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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการเรียนการสอนและกําหนดทิศทางในการใช
เทคนิค วิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนโดยใชวิธีการ การเรียนรูแบบ
มีสวนรวม กลุมตัวอยางท่ีใชสําหรับกระบวนการทําวิจัย คือนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒนชั้นปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1.1/2557 รายวิชา IAM1003 หลักชีววิทยา
จํานวน 38 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสํารวจความพึงพอใจของการใชเทคนิควิธีการสอน 
การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ีรอยละและคาเฉลี่ยการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชาหลัก
ชีววิทยาตอการเรียนรูแบบมีสวนรวมซ่ึงใชเทคนิควิธีการดังนี้ กระบวนการท่ี 1: เตรียมความพรอมกอนเรียน พรอม
ท้ังทําแบบแสดงความคาดหวังในรายวิชากระบวนการท่ี 2: เสริมสรางแรงกระตุนใหคิด พิชิตหาคําตอบ สอดแทรก
ความรูผูกนวัตกรรม ผานทางสื่อออนไลนกระบวนการท่ี 3: แยกยายหาขอมูล มุงสูความรูใหม แลวรวบรวม 
นําเสนอ เสริมสรางการมีสวนรวมกระบวนการท่ี 4: ประมวลความรู ควบคูการประเมินเพลิดเพลินกับการวัดผล  
พรอมท้ังแสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมในระดับ 5 
คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห ซ่ึงจะเห็นไดวาจากสัปดาหแรกความพึงพอใจรอยละ 50 (x̄ = 4.45, S.D. = 0.60) มี
อัตราการพึงพอใจเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จนถึงสัปดาหท่ี 6 เปนรอยละ 78.9 (x̄ = 4.76, S.D. = 0.49) ซ่ึงสูงท่ีสุด 
นักศึกษาหรือผูเรียนมีสวนสําคัญในการแสดงออกถึงความพึงพอในในการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม ดังนั้น
วิธีการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในแตละหัวขอชวยทําใหสามารถพัฒนา และกําหนดทิศทางในการใชเทคนิค 
และพัฒนาวิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและยังสามารถนําเทคนิค
วิธีการนี้ไปพัฒนาตอยอดเพ่ือการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆได 
 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% (x̄ = 

4.45, S.D. = 0.60) in first week to 78.9 %(x̄ = 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 
 การสอนโดยเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญจะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ท้ังดานรางกายอารมณ สังคม 
สติปญญา ท้ังดานความรู ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และท้ังดาน IQ (Intelligence Quotient) และดาน 
EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงจะนําไปสูความเปนคนเกง คนดีและมีความสุขความสําคัญดวยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดท่ี 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา “การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (วิฑูรย  
วีรศิลป, 2555)  
 วิธีสอนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning : PL)โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกบทเรียนท่ีตองการเรียนรูในลักษณะกลุม หรือศึกษาดวยตนเอง ผูเรียนจะ
รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกข้ันตอน  ฝกปฏิบัติการวางแผนการทํากิจกรรม การเรียนรูรวมกัน และทํารายงาน
ผลการเรียนรู การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเม่ือผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตั้งแตเริ่มตน เพราะเปนการใหผูเรียน
คนพบตนเอง เขาใจความตองการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะเปนสวนกระตุนใหเกิดการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากข้ึน (https://www.gotoknow.org/posts/203215) 
 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการท่ีกําลังไดรับความนิยมจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะ
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ภาคสาธารณะและประชาชนท่ัวไป โดยท่ีกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมมี
วิธีการท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถนํามาใชในวัตถุประสงคท่ีตางกัน เชน  การฝกอบรมบุคลากร การเรียนการสอนใน
โรงเรียน การศึกษาในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกวา การพัฒนาชุมชนเพ่ือขจัดปญหาความยากจนใน
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ประเทศตางๆ ซ่ึงมุงใหผูท่ีเขาสูกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถสรางทักษะในดานตางๆ โดยเฉพาะการ
สรางทักษะในเชิงวิชาชีพ การดําเนินอาชีพ ความคิดริเริ่มและการแสวงหาความรูดวยตัวเองตลอดชีวิต ใน
กระบวนการเรียนการสอนไมเนนการบรรยายของอาจารยผูสอนหรือวิทยากรแตเปน กระบวนการท่ีผูบรรยายทํา
ตัวเปนท่ีปรึกษา ผูจัดการ ผูประสานและผูท่ีกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสราง สรรคโดยการสรางบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการทํากิจกรรมของนักศึกษาและเนน การสื่อสารแบบแนวราบ ผูบรรยายจะแสดง
บทบาทเปนผูเรียนรูไปพรอมๆกับนักศึกษานอกเหนือ จากการทําตัวเปนผูใหความรูและผูประเมินซ่ึงจะสงผลตอ
ความพึงพอใจของผูเรียนในรายวิชานั้นๆ (www.researchgate.net/) 
 คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยท่ัวๆ ไปวา “ระดับ
ความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” ซ่ึงสอดคลองกับ ประภาส เกตุแกว (2546: 12) และ สุกัญญา ศิริ
เลิศพรรณา (2553) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยท่ีเก่ียวของกับอารมณจากการไดรับการ
ตอบสนองความตองการซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซ่ึงสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับวิชาหลักชีววิทยา 
 วิชาหลักชีววิทยา (Principle of Biology) เปนวิชาท่ีวาดวย หลักการท่ัวไปของสิ่งมีชีวิต องคประกอบ
ของเซลล เมแทบอลิซึมในเซลลและสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลลและอนุภาคของเซลล ขบวนการ
ตอบสนอง และการประสานงานภายในรางกายท้ังระบบประสาทและระบบตอมไรทอ การสืบพันธุและการเจริญ
พันธุ พันธุกรรม พฤติกรรมและวิวัฒนาการ ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย ซ่ึงแตกตางกันในแตละชวงชั้น
อายุ นอกจากนี้แนวคิด Generation เปนแนวคิดท่ีแบงลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใชเง่ือนไขเรื่องเวลา
มาใชอธิบายปรากฏการณ ภูมิหลังหรือบริบทแวดลอม และลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะ ซ่ึงในปจจุบันมีการแบง
บุคลิกลักษณะเฉพาะรุนออกเปน 4 Generation คือ Generation Baby Boomer (เกิดในชวง หลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 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 Yเปนกลุมคนท่ีโตมาพรอมกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบอยูในกรอบและไม
ชอบเง่ือนไข คนกลุมนี้ตองการความชัดเจนในการทํางานวาสิ่งท่ีทํามีผลตอตนเองและตอหนวยงานอยางไร  อีกท้ัง
ยังมีความสามารถในการทํางานท่ีเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร และยังสามารถทํางานหลายๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน  
  ซ่ึงจากของมูลขางตน จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนี้ เพ่ือสํารวจ ปรับปรุง และพัฒนาทิศทาง
ในการสรางสรรค วิธีการเรียนการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยาใหสอดคลองกับผูเรียนในยุคปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการเรียนการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา  
2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ท่ี 1 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1.1/2557 รายวิชา IAM1003 หลัก
ชีววิทยา (Principle of Biology) จํานวน 38 คนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการทํา
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วิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 2 สวน สวนท่ี 1 เปน
คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร ขอมูลสวนตัวเพศ และอายุ และสวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในเทคนิค วิธีการสอน (รูปท่ี1) โดยใหผูตอบแบบประเมินขอคําถามแตละขอตามวิธีการวัดเจตคติของลิเคิรท 
(Likert Scale) ซ่ึงมีตัวเลือกตอบ 5 ระดับ คือ “มากท่ีสุดเทากับ 5 คะแนน” “มาก เทากับ 4 คะแนน” “ปาน
กลาง เทากับ 3 คะแนน” “นอย เทากับ 2 คะแนน” “นอยมากเทากับ 1 คะแนน”การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณาในการแจกแจงและบรรยายขอมูล คือ จํานวน คารอยละ(%) คาเฉลี่ย(x̄)  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
โดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (โปรแกรม SPSS, PASWStatistics18) (กัลยารัตน, 2557: 1-221) 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัยความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชาหลักชีววิทยาตอการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรตน: การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม 
 

กระบวนการท่ี1: เตรียมความพรอมกอนเรียน 
พรอมท้ังทําแบบแสดงความคาดหวังในรายวิชา 

 

กระบวนการท่ี2:  เสริมสรางแรงกระตุนใหคิด  
พิชิตหาคําตอบ สอดแทรกความรู 
ผูกนวัตกรรม ผานทางส่ือออนไลน 

 
ความพึง
พอใจของ
ผูเรียน 

 กระบวนการท่ี3: แยกยายหาขอมูล มุงสูความรูใหม 
แลวรวบรวม นําเสนอ เสริมสรางการมีสวนรวม 

 
 

กระบวนการท่ี 4:ประมวลความรู ควบคูการประเมิน 
เพลิดเพลินกับการวัดผล 
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ผลการวิจัย 
1. ขอมูลปจจัยประชากร 

ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 38 คนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 25 คน คิดเปนรอยละ 65.8  
และเพศชาย 13 คน รอยละ 34.2 อยูในชวงอายุ 19-21ป  
 
ตารางท่ี 1: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

รายการ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. สัปดาหท่ี 1 4.45 0.60 มาก 
2. สัปดาหท่ี 2 4.58 0.60 มาก 
3. สัปดาหท่ี 3 4.58 0.60 มาก 
4. สัปดาหท่ี 4 4.58 0.60 มาก 
5. สัปดาหท่ี 5 4.66 0.63 มาก 
6. สัปดาหท่ี 6 4.76 0.49 มาก 

เฉล่ียรวม 4.60 0.59 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวาโดยภาพรวมซ่ึงใชเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.76, S.D. = 0.49) ในสัปดาหท่ี 6 
รองลงมาเปนสัปดาหท่ี 5 (x̄ = 4.66, S.D. = 4.66) สัปดาหท่ี 4 ถึง 2 (x̄ = 4.58, S.D. = 0.60 ) และ สัปดาหท่ี 1 
(x̄ = 4.45, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
 

