลการ
ทดลองนี้สรุปไดวาการบรรจุสินคาลงกลองควรเปนไปตามลําดับคือ สินคากลุมสไลซ สินคากลุมซองอนามัย สินคา
กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และสินคากลุมพรอมปรุง
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รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง
สรุป

จากการศึกษานี้พบวาการ วัดอุณหภูมิที่บริเวณพื้นผิวสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานการวัดอุณหภูมิที่ได
ประสิทธิผลเทียบเทากับการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางสินคา โดยวิธีการวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวจะชวยลด
ระยะเวลาในการทํางาน และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคาในระหวางการวัดอุณหภูมิ และในงานวิจัยนี้ทําให
ทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
จัดลําดับการบรรจุสินคาแชเยือกแข็งลงกลอง โดยมีลําดับดังนี้ สินคากลุมสไลซ ตามดวยสินคากลุมซองอนามัย
สินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และสินคากลุมพรอมปรุง
0

0
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