  
รูปท่ี 2: การเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมในระดับ 5 

 คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห 
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 รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมใน
ระดับ 5 คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห ตอจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 38 คน ซ่ึงจะเห็นไดวาจากสัปดาห
แรกความพึงพอใจรอยละ 50 หลังจากนั้นมีอัตราการพึงพอใจเพ่ิมข้ึน จนถึงสัปดาหท่ี 6 เปนรอยละ 78.9 ดังนั้น
เทคนิค วิธีการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในแตละสัปดาหชวยทําใหสามารถพัฒนา และกําหนดทิศทางในการใช
เทคนิค วิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนได 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความพึงพอใจของผูเรียนรายวิชาหลักชีววิทยาตอการเรียนรูแบบมีสวนรวมซ่ึงใช
เทคนิควิธีการดังนี้ กระบวนการท่ี 1: เตรียมความพรอมกอนเรียน พรอมท้ังทําแบบแสดงความคาดหวังในรายวิชา
กระบวนการท่ี 2: เสริมสรางแรงกระตุนใหคิด พิชิตหาคําตอบ สอดแทรกความรูผูกนวัตกรรม ผานทางสื่อออนไลน
กระบวนการท่ี 3: แยกยายหาขอมูล มุงสูคววามรูใหม แลวรวบรวม นําเสนอ เสริมสรางการมีสวนรวมกระบวนการ
ท่ี 4: ประมวลความรู ควบคูการประเมินเพลิดเพลินกับการวัดผล  พรอมท้ังแสดงการเปรียบเทียบรอยละของความ
พึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมในระดับ 5 คะแนน ระยะเวลา 6 สัปดาห ตอจํานวน
นักศึกษาชั้นปท่ี 1สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรจํานวน 38 คน ซ่ึงจะเห็นไดวาจากสัปดาหแรกความพึงพอใจ
รอยละ 50 (x̄ = 4.45, S.D. = 0.60) มีอัตราการพึงพอใจเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จนถึงสัปดาหท่ี 6 เปนรอยละ 78.9 (x̄ 
= 4.76, S.D. = 0.49) ซ่ึงสูงท่ีสุด นักศึกษาหรือผูเรียนมีสวนสําคัญในการแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน
การสอนแบบมีสวนรวม ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในแตละหัวขอชวยทําใหสามารถกําหนดทิศทาง
ในการใชเทคนิค และพัฒนาวิธีการสอนในรายวิชาหลักชีววิทยา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ท่ีใหการสนับสนุน
งานวิจัยชิ้นนี้ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. อาจารยผูสอนในรายวิชา IAM1003 หลักชีววิทยา สามารถนํากระบวนการเรียนการสอน และเทคนิค
วิธีการจากกระบวนการนี้ ไปใชในการพัฒนาตอยอด และปรับใชใหสอดครองกับยุคสมัยตอไปได 

2. ควรมีการปรับปรุงและทําวิจัยในลักษณะนี้ทุกๆป เพ่ือใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูใชงานหรือผูเรียน 

3. ควรขยายงานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ของคณะ เพ่ือใชในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตอไป  
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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 ง้ิวเรือง  
Mr.Kieattipol Sripramong , Mr.Warong Ngiew-ruang 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนอาหารเลี้ยงไกไขในระบบเปด กรณีผสมอาหารใชเอง
เปรียบเทียบกับกรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาจากฟารมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใชขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ และใชการวิเคราะหทางการเงินไดแกระยะเวลา
คืนทุน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ เปนเครื่องมือหลักในการวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน โดยกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 20 ปมีคาใชจายและผลตอบแทนคงท่ีตลอดโครงการ ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไกไขของเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิต และเปนแนวทางตัดสินใจของเกษตรกรราย
ใหมท่ีจะประกอบธุรกิจการเลี้ยงไกไข 
 ผลการศึกษาพบวา ผลตอบแทนทางการเงินของการเลี้ยงไกไขในระบบปดกรณีผสมอาหารใชเอง
กําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 81,123,612.98 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 
7.11 เดือน และกรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 67,877,730.77 บาท  
ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 1.8 เดือน ดังนั้นจะเห็นไดวากรณีผสมอาหารใชเองมีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวา กรณีซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปจากบริษัท แสดงใหเห็นวากรณีผสมอาหารใชเองมีผลกําไรสุทธิมากกวากรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูป
จากบริษัท และระยะเวลาคืนทุนของกรณีผสมอาหารใชเอง มีระยะเวลานอยกวากรณีซ้ือผสมอาหารสําเร็จรูปจาก
บริษัท แสดงใหเห็นวา กรณีผสมอาหารใชเองมีระยะเวลาคืนทุน ท่ีเร็วกวา กรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท 
 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 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศ มีเนื้อท่ีประมาณ 2,556
ตารางกิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง 
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนทุงนา ไมมีภูเขา ไมมีปาไม มีแมน้ําหลายสายไหลผาน มีน้ําอุดมสมบูรณตลอดท้ังป เหมาะแกการ
เพาะปลูกนาขาว และเลี้ยงสัตว  

 อาชีพการเลี้ยงไกก็เปนอาชีพหนึ่งท่ีนิยมของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการเลี้ยงไกในประเทศไทยมี
มานานแลวในอดีต เปนการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองนิยมเลี้ยงตามใตถุนบานและปลอยใหคุยเข่ียหาอาหารเองตาม
ธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนไกชนและบริโภคเนื้อไกเปนหลัก ตอมามีการพัฒนาเลี้ยงเปนระบบฟารมมี
การเลี้ยงไกไขเปนจํานวนมาก มีการสั่งไกพันธุไขมาจากตางประเทศเปนการเลี้ยงเพ่ือนําไขไกไปขายและไดมีการ
พัฒนาพันธุไกไขลูกผสมข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทําใหไกไขสามารถใหผลผลิตสูง
การเลี้ยงไกไขนอกจากเปนอาชีพท่ีเปนแหลงสรางรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศปละหลายลานบาท 
อีกท้ังยังสรางอาหารโปรตีนราคาถูกเลี้ยงประชาชนในประเทศ แตในสภาวะปจจุบันธุรกิจการเลี้ยงไกไขตองเผชิญ
กับสภาพปญหามากมาย ท้ังภาวะความผันผวนของราคาผลผลิตและตนทุนการผลิตท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนรวมท้ังสภาพ
การแขงขันในตลาดโลกก็ทวีความรุนแรงข้ึนเนื่องจากความตองการวัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ิมมากข้ึนทุกปและเกิดการ
ขาดแคลนอาหารสัตวบางชนิดทําใหราคาอาหารสัตวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ตนทุนในการผลิตไขไกสูงข้ึนตามไป
ดวย ผูผลิตอาหารสัตวและเกษตรกรผูผลิตไขไกจึงตองหาวัตถุดิบใหมๆมาทดแทนวัตถุดิบท่ีขาดแคลนเพ่ือลดตนทุน
การผลิตไขไก และการพัฒนาเทคนิคการจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญมากในการลดตนทุนการผลิต 

 จากปญหาดังกลาว จึงทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขมีความจําเปนตองหาทางลดตนทุนในการเลี้ยงลง
โดยเฉพาะคาใชจายในดานอาหารโดยทําการผสมอาหารไกใชเองแทนการซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท ดังนั้นทาง
ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของฟารมเลี้ยงไกไขในระบบปดท่ีมี
การผสมอาหารใชเองเปรียบเทียบการซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท เพ่ือเปนแนวทางสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงและลดตนทุนการผลิตเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษานี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลดตนทุนการเลี้ยงไกอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนของการเลี้ยงไกไขในระบบปด กรณีผสมอาหารใชเองกับการซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปจากบริษัทของจังหวังพระนครศรีอยุธยา 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ชูชีพ (2544) การตัดสินใจท่ีจะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพ่ือการลงทุน ข้ึนอยูกับความคุมคาของ
โครงการนั้นๆ (Project worthiness) ความคุมคาของโครงการวัดไดจากการเปรียบเทียบกันระหวาง ผลประโยชน 
(Benefit) และ/หรือ ผลตอบแทน (Return) กับตนทุน (Cost) ของโครงการ ท้ังในรูปของการวิเคราะหโครงการ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดท้ังทางดานการเงินและทางดานเศรษฐกิจ แตประเด็นท่ีนาสนใจอยู
ท่ีวาจะนับหรือวัดผลประโยชนและตนทุนของโครงการเหลานั้นไดอยางไร 

เบญจมาศ, นิวัต, ก่ิงแกว และณิชฎา (2548) กลาวไววาคาเสื่อมราคา (Depreciation Expense) เม่ือ
เริ่มทําโครงการกิจกรรมมีความจําเปนท่ีจะตองทําการตัดสินใจท่ีจะตองเลือกลงทุนในสินทรัพยดําเนินงานระยะ
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 เพ่ือวิเคราะหวาโครงการท่ีทําการศึกษาจะให ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน ซ่ึงจะอาศัยเกณฑ
ดังตอไปนี้  
 
 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   =   คาใชจายในการลงทุน  
                                                               ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป 
 
 2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present value) ของโครงการลงทุนคือ มูลคาปจจุบันของกระแส เงินสดรับ
หลังภาษีของโครงการลงทุนหักดวยกระแสเงินสดจายลงทุน มูลคาปจจุบันสุทธิสามารถ แสดงไดดังสมการตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
  โดยท่ี ACF t  = กระแสเงินสดรับหลังภาษีในระยะเวลา t  
                                      K = อัตราตนทุนของเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (อัตราคิดลด) 
                                     IO = กระแสเงินสดจายลงทุน  
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                                      n = อายุของโครงการลงทุน 
 

ราคาอาหารไกของผูจําหนายท่ีใชในการศึกษา 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 สัปดาหข้ึนไป โปรตีนไมนอยกวา 17% 
        ท่ีมา: ฟารมผูเลี้ยงไกไขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

สูตรอาหาร ท่ีใชสําหรับผสมอาหารเองสําหรับใหไกไข 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 

ท่ีมา: แสงบุญสงฟารม 

 
การคิดตนทุนการเลี้ยงไกไขในระบบปด 

ตนทุนคงท่ี ตนทุนแปรผัน 
1. คาซ้ือท่ีดิน 
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 

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 จํานวนเดือนท่ีเลี้ยง(เดือน) 
2. รายไดจากการขายไกแก 
รายไดจากการขายไกแกตอรุน (บาท) = จํานวนไก (ตัว) x น้ําหนัก (ก.ก.) x ราคาตอ ก.ก. (บาท) 
3. รายไดอ่ืนๆ ไดแก 
รายไดจากการขายมูลไก (บาท) = จํานวนมูลไก (ก.ก.) x ราคาตอ ก.ก. (บาท) x จํานวนวัน  

การคิดรวมรายไดท้ังหมดในการดําเนินธุรกิจฟารมไกไข 
 
     รายไดท้ังหมด =  รายไดจากการขายไขไก + รายไดจากการขายไกแก + รายไดจากการขายมูลไก 
                          + รายไดจากการขายท่ีดินหลังสิ้นสุดโครงการ 

             
การคิดรายไดสุทธิของโครงการ = รายไดท้ังหมดจากการดําเนินการ – ตนทุนการทําโครงการ 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือฟารมเลี้ยงไกไขระบบปดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีท้ังหมด 17
ฟารม 
            1.1 ฟารมท่ีเลี้ยงไขในระบบปด กรณีท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท กลุมตัวอยาง ไดแก ฟารมท้ังหมด 
17 ฟารม ท่ีอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
            1.2 ฟารมท่ีเลี้ยงไขในระบบปด กรณีผสมอาหารใชเอง กลุมตัวอยาง ใชวิธีกําหนดแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยใชโรงเรือนท่ีมีไกไขตั้งแต 40,000 ตัว ข้ึนไป ใชขอมูลตลอดอายุเลี้ยงไก (14-18 สัปดาห) 
 2. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา ส.ค-ต.ค. 56 
 4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จํานวน 17 ชุดในการสํารวจขอมูล
จากการเลี้ยงไกไข โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ตอนท่ี 2 ขอมูล
การเลี้ยงไกไข และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
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 5. ขอกําหนดในการศึกษา 
    5.1 กําหนดอายุของโครงการท่ีใชในการศึกษา เทากับ 20 ป 
    5.2 โรงเรือนท่ีใชในการศึกษามีอายุการใชงานเทากับ 20 ป 
    5.3 อัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณ เทากับ 7% ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู MRR ดานเกษตรกรรายคน 

ชั้นลูกคาดีเยี่ยม ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
    5.4 กําหนดใหราคาอุปกรณท่ีใชในการเลี้ยงคงท่ีตลอดอายุโครงการ 
    5.5 คาใชจายคาอาหาร คาไฟฟา คาแรงงาน คาน้ํา คาตัวไกไขสาว เทากันตลอดอายุโครงการ 
    5.6 กําหนดให ราคาไขไก ราคาไกแก เทากันตลอดอายุโครงการ 
    5.7 กําหนดใหจํานวนผลผลิตไขไกและผลพลอยไดเทากันตลอดอายุโครงการ 
    5.8 กําหนดใหรายไดจากการขายปลาเทากันตลอดอายุโครงการ 
    5.9 กําหนดใหไมมีคาใชจายในการเชาท่ีดินตลอดอายุโครงการ 

 6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขโดยตรง 
 7. สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล 
      7.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ใชวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ (X) 

               7.2 ใชการวิเคราะหเพ่ือหาอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการโดยการวิเคราะหทางการเงินซ่ึง
ประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present 
Value: NPV) เพ่ือเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุน 
 
ผลการศึกษาและอธิบายผล 

1. ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข 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. ขอมูลการเลี้ยงไกไข เนื้อท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข สวนใหญรอยละ 52.94 มีเนื้อท่ีมากกวา 40ไร 
รองลงมาคือ มีเนื้อท่ี 21-30 ไร และ11-20 ไร รอยละ 23.53 และ 20.22 ตามลําดับ จํานวนไกท่ีเลี้ยง 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 
จํานวนไกตายขณะเลี้ยง สวนใหญรอยละ 41.18 มีไกตาย 3.1-4.0 เปอรเซ็นต รองลงมาคือมากกวา 4.0 
เปอรเซ็นต และ 2.1-3.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อาหารไกท่ีซ้ือจากบริษัท เปนของ บริษัท เบทาโกร จํากัด 
(มหาชน) และของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด  มีจํานวนเทากันคือ รอยละ 47.06 รองลงมาคือ บริษัท 
แหลมทองสหการ จํากัด รอยละ 5.88 สวนคาเฉลี่ยการกินอาหารของไกตอตัวตอวัน อยูท่ี 101-110 กรัม ทุก
ฟารม ปริมาณการไขของไก ตอตัวตอป อยูระหวาง 69-76 เปอรเซ็นต 

 3. การวิเคราะหเพ่ือหาอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ 
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ตารางท่ี1: แสดงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการปแรกถึงปท่ี 20 ของโรงเรือนระบบปดกรณีซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปจากบริษัท  
            (บาท) 

ปท่ี รายได คาใชจายในการทําฟารม รายไดสุทธิ 
0 - 17,450,800 -17,450,800 
1  32,284,000 27,499,820 4,784,180 
2  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
3  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
4  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
5  31,706,800 19,816,620 11,890,180 
6  32,284,000 27,499,820 4,784,180 
7  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
8  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
9  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
10  31,706,800 27,816,620 3,890,180 
11  32,284,000 27,499,820 4,784,180 
12  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
13  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
14  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
15  31,706,800 19,816,620 11,890,180 
16  32,284,000 27,499,820 4,784,180 
17  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
18  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
19  31,706,800 25,816,620 5,890,180 
20  36,206,800 19,816,620 16,390,180 
รวม   116,428,800 

NPV 67,877,730.77          PAYBACK PERIOD   3ป1.8 เดือน 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 2: แสดงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการปแรกถึงปท่ี 20 ของโรงเรือนระบบปดกรณีผสมอาหารเอง 
            (บาท) 

ปท่ี รายได คาใชจายในการทําฟารม รายไดสุทธิ 

0 - 17,450,800 -17,450,800 

1  32,284,000 26,163,500 6,120,500 

2  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

3  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

4  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

5  31,706,800 18,591,660 13,115,140 

6  32,284,000 26,163,500 6,120,500 

7  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

8  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

9  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

10  31,706,800 26,591,660 5,115,140 

11  32,284,000 26,163,500 6,120,500 

12  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

13  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

14  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

15  31,706,800 18,591,660 13,115,140 

16  32,284,000 26,163,500 6,120,500 

17  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

18  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

19  31,706,800 24,591,660 7,115,140 

20  36,206,800 18,591,660 17,615,140 

รวม   141,373,440 

NPV 81,123,612.98          PAYBACK PERIOD   2 ป 7.11 เดือน 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 
ตารางท่ี 3: แสดงการเปรียบเทียบ มูลคาปจจุบันและระยะเวลาคืนทุนของโครงการกรณีซ้ืออาหารจากบริษัทและ
ผสมอาหารเอง 
 

รายการ NPV PAYBACK PERIOD 

กรณีซ้ืออาหารจากบริษัท 67,877,730.77 3 ป 1.8 เดือน 

กรณีผสมอาหารเอง 81,123,612.98 2 ป 7.11 เดือน 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
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ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนของโรงเรือนระบบปดกรณีซ้ืออาหารจากบริษัทจาก
ตารางท่ี 1 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 67,877,703.77 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3 ป 1.8 เดือน ซ่ึงจาก
ผลท่ีไดแสดงใหเห็นวามีความคุมคาในการลงทุนทําฟารมไกไข สวนกรณีของโรงเรือนระบบปดแบบผสมอาหารเอง
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 81,123,612.98 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป 7.11 เดือน จากผลท่ีไดแสดงให
เห็นวาโครงการเลี้ยงไกไขมีความนาสนใจลงทุนเชนเดียวกันจะเห็นไดวาผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
การลงทุนของโรงเรือนระบบปดท่ีผสมอาหารเองมีมูลคาผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนการลงทุนของโรงเรือน
ระบบปดท่ีซ้ืออาหารจากบริษัท ไมวาจะเปน มูลคาปจจุบันสุทธิ และระยะเวลาคืนทุนท่ีนอยกวา  
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะหความเปนไปไดจากการลงทุนทําฟารมไกไขท้ัง 2 กรณี จะเห็นวามูลคาปจจุบันสุทธิ
ของกรณีผสมอาหารใชเองมีคามากกวากรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท นั้นแสดงวากรณีผสมอาหารใชเองมี
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีมากกวา และระยะเวลาคืนทุนของกรณีผสมอาหารใชเองมีคานอยกวากรณีซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปจากบริษัท นั้นแสดงวากรณีผสมอาหารใชเองจะไดรับเงินลงทุนกลับคืนเร็วกวากรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูป
จากบริษัท ดังนั้น การผสมอาหารใชเองจึงมีผลตอบแทนท่ีเร็วกวาและมากกวากรณีซ้ืออาหารสําเร็จรูปจากบริษัท 
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บทคัดยอ 
จากกระบวนการผลิตไสกรอกท่ีมีแนวโนมการสูญเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานอยางตอเนื่อง จึงเปน

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ท่ีจะวิเคราะหหาแนวทางลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไสกรอก โดยใชวิธีการ
ประยุกตเทคนิคบัญชีตนทุนการไหลวัสดุ (Material Flow Cost Accounting : MFCA) ในการวิเคราะหการ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนการผลิต การศึกษาประกอบดวย 4 ข้ันตอนเริ่มจาก (1) แบงกระบวนการท้ังหมด
ออกเปนกระบวนการยอย (2) กําหนดปจจัยนําเขาและผลลัพธในทุกกระบวนการ (3) จัดทําสมดุลมวลวัสดุ (4) 
ประเมินคาใชจายดานพลังงาน คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและคาจางแรงงาน ตนทุนวัตถุดิบทุกชนิดและคาใชจายใน
การกําจัดของเสีย จากการวิเคราะหพบวาการสูญเสียตนทุนของผลิตภัณฑมากท่ีสุดจะเกิดข้ึนในกระบวนการอบรม
ควันโดยใชข้ีเลื่อย (Sawdust) รองลงมาคือข้ันตอนการอัดข้ึนรูป และข้ันตอนการตัดไสกรอก ตามลําดับ จึงทําการ
ปรับปรุงโดยเปลี่ยนมาใชระบบอบรมควันโดยใชควันเหลว (Liquid Smoke) เปลี่ยนอุปกรณเครื่องอัดข้ึนรูปไส
กรอก และจัดทํามาตรฐานการทํางานในการใชงานเครื่องตัดไสกรอก หลังจากปรับปรุงใน 3 ข้ันตอนขางตนพบวา
สามารถลดตนทุนตลอดกระบวนการผลิตไดท้ังหมดประมาณ 4,934,450  บาทตอป 
 คําสําคัญ: บัญชีตนทุนการไหลของวัสดุ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตไสกรอก การเพ่ิมผลผลิต 
 

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 มีขอกําหนดในการผลิตภายใตระบบคุณภาพท่ีจําเปน
ตางๆ เชน ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) การวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ 
(Hazard Analysis and Critical Control Point) มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Food) เปนตน นอกจากนี้ทาง
โรงงานตองนําระบบบริหารการจัดการมาปฏิบัติเพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรตางๆ อยางประหยัดและคุมคา อันจะ
ทําใหองคกรเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โรงงานอาหารสําเร็จรูปมีการนําเนื้อไกสวนตางมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑไสกรอกหลายชนิด ซ่ึงเปนท่ีนิยมบริโภคในกลุมผูบริโภคท่ัวไปภายในประเทศ มีการจําหนายในรูปของ
สินคาแชเย็น เนื่องจากความตองการทางการตลาดท่ีมากข้ึน ทําใหจํานวนการผลิตไสกรอกสูงข้ึน จึงทําใหเกิดการ
สูญเสียและมีคาใชจายในแตละกระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการผลิต ทําใหโรงงานผลิตอาหารตองหา
แนวทางในการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไสกรอก บัญชีตนทุนการไหลวัสดุ (Material Flow Cost 
Accounting: MFCA) (ชมพูนุท เกษมเศรษฐ และคณะ, 2557) เปนหนึ่งในเครื่องมือทางดานการประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมชวยในการจัดการใชวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพลดการปลอยของเสีย (Waste) และสวน
ท่ีไมสามารถนําไปผลิตเปนสินคาได (Non-Product) มีการนําเทคนิค MFCA ไปใชเพ่ือลดการสูญเสียท้ังใน
ตางประเทศ (Farizah Sulong et.al., 2014) และใชกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย (Kasemset et al., 
2014) พบวาเปนเทคนิคท่ีสามารถชวยใหองคกรสามารถลดการสูญเสียไดเปนอยางดี หลังจากการสํารวจปญหา
การผลิตและการประชุมรวมกับผูบริหารโรงงานผลิตและสํานักพัฒนาความยั่งยืนขององคกรเพ่ือศึกษาหาแนวทาง
เพ่ิมผลผลิตใหกับโรงงาน จึงเลือกเทคนิคบัญชีตนทุนการไหลวัสดุ (MFCA) มาประยุกตมาใชในการวิเคราะหเพ่ือ
จําแนก ชี้บงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการทํางาน ระบบ หรือเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  เพ่ือลดความ
สิ้นเปลืองและตนทุนของวัสดุท่ีสูญเสียไปจากผลิตภัณฑท่ีไมใชสินคาตลอดจนสรางโอกาสในการปรับแกปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหมีการใชพลังงานหรือวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือจําแนกและชี้บงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการทํางาน ระบบหรือเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 

 เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและตนทุนของวัสดุท่ีสูญเสียไปจากผลิตภัณฑท่ีไมเกิดมูลคา 
 เพ่ือสรางโอกาสในการปรับแก ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมีการใชพลังงานหรือวัตถุดิบอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. คัดเลือกตัวอยาง 
ตัวอยางท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาล น้ําหนักสุทธิ 130 กรัม 

เปนผลิตภัณฑไสกรอกท่ีผลิตดวยวัตถุดิบคุณภาพดีประกอบดวย เนื้อไก เครื่องเทศเกลือเสริมไอโอดีน และน้ําตาล 
บรรจุดวยระบบสุญญากาศ เพราะเปนตัวอยางสินคาท่ีมีการผลิตมากท่ีสุด ลักษณะผลิตภัณฑแสดงดังรูปท่ี 1 

 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1: ผลิตภัณฑไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาล  
 
2. ศึกษากระบวนการผลิต  
สํารวจข้ันตอนกระบวนการผลิตไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาลเพ่ือนํามาจัดทํากระบวนการยอย (QC: 

Quantity Center)  
3. กําหนดปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input – Output) ของแตละกระบวนการ 
กําหนดปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input – Output) ของแตละกระบวนการ พรอมท้ังระบุน้ําหนักของ

วัตถุดิบท่ีถูกปอนเขาสูกระบวนการและน้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีไดออกมาแตละกระบวนการรวมถึงจํานวนพนักงาน
และจํานวนเครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการผลิตเพ่ือเตรียมทําสมดุลมวล (Mass balance)  

4. จัดทําสมดุลมวล (Mass balance) 
ในการจัดทําสมดุลมวลนั้นตองระบุคาพลังงานท่ีใชในกระบวนการผลิต ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิต ท้ังนี้อาศัยความรวมมือจากฝายวิศวกรรม พรอมท้ังฝายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของโรงงานใน
การรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลทีไดจากรายงานของฝายตางๆในองคกรมาศึกษาวิเคราะหรวมกับขอมูลปริมาณ
วัตถุดิบท่ีใช ขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและแรงงานท่ีใชในกระบวนการผลิตเพ่ือนํามาจัดทําสมดุล
มวล  
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5. ประเมินคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ 
จากรายละเอียดของการจัดทําสมดุลมวลแลว ตองประเมินในมิติของคาใชจายจากพลังงานท่ีใช คาเสื่อม

ราคาเครื่องจักร คาจางแรงงาน คาขนสง คาวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิต และคากําจัดของเสีย 
6. วิเคราะหขอมูล  
นําขอมูลคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ และตนทุนวัสดุมาวิเคราะหคาใชจายในกระบวนการยอย

ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังกระบวนการ จากนั้นนําคาท่ีไดจากการประเมินมาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือทําการปรับปรุง
แกไขในตามจุดท่ีมีความสําคัญตามลําดับเพ่ือกําหนดความเรงดวนรุนแรงของปญหา 

7. จัดหาแนวทางการแกไขปญหา  
นําขอมูลท่ีไดในขอ 6 มากําหนดแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารเพ่ือลดการสูญเสีย 

รวมท้ังเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 
8. สรุปผล  
สรุปขอมูลจากการปรับปรุงดวยเทคนิค MCFA และสรุปผลจากการปรับปรุงในข้ันตอนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การกําหนดกระบวนการยอย (Quantity Center: QC) และโมเดลการไหลของวัสดุ 
จากการศึกษาข้ันตอนการผลิตพบวามีข้ันตอนท่ีสําคัญตางๆ ดังนี้ 
  1.1 กระบวนการเตรียม (Preparing)  

  เริ่มจากรับเนื้อมาจากอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ ทําการตรวจวัดอุณหภูมิของเนื้อใหไดตามมาตรฐาน
และขอกําหนดของโรงงาน ท้ังนี้หากเนื้อไกท่ีรับมาเปนเนื้อไกแชแข็งตองมาทําการละลายน้ําแข็งกอน โดยนําไปบด
ดวยเครื่องบดเนื้อแชแข็ง (Frozen grinder) และบดตอดวยเครื่องบดเนื้อไกแชเย็น (Chill grinder) เพ่ือใหเนื้อไก
ท่ีบดมีขนาดเล็กลง แตถาเนื้อไกท่ีรับมาเปนเนื้อไกท่ีแชเย็นไมตองนํามาละลายสามารถนําไปบดดวยเครื่องบดแช
เย็นไดทันทีโดยบดพรอมท้ังเครื่องเทศ และสวนประกอบอ่ืนๆท่ีใชในการผลิต 

  1.2 กระบวนการบดเนื้อไก (Grinding)  

  เนื้อไกท่ีผานกระบวนการแชแข็งตองนํามาละลายน้ําแข็งกอนบดดวยเครื่องบดวัสดุแชแข็ง และ
บดตอดวยเครื่องบดวัสดุแชเย็น สวนเนื้อไกแชเย็นสามารถนํามาบดดวยเครื่องบดวัสดุแชเย็นทันที ถาเนื้อไกท่ีนํามา
บดเปนเนื้อแชแข็ง หลังบดแลวจะมีอุณหภูมิ -2 ถึง 0 องศาเซลเซียส แตถาเปนเนื้อไกท่ีผานการแชเย็นจะตองได
เนื้อไกท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส 

  1.3 กระบวนการผสม (Mixing) 

  นําวัตถุดิบตางๆท่ีเตรียมไวมาผสมกันดวยเครื่องนวดผสม (Mixer) เพ่ือใหวัตถุดิบตางๆเขากันไดดี
และเครื่องยังสามารถทําใหวัตถุดิบตางๆรวมเปนเนื้อเดียวกันจนมีลักษณะขนหนืด (Paste) และใหไดคุณลักษณะท่ี
ดานเนื้อสัมผัสตามท่ีกําหนด อุณหภูมิของสวนผสมตางๆหลังผานเครื่องผสมตองไมเกิน 12 องศาเซลเซียส จึงจะ
สามารถนําไปใชในกระบวนการอัดข้ึนรูปไสกรอกได 
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 1.4 กระบวนการอัดข้ึนรูป (Stuffing) 

 นําสวนผสมท่ีผานกระบวนการผสมแลวเขากระบวนการอัดข้ึนรูปดวยเครื่องอัดไสกรอก 
(Stuffer) ใหไดขนาดตามมาตรฐาน กอนเขาสูกระบวนการตอไป 

  1.5 กระบวนการอบรมควัน (Smoking and drying process) 

  นําไสกรอกท่ีอัดข้ึนรูปแลวเขาตูอบรมควันเพ่ือทําใหไสกรอกสุกและรมควันใหเกิดสีและกลิ่นท่ี
ตองการโดยแบงตูอบเปน 2 ระบบท่ีใช คือ การอบโดยใชข้ีเลื่อน (Liquid smoke) และการอบโดยใชควันเหลว 
(Saw dust) ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีไดจากการอบรมควันท้ัง 2 ระบบนี้ใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (Sensory) ไม
แตกตางกัน กอนนําเขาตูอบตองจัดเรียงในรถเข็น สามารถนํารถเข็นเขาตูอบได ตูละ 4 คัน ระยะเวลาการอบจะ
แปรผันตามอุณหภูมิจุดก่ึงกลางสินคาเริ่มตน โดยอบจนอุณหภูมิก่ึงกลางสินคาไดท่ี 75 องศาเซลเซียส 

  1.6 กระบวนการลดอุณหภูมิ (Cooling) 

  เม่ือไสกรอกผานกระบวนการอบเรียบรอยแลว จะทําการลดอุณหภูมิจุดก่ึงกลางสินคาจาก 75 

องศาเซลเซียส เปน 4 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถนําไปเขาสูกระบวนการตอไป 

  1.7 กระบวนการลอกไสเทียม (Peeling) 

  นําไสกรอกท่ีมีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส มาทําการลอกไสเทียม ดวยเครื่องลอกซ่ึงเครื่อง
สามารถลอกและตัดไสกรอกเปนชิ้นแลวจึงลําเลียงผานสายพานเครื่องชั่งน้ําหนักไสกรอก (Multi head)  

  1.8 กระบวนการบรรจุไสกรอก (Packing) 

   ทําการบรรจุสินคาท่ีผานกระบวนการลอก ดวยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ  จากนั้นผานเครื่องตรวจจับ
โลหะ เครื่องตรวจสอบน้ําหนักอัตโนมัติ และเครื่องติดสติกเกอรอัตโนมัติตามลําดับ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดน้ําหนัก 
30 กรัมตอแพ็ค เพ่ือปองกันการเกิดน้ําหนักเกินตอแพ็ค (Give away) แลวทําการตรวจสอบตําหนิกับสิ่งปลอมปน
แกผลิตภัณฑไสกรอก 

   1.9 กระบวนการพาสเจอรไรซ (Pasteurization) 

  นําสินคาไสกรอกท่ีบรรจุเสร็จเรียบรอยแลว ทําการพาสเจอรไรซใหสินคามีอุณหภูมิจุดก่ึงกลาง 
เทากับ 60 องศาเซลเซียส เพ่ือทําลายเชื้อจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค (Pathogen) และเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหอาหาร
เนาเสีย เชน Escherichia coli, Listeria Monocytogenes เปนตน หลังจากไดพาสเจอรไรซ จะนําสินคาเขาสู
กระบวนการลดอุณหภูมิ (Cold down) โดยทําการลดอุณหภูมิสินคาเพ่ือยับยั้งเชื้อจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคและยืด
อายุการเก็บรักษาใหนานข้ึน  

  จากการศึกษากระบวนการผลิตไสกรอกจูเนียรคอกเทลไกฮาลาลตามข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินงาน สามารถกําหนดจุด Quantity Center ไดท้ังหมด 9 จุด ดังนี้ 

  QC. 1 คือ กระบวนการเตรียม (Preparation) และกระบวนการบดเนื้อ (Grinding) 

  QC. 2 คือ กระบวนการผสม (Mixing) 

   QC. 3 คือ กระบวนการอัดข้ึนรูป (Stuffing) 

   QC. 4 คือ กระบวนการอบรมควัน (Smoking) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1125/escherichia-coli-e-coli
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fweb.yru.ac.th%2F~dolah%2Fnotes%2F4032601-1-49G15%2FMM%2FMM_404752005.doc&ei=z2yNU5y7F4vq8AXP0ILoBA&usg=AFQjCNFfmjwVK461MXcj3ui9d_kt1xQxAA
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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 ท้ัง 9 จุดสามารถสรางโมเดลการไหลวัสดุ แสดงดังรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2: โมเดลการไหลวัสดุและการกําหนดกระบวนการยอย 
 

2 การทําสมดุลมวล (Mass Balance) 
คํานวณตนทุนจากปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input-Output) ของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไสกรอก

จูเนียรคอกเทลไกฮาลาล โดยข้ันตอนนี้จะแสดงตัวอยางการทําสมดุลมวลในกระบวนการอบไสกรอกซ่ึงจะแบง
ออกเปน 2 ระบบ ดังนี้ 
  2.1 ระบบอบรมควันโดยใชข้ีเลื่อย 

จากการคํานวณตนทุนปริมาณปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input-Output) ของวัตถุดิบ พลังงาน 
คาแรงงาน และการกําจัดของเสียสามารถแสดงเปนแผนภูมิแทงดังรูปท่ี 3  
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รูปท่ี 3: แสดงมูลคาการสูญเสียของระบบการอบรมควันแบบใชข้ีเลื่อย (Saw Dust) 
  
จากรูปท่ี 3 แสดงมูลคาท่ีสูญเสียไป (บาท) ในแตละกระบวนการผลิตยอย (Quantity Center) ของระบบ

การอบรมควันแบบใชข้ีเลื่อย (Saw Dust) พบวามูลคาท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิตท่ีมีมูลคามากท่ีสุด 3 จุด
ไดแก จุดอบรมควัน (Smoking) จุดอัดข้ึนรูป (Stuffing) และจุดบรรจุ (Packing) โดยมีมูลคาการสูญเสียอยูท่ี  
10,460.82 บาทตอแบทการผลิค, 1,278.17 บาทตอแบทการผลิตและ 1,079.45 บาทตอแบทการผลิต ตามลําดับ  
  2.2 ระบบอบรมควันโดยใชควันเหลว 

  จากการคํานวณตนทุนปริมาณปจจัยนําเขาและผลลัพธ (Input-Output) ของวัตถุดิบ พลังงาน 
คาแรงงาน และการกําจัดของเสียสามารถแสดงเปนแผนภูมิแทงดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4: แสดงมูลคาการสูญเสียของระบบระบบการอบรมควันแบบใชควันเหลว (Liquid smoke) 
 
จากรูปท่ี 4 แสดงมูลคาท่ีสูญเสียไป (บาท) ในแตละกระบวนการผลิตยอย (Quantity Center) ของระบบ

การอบรมควันแบบใชใชควันเหลว (Liquid smoke) แสดงใหเห็นถึงมูลคาท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิตท่ีมีมูลคา
มากท่ีสุด 3 จุด ไดแก จุดอบรมควัน (Cooking) จุดบรรจุ (Packing) และ จุดอัดข้ึนรูป (Stuffing) ตามลําดับ โดยมี
มูลคาการสูญเสียเทากับ  7,010.07 บาทตอแบทการผลิต  992.79 บาทตอแบทการผลิตและ 956.06 บาทตอ
แบทการผลิตตามลําดับ 

 
3. การปรับปรุงข้ันตอนอบรมควันไสกรอก  
จากการวิเคราะหดวยเทคนิค MFCA พบวามีการสูญเสียตนทุนของผลิตภัณฑมากท่ีสุดในกระบวนการ

อบรมควัน (Smoking Process) โดยใชข้ีเลื่อย (Sawdust) รองลงมาคือกระบวนการอัดข้ึนรูปไสกรอกและข้ันตอน
การตัดไสกรอก จึงเริ่มทําการปรับปรุงโดยทําการเปลี่ยนระบบอบรมควันโดยใชควันเหลว (Liquid Smoke) แทน
การใชข้ีเลื่อย จะสงผลใหสามารถลดตนทุนข้ันตอนการอบรมรมรมควันได 3,450.82 บาทตอแบทการผลิต คิดเปน 
4,306,536 บาทตอป  
 

4 การปรับปรุงข้ันตอนอัดไสกรอก 
ข้ันตอนท่ีทําใหเกิดการสูญเสียในลําดับถัดมา รองจากกระบวนการอบคือ ข้ันตอนการอัดไสกรอก จากการ

วิเคราะหงานพบวาอุปกรณท่ีใชงานในข้ันตอนการอัดไสกรอกไมเหมาะสม หลังจากการอภิปรายและวิเคราะห
สาเหตุปญหาตามแนวทางการบํารุงรักษาแบบทวีผลท่ัวท้ังองคกร (Total Productive Maintenance) ดําเนินการ
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เปลี่ยนอุปกรณใหกับเครื่องอัดไสกรอกเพ่ือลดการสูญเสีย หลังดําเนินการแลวพบวาจะสามารถลดตนทุนในข้ันตอน
ดังกลาวไดประมาณ 422, 512 บาทตอป   

 
5. การปรับปรุงข้ันตอนตัดไสกรอก  
นอกจากข้ันตอนการอบและข้ันตอนการอัดไสกรอกแลว เม่ือพิจารณากระบวนการท่ีทําใหสูญเสียผลผลิต

ในลําดับถัดมา พบวากระบวนการตัดยังทําใหเกิดการสูญเสียมาก เพ่ือลดการสูญเสียท่ีเกิดจากการตัดและปรับปรุง
สมรรถนะการทํางานในข้ันตอนการตัด จึงไดทําการวิเคราะหงานและจัดทํามาตรฐานวิธีการตั้งคาเครื่องตัดไสกรอก
และวิธีการวางไสกรอกระหวางรอตัด เพ่ือใหเปนมาตรญานการปฏิบัติงานของพนักงาน หลังดําเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิธีการตั้งคาและวิธีการวางไสกรอกท่ีพัฒนาข้ึนพบวาจะสามารถลดตนทุนไดประมาณ 205, 400 บาทตอ
ป 
 
สรุป 

การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเพ่ือลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไสกรอก โดยเลือกไกจูเนียรคอกเทล 
ฮาลาล มาศึกษาวิเคราะหเปนกรณีศึกษาในการประยุกตเทคนิคบัญชีตนทุนการไหลวัสดุ(MFCA) จากผลการศึกษา
พบการสูญเสียสูงท่ีสุดอยูท่ีกระบวนการอบรมควัน ในสวนของวัตถุดิบอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ํา เม่ือเปลี่ยน
ระบบการอบจากการอบโดยใชใชข้ีเลื่อยมาใชการอบโดยใชควันเหลวจะสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 3,450.82 
บาทตอแบทการผลิต คิดเปน 4,306,536 บาทตอป การปรับปรุงในลําดับถัดมาคือการเปลี่ยนอุปกรณในข้ันตอน
การอัดไสกรอก และการจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในข้ันการตัดไสกรอกพบวาสามารถการสูญได 422, 512 
บาทตอป และ 205, 400 บาทตอป ตามลําดับ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ท่ีไดใหโอกาสเขา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสนับสนุนคาใชจาย ขอบคุณสํานักพัฒนาความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑท่ีไดใหความรู
และแนวทางการวิจัย ขอขอบคุณฝายวิศวกรรมและฝายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีใหความชวยเหลือในการ
อนุเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัยในระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ และขอบคุณ งานสหกิจศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลารพระนครเหนือท่ีชวยสนับสนุนท้ังกอนเขาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา คอยชวยเหลือแนะนําระหวางการทําวิจัยในสถานท่ีปฏิบัติงานทําใหการดําเนินงานตางๆ ทําสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตขาว การจัดการปุยในนาขาว 
ปญหาและขอเสนอแนะการใชปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 
 การวิจัยเปนเชิงสํารวจ ประชากร คือ เกษตรกรทํานาในเขตคลองสามวา จํานวน 639 ราย กลุมตัวอยาง 
จํานวน 155 ราย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและวิเคราะหตัวอยางดินของเกษตรกรแตละราย สถิติท่ีใช ไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด 
 ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.8 ป มีประสบการณการทํานาเฉลี่ย 28.6 ป มี
พ้ืนท่ีทํานาเฉลี่ย 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 พันธุขาวท่ีใชมากท่ีสุด 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 เปนเขตรอบนอกฝ งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ี 69,178.75 ไร                 
เปนเขตท่ีมีวิถีสังคมผสมผสานระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 24,000 ไร โดยมี พ้ืนท่ีปลูก
ขาว 21,000 ไร คิดเปนรอยละ 87.50 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด มีการปลูกขาวตลอดท้ังป พันธุขาวท่ีนิยมปลูก 
ไดแก กข47 กข49 พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 กข31 (ปทุมธานี 80) ผลผลิตเฉลี่ย 800-850 กิโลกรัมตอไร เกษตรกร
ทํานาสวนมากประสบปญหากับปจจัยการผลิตราคาแพง ปญหาน้ําทวมขัง และปญหาการระบาดของขาววัชพืช 
(สํานักงานเขตคลองสามวา, 2555: 1) 
 กรมการขาว ไดดําเนินโครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกรในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการคา
ขาวของประเทศไทย โดยในป 2554-2556 และกําหนดเปนมาตรการสูการปฏิบัติของเกษตรกร เพ่ือความเขาใจ
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 กรมพัฒนาท่ีดิน (2554:  
i) กลาววา ดินถาใชปลูกพืชเปนระยะเวลานาน โดยไมมีการเพ่ิมเติมธาตุอาหารลงในดิน ความอุดมสมบูรณของดิน
ก็จะลดลง จนในท่ีสุดจะไมสามารถใหผลผลิตสูงได ธาตุอาหารในดินสวนใหญสูญเสียไปกับการเก็บเก่ียวผลผลิตพืช 
ดังนั้นในการเพาะปลูกพืช ควรเพ่ิมเติมธาตุอาหารลงดินใหเพียงพอซ่ึงการใสปุยเปนวิธีหนึ่งในการเพ่ิมธาตุอาหารใน
ดิน การใสปุยจะตองทราบสมบัติตางๆ ของดินท่ีมีผลตอการใชปุย เชน สภาพความเปนกรดดาง ความชื้น คา
ปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีเปนประโยชนตอพืชเปนอยางไร และมีปริมาณเทาใด นอกจากนี้กอนการใชปุยควร
พิจารณาเรื่องตางๆ เหลานี้ ไดแก การเลือกชนิดปุย และการใชปุยในปริมาณท่ีเหมาะสม การใชปุยในชวงเวลาท่ี
ถูกตอง และการใชปุยใหตรงจุดท่ีพืชสามารถดึงดูดไปใชประโยชนไดงายและเร็วท่ีสุด 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาการจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชปุยในนาขาวของเกษตรกรในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก เกษตรกรทํานาเขตคลองสาม จํานวน 5 แขวง ไดแก แขวงสามวาตะวันออก แขวง สามวา
ตะวันตก แขวงทรายกองดิน แขวงทรายกองดินใต และแขวงบางชัน ท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกขาว กับสํานักงาน เกษตรเขต
มีนบุรี ป 2555 จํานวน 639 ราย ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 155 ราย คิดเปนรอยละ 24 ของประชากร ท้ังหมด
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 แบบสอบถาม ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการนํา
แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จมาปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และนําไปทดสอบ
กับเกษตรกรทํานา ในเขตคลองสามวา ท่ีไมใชกลุมตัวอยางศึกษา จํานวน 30 ราย แลวจึงนําแบบสอบถามมา
พิจารณาแกไขใหสมบูรณ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเก่ียวกับการจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร 
 2.2 ใชชุดตรวจสอบคา เอ็น พี เค และความเปนกรดดางของดินแบบรวดเร็ว (NPK pH Test Kit for 
Soil) ซ่ึงพัฒนาโดย ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน และคณะ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกร จํานวน 155 คน ตาม
แบบสอบถามท่ีจัดเตรียมไว โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับการปลูกขาวระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2555  
 2) เก็บตัวอยางดินจากท่ีนาของเกษตรกร โดยเก็บตัวอยางในเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 หลังจากเก็บ
เก่ียวผลผลิตในฤดูนาปรัง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหการจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร โดย  
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด 
 2) การวิเคราะหตัวอยางดิน โดยใชเครื่องชุดตรวจสอบคาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และคา
ความเปนกรด-ดางของดินแบบรวดเร็ว (NPK pH Test Kit for Soil) ซ่ึงพัฒนาโดย ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย 
อัตตะนันทน และคณะ ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1: ข้ันตอนการวิเคราะหตัวอยางดิน 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56.8 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามีจํานวนแรงงานทํา
การเกษตรเฉลี่ย 1.7 คน เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกกลุมลูกคา (ธ.ก.ส.) มีประสบการณในการทํานา เฉลี่ย 28.6 ป 
เกษตรกรมีอาชีพหลักคือการทํานา โดยมีพ้ืนท่ีทํานาเฉลี่ย 27.7 ไร ผลผลิตท้ังหมดเฉลี่ย 832.5 กิโลกรัมตอไร ราคา
จําหนายผลผลิตเฉลี่ย 10,440.0 บาทตอตัน รายไดจากการจําหนายผลผลิตเฉลี่ย 8,700.3 บาท และมีตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 4,705.6 บาทตอไร 
 2. สภาพการผลิตขาวของเกษตรกร 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ เกษตรกรสวนใหญซ้ือเมล็ดพันธุจากพอคา อัตราเมล็ดพันธุท่ีใชเฉลี่ย 24.9 กิโลกรัม
ตอไร ปลูกขาวพันธุ กข31 (ปทุมธานี 80) เกษตรกรทุกรายเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูกโดยมีการหุมเมล็ดพันธุ 
ประมาณ 36-48 ชั่วโมง เพ่ือใหรากงอกกอนปลูก และเกษตรกรบางสวนมีการทดสอบความงอกกอนปลูก  
 การเตรียมดินและปรับสภาพพ้ืนท่ี เกษตรกรสวนใหญมีการเตรียมดินและปรับสภาพพ้ืนท่ี โดยใชฟางใน
นาขาวในการปรับปรุงบํารุงดิน การตรวจความอุดมสมบูรณของดินโดยการสังเกตอาศัยประสบการณและมี
บางสวนสงใหหนวยงานราชการตรวจและมีการตรวจเองดวยเครื่องมืออยางงาย 
 การปลูกขาว เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวโดยวิธีการหวานโดยใชเครื่องยนต มีการปลูกขาว 2 ครั้งตอป 
ครั้งท่ี 1 เริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดในเดือนกันยายน ครั้งท่ี 2 เริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดใน

ฟอสฟอรัส 

ตัวอยางดินในแปลง 

การสกัดธาตุอาหารพืชในดิน 

ตัวอยางดิน 

การเตรียมตัวอยาง 

การตรวจสอบความเปนกรด-ดางของดิน 

ไนโตรเจน โพแทสเซียม 

ดินนา - รูปแอมโมเนีย 
ดินไร - รูปไนเตรท 
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เดือนกุมภาพันธ เกษตรกรใหน้ําในนาโดยอาศัยน้ําฝนและน้ําชลประทาน เกษตรกรใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
วัชพืช โรคขาว แมลง และสัตวศัตรูขาว   
 การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรทุกรายเก็บเก่ียวดวยรถเก่ียวนวด แตมี
บางรายใชแรงงานคนรวมดวยโดยใชเคียวเก่ียวรวงขาวท่ีอยูรอบๆ แปลงท่ีรถเก่ียวนวดเก่ียวไมได เกษตรกรทุกรายขาย
ผลผลิตทันทีหลังการเก็บเก่ียว แตมีบางรายเก็บไวทําเมล็ดพันธุ และมีบางท่ีเก็บไวบริโภคภายในครัวเรือน 
 3. การจัดการปุยในนาขาวของเกษตรกร 
 เกษตรกรทุกรายไมมีการใชปุยคอกและปุยหมักในนาขาว มีเกษตรกร 2 คน ใชปุยพืชสดและปุยอินทรียน้ํา
ในนาขาว เกษตรกรทุกรายใชปุยเคมีไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โดยวิธีการหวานในระยะขาวแตกกอ และระยะสรางตาดอก ท้ังนี้เกษตรกรไมมีการใช
ปุยเคมีครั้งท่ี 3  
 ผลวิเคราะหดินปลูกขาวของเกษตรกรสวนใหญมีความเปนกรดปานกลาง (pH 5.0) และระดับธาตุอาหาร
ในดิน พบวา แปลงนาของเกษตรกรทุกรายมีธาตุไนโตรเจนในระดับต่ํา และแปลงนาสวนใหญมีธาตุฟอสฟอรัสและ
ธาตุโพแทสเซียม ในระดับปานกลาง แตเม่ือเปรียบเทียบการใชปุยของเกษตรกรกับคําแนะนําตามคาวิเคราะหดิน
พบวา มีการใชธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากกวาคําแนะนํา และไมมีการใชธาตุโพแทสเซียมในนาขาว 
 4. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร 
 4.1 ปญหาในการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร เกษตรกรมีความเห็นเก่ียวกับปญหาท่ีเก่ียวของกับการใช
ปุยในนาขาว ดังนี้ 
  1) ดานองคความรู เกษตรกรสวนใหญมีความเห็นวา ขาดความรูเก่ียวกับการใชปุย 
คอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยอินทรียน้ํา  เรื่องอัตราการใชปุย วิธีการใชปุย และระยะเวลาในการใชปุย แตไมมี
ปญหาดานองคความรูเก่ียวกับการใชปุยเคมี 
  2) ดานการผลิต การใชปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญมีปญหาในเรื่องของข้ันตอนและวิธีการผลิตท่ี
ยุงยาก  
  3) ดานการใชปุย การใชปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญมีปญหาในเรื่องของปริมาณใน
การใชปุยท่ีมาก การใชปุยพืชสด เกษตรกรมีปญหาในเรื่องของวิธีการใชยุงยาก การใช ปุยอินทรียน้ํา เกษตรกรมี
ปญหาในเรื่องของการใชปุยบอยครั้งทําใหเสียเวลา และการใชปุยเคมีเกษตรกรเขาใจวามีปญหาในเรื่องของความ
เปนพิษของปุยตอตนขาวหากใชปริมาณมากเกินไป 
  4) ดานสิ่งแวดลอม การใชปุยคอก เกษตรกรสวนใหญมีปญหาในเรื่องการระบาดของวัชพืชท่ีติด
มากับปุย การใชปุยอินทรียน้ํา เกษตรกรมีปญหาในเรื่องของปุยมีกลิ่นเหม็นและมีแมลงมารบกวน การใชปุยเคมี 
เกษตรกรเขาใจวามีปญหาในเรื่องของสารตกคางในดินและน้ํา และการใชปุยพืชสด เกษตรกรทุกรายไมพบปญหาใน
ดานสิ่งแวดลอม 
 4.2 ขอเสนอแนะในการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร 
  เกษตรกรสวนใหญอยากใหภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาใหการแนะนําและสงเสริม
ความรูในการใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยอินทรียน้ํา อยางถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ สวนการใชปุยเคมี 
เกษตรกรสวนใหญไดใหมีการประชาสัมพันธแหลงจําหนายปุยท่ีมีคุณภาพและมีขอมูลดานราคาอยางตอเนื่อง 
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อภิปรายผล 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56.8 ป จบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา เกษตรกรสวน
ใหญเปนลูกคากลุม ธ.ก.ส. มีประสบการณทํานาเฉลี่ย 28.6 ป การรับขาวสารจากแหลงขอมูลดานการปลูกขาว
จากเจาหนาท่ีภาครัฐ สอดคลองกับการวิจัยของ ประชา (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53.03 ป มีประสบการณในการทํานาเฉลี่ย 30.18 
ป เกษตรกรสวนใหญเปนกลุมลูกคา ธ.ก.ส. การรับขาวสารความรูเก่ียวกับการใชปุยในนาขาวจากเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร แตไมสอดคลองกับ เรณู (2549: 35) การศึกษาการใชปุยอินทรียในนาขาวของเกษตรกรผูปลูกขาว 
ตําบลหวยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง 
 จากการวิจัยพบวา เกษตรกรมีพ้ืนท่ีทํานาเฉลี่ย 27.7 ไร สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเชา ผลผลิตเฉลี่ย 832.5 
กิโลกรัมตอไร ราคาจําหนายผลผลิตเฉลี่ย 10,400 บาทตอตัน รายไดเฉลี่ย 8,700.3 บาทตอไร ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 4,705.6 บาทตอไร ขอมูลสอดคลองกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมใน
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 
และปทุมธานี 1 ซ่ึงเปนขาวไมไวตอชวงแสง ปลูกไดตลอดท้ังป และใหผลผลิตสูง เปนท่ีตองการของโรงสีในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง สอดคลองกับ สํานักงานเขตคลองสามวา (2555: 1) รายงานวาพันธุขาวท่ีนิยมปลูก 
ไดแก กข47 กข49 พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 กข31 (ปทุมธานี 80) ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 800-850 กิโลกรัมตอไร 
 จากการวิจัยพบวา การตรวจความอุดมสมบูรณของดิน เกษตรกรสวนใหญสังเกตโดยอาศัยประสบการณ
มากกวาสงใหหนวยงานราชการตรวจ  ทําใหเกษตรกรมีการ ใสปุยไมเหมาะสมกับดินและไมตรงตามความตองการของพืช  
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญของการผลิตพืช 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 เพ่ือการไถกลบตอ 1 ไร ชนิดพืชปอเทือง
ใชเมล็ด 3-5 กิโลกรัมตอไร อายุในการไถกลบเปนปุยพืชสดท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือระยะท่ีพืชปุยสดเริ่มออกดอก
กระท่ังดอกบาน เปนระยะท่ีเหมาะสมในการไถกลบเพราะจะใหปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินสูง แตถาพืชมีอายุ
มากกวาระยะนี้ปริมาณธาตุไนโตรเจนในพืชอาจจะลดลง เชนเดียวกับ ปฐพีชล  (2541:  32) ระบุชวงเวลาท่ี
เหมาะสมในการใชปุยพืชสด คือ ชวงท่ีพืชเริ่มออกดอกจะใหไนโตรเจนดีกวาท่ีติดฝกหรือเมล็ด 
 มีเกษตรกร 2 ราย ใชปุยอินทรียน้ําในนาขาว โดยใชมูลสุกรและหนอกลวยเปนวัตถุดิบในการทําปุย
อินทรียน้ํา อัตราการใชปุยอินทรียน้ําเฉลี่ย 1.6 ลิตรตอไร ในชวงระยะเตรียมดินปลูก ไมสอดคลองกับกรมพัฒนา
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ท่ีดิน (2553: 155) ไดแนะนําการใชน้ําหมักชีวภาพ อัตราสวน 5 ลิตรตอไร วิธีการใชโดยการฉีดพนหรือรดลงดิน
ระหวางเตรียมดินหรือกอนไถกลบตอซัง  ซ่ึงเกษตรกรควรเพ่ิมอัตราการใชปุยอินทรียน้ําในมากกวานี้  เนื่องจากปุย
อินทรียน้ํามีฮอรโมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโต และกรดอินทรียหลายชนิด ท่ีมีความสําคัญตอการสงเสริมอัตรา
การเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรียในดิน และกรมพัฒนาท่ีดิน (2545: 52-53) แนะนําวากอนนําปุยอินทรียน้ํา
ไปใชตองเจือจางปุยอินทรียน้ํา 1 สวน:น้ํา 500 สวน (20-30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร) ซ่ึงเปนอัตราท่ีเหมาะสมและ
สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพความเปนประโยชนของแรธาตุในดิน และสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 เกษตรกรทุกรายมีการจัดการปุยเคมีในครั้งท่ี 1 โดยใชปุยในระยะแตกกอ สูตรปุยท่ีใช 16-20-0 อัตราการ
ใช 25 กิโลกรัมตอไร ใชวิธีการหวานท่ัวท้ังแปลง ไมสอดคลองกับ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี (2555: 27) แนะนําการ
ใสปุยขาวไมไวแสง ในดินเหนียว ใชปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 30-35  กิโลกรัมตอไร ระยะ 20 วันหลังหวาน 
สําหรับการใชปุยครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ใชปุยสูตร46-0-อัตรา 7-10 กิโลกรัมตอไร และครั้งท่ี 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 ใสปุยครั้งท่ี 1 หลังจากขาวงอกในอัตรา 35 
กิโลกรัมตอไร และใสปุยครั้งท่ี 2 ระยะขาวกําเนิดชอ อัตราการใช 13 กิโลกรัมตอไร ท้ังนี้การใชปุยเคมีมากเกินไป
อาจทําใหเกิดโรคและแมลงระบาดมากข้ึน ตนขาวออนแอลมงาย ตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทัศนีย และคณะ (2554: 
31-32) กลาววา การใชปุยเคมีท่ีถูกตองในอัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 5-10 ทําให
ตนทุนการปลูกขาวลดลง 500-600 บาท   
 3.2 การเปรียบเทียบการใชปุยเคมีของเกษตรกรกับคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน 
 จากการวิจัยพบวา ในดินปลูกขาวของเกษตรกรมีระดับความเปนกรดปานกลาง (pH 5.0)  ซ่ึงสอดคลอง
กับ กรมพัฒนาท่ีดิน (2554: 5) รายงานวาลักษณะดินและการจัดการดินเขตคลองสามวา กลุมชุดดินท่ี 2 ชุดดิน
ฉะเชิงเทรา เปนกลุมดินเหนียว ท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลําน้ําและตะกอนทะเล 
บริเวณท่ีราบลุมท่ีเปนน้ํากรอย อยูหางจากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน ดินลึกมาก การระบายน้ําไมดี 
เม่ือดินแหงจะแตกระแหงเปนรองลึก โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง สีดินสวนใหญเปนสีเทาหรือเทาแกตลอด มีจุดประสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน อาจพบผลึกยิปซ่ัมเล็กนอย ดินเปนกรดจัด คาพีเอช (pH) 4.5-5.0 
ซ่ึงสภาพความเปนกรดจัดจะสงผลใหความเปนประโยชนของธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
ซัลเฟอร แคลเซียม แมกนีเซียม ละลายไดนอยมาก และสภาพดินเปนกรดจัด จะทําใหธาตุเหล็กและอะลูมิเนียม 
ละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช  แตในดินนาจะมีสภาพท่ีแตกตางจากดินไรและดินสวน ซ่ึงอนนท (2547: 10) 
รายงานวาดินนามีสภาพน้ําขัง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมี ในสภาพท่ีออกซิเจนนอย
หรือไมมี  สําหรับ pH ของดินนา (เม่ือวัด pH สภาพดินแหง) ไมวาจะเปนกรดหรือดาง เม่ือดินมีน้ําขัง pH ของดิน
จะปรับเขาสูความเปนกลาง ซ่ึงจะมี pH 6.54-7.50  
 การใชปุยของเกษตรกรเปรียบเทียบกับคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน จากการวิจัยพบวาเกษตรกรใช
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส มากกวาคําแนะนํา และไมมีการใชโพแทสเซียม สอดคลองกับทัศนีย และคณะ (2554: 32-
33) กลาววา ปุยเคมี ปญหาใชปุยเคมีไมตรงกับความตองการของขาวท้ังสูตรปุยและปริมาณปุย โดยเฉพาะปุย
ไนโตรเจน ซ่ึงใชเกินความตองการของขาว 2-3 เทา ทําใหตนขาวออนแอ ลมงาย โรคแมลงระบาดมากข้ึน แนะนํา
ใหใชปุยตามคาวิเคราะหดิน รวมท้ังใสปุยครั้งท่ี 2 (ปุยแตงหนา) ในระยะกําเนิดชอดอก คือวันท่ี 60 นับถอย
หลังจากวันเก็บเก่ียว และพบวาขาวในหลายพ้ืนท่ีแสดงอาการขาดโพแทสเซียม (เมล็ดลีบ) จึงตองเปลี่ยนความเชื่อ
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ของชาวนาท่ีวาไมตองใสปุยโพแทสเซียมใหแกขาวท่ีปลูกในดินเหนียว 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
ปญหาในดานความรูเก่ียวกับเรื่องการผลิตปุย เรื่องวิธีการใชปุย และ เรื่องชวงเวลาในการใชปุย  
  2) ดานการผลิต - การใชปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญพบปญหาในดานข้ันตอนและ
วิธีการผลิตท่ียุงยาก ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และขาดแคลนแรงงาน สอดคลองกับ ประพันธ (2550: 77) พบวา 
เกษตรกรสวนใหญมีปญหาเรื่องขาดวัตถุดิบในการผลิตและไมมีเวลาทําปุยหมัก เชนเดียวกับ ประชา (2551: 87) พบ
ปญหาในดานข้ันตอนการผลิตปุยยุงยาก และขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
  3) ดานการใชปุย - การใชปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรสวนใหญพบปญหาในดานวิธีการ ใช
ยุงยาก ตองใชปุยในปริมาณมาก และการขนยายปุยยุงยาก สอดคลองกับ เรณู (2549: 62) พบปญหาในการใชปุย
คอกและปุยหมัก โดยการผลิตมีข้ันตอนท่ียุงยาก มีการใชในปริมาณมาก และการขนสง เชนเดียวกับ ประชา 
(2551: 87) พบปญหาการใชปุยในปริมาณมากและการขนยายปุยยุงยาก 
  4) ดานสิ่งแวดลอม - การใชปุยคอก เกษตรกรสวนใหญพบปญหาการระบาดของวัชพืชท่ีติดมากับ
ปุยและมีกลิ่นเหม็น สอดคลองกับ ประชา (2551: 87) พบปญหาการใชปุยคอกแลวมีวัชพืชมากและใชปุยแลวมี
กลิ่นเหม็น และสอดคลองกับอํานาจ (2555: 14) รายงานวาปุยคอกและเศษพืชท่ีนํามาใสในดินโดยตรง หรือนําไป
หมักไมถูกวิธีอาจมีโรค แมลงศัตรูพืช และเมล็ดวัชพืชติดมาดวย ทําใหพืชท่ีไดรับปุยไดรับผลกระทบจากโรคพืช 
แมลง และวัชพืชมากข้ึน ในสวนของการใชปุยเคมีของเกษตรกรสวนใหญ พบปญหามีสารตกคางในดินและน้ํา 
สอดคลองกับ ประชา (2551: 87) พบปญหาเก่ียวกับการใชปุยแลวมีสารตกคางในสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ 
อํานาจ (2555: 8) รายงานวาขอดอยและขอควรระวังของปุยเคมี ปุยเคมีบางชนิดทําใหความเปนกรดดางของดิน
เปลี่ยนไป เชนปุยแอมโมเนียชนิดตางๆทําใหดินเปนกรด และแคลเซียมไนเตรททําใหดินเปนดาง  ปุยไนโตรเจนอัตรา
สูงอาจทําใหพืชสะสมไนเตรทมากเกินไป ปุยท่ีใหธาตุไนโตรเจนทุกชนิดรวมท้ังปุยอินทรีย หากใสมากเกินไปจะทําให
พืชใชไนเตรทท่ีดูดเขาไปไมหมด และสะสมในพืชมากเกินระดับความปลอดภัย และปุยไนโตรเจนอัตราสูงอาจทําให
การชะลางไนเตรทลงสูแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน 
 
 
 4.2 ขอเสนอแนะในการสนับสนุนของภาครัฐเก่ียวกับการใชปุยในนาขาวของเกษตรกร 
 เกษตรกรสวนใหญอยากใหภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของมาใหการแนะนําและสงเสริมความรูในการใช
ปุยอยางถูกวิธี มีการจัดทําแปลงสาธิตการใชปุย การประชาสัมพันธแหลงจําหนายปุยชนิดตางๆ ท่ีมีคุณภาพ และ
ขอมูลดานราคาอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชในการทําปุยพืชสด สอดคลองกับ เรณู (2549: 62); 
ประพันธ (2550: 80); ประชา (2551: 90-91) พบวา เกษตรกรมีขอเสนอแนะ คือ ราชการควรสนับสนุนวัสดุ
ตนแบบรวมกลุมเพ่ือชวยกันผลิต ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเขามาใหความรู ควรมีการดําเนินการจัดทําแปลง
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สาธิตการใช รณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับประโยชนของการใช 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
ไนโตรเจนในระดับต่ํา แปลงนาสวนใหญมีธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมในระดับปานกลาง แตเม่ือ
เปรียบเทียบการใชปุยของเกษตรกรกับคําแนะนําตามคาวิเคราะหดิน พบวาเกษตรกรมีการใชธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสมากกวาคําแนะนํา และไมมีการใชธาตุโพแทสเซียมในนาขาว 
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บทคัดยอ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ตําบลสวนเข่ือน อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร ครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ใหมีคุณภาพและ
เปนท่ียอมรับของผูบริโภค ตลอดจนเพ่ิมมูลคาของสาหรายเตาซ่ึงเปนสินคาทางการเกษตรท่ีมีในทองถ่ิน เนื่องจาก
ปจจุบันผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ยังไมเปนท่ียอมรับจากผูบริโภค ในดาน
คุณภาพ ซ่ึงการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาใหมีคุณภาพ จะสงผลใหผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับจาก
ผูบริโภค สรางรายไดใหกับคนในชุมชน  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนา
คูหา พบวา ปริมาณสาหรายเตาท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวเกรียบสาหรายเตา คือ ใสสาหรายเตาสด 37.5% ใน
สวนผสมท้ังหมด และผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของขาวเกรียบสาหรายเตาท่ีผลิตไดนั้นมีความ
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 ตําบลสวนเข่ือน อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีการเพาะเลี้ยงสาหรายเตาจากธรรมชาติโดยการ
เพาะเลี้ยงในบอดินท่ีไดน้ําจากยอดเขาตามธรรมชาติ ไมมีการใสปุยหรือสารเคมีใดๆ การเพาะเลี้ยงสาหรายเตาตอง
อาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมลดลงจะสงผลใหผลผลิตสาหรายเตาลดลง ในทางกลับกันหากความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณดี ผลผลิตสาหรายเตาก็จะเพ่ิมข้ึน ภูมิปญญาทองถ่ินบาน
นาคูหาไดนําสาหรายเตามาปรุงเปนอาหาร ไดแก ยําหรือตําสาหรายเตา แตในปจจุบันกลุมแมบานบานนาคูหาได
นําสาหรายเตามาชุบทอดกับไข และแปรรูปเปนขาวเกรียบสาหรายเตา บานนาคูหาเปนแหลงเพาะเลี้ยงสาหราย
เตาเพียงแหงเดียวของจังหวัดแพร โดยสามารถเก็บสาหรายเตาไดทุกวัน ยกเวนวันพระ ซ่ึงเปนความเชื่อของชุมชน
บานนาคูหาท่ีไมเก็บสาหรายเตาในวันพระ ราคาจําหนายสาหรายเตาสด กิโลกรัมละ 100 บาท สวนขาวเกรียบ
สาหรายเตา ราคาหอละ 10 บาท โดยไมมีฉลากระบุยี่หอ แหลงผลิต วันหมดอายุ และยังไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (จุฬาภรณ ดวงตาดํา และคณะ, 2556: 20-21) 

สาหรายน้ําจืดขนาดใหญท่ีนํามาทําเปนอาหารไดมี 3 ชนิด คือ 1) สาหรายเตาหรือเทาน้ํา เปนสาหรายสี
เขียวในสกุล Spirogyra spp. ซ่ึงมีหลายชนิด มักพบอยูในแหลงน้ํานิ่งหรือน้ําไหลเอ่ือยๆ พบมากในฤดูฝน 2) 
สาหรายไก เปนสาหรายสีเขียว มีอยู 6 ชนิด คือ Cladophera glomerata, Cladophora sp.1, Microspora 
floccose, M. pachyderma, Microspora sp. 1 และ Microspora sp. 2 พบกระจายท่ัวไปตามพ้ืนท่ีทองน้ําท่ี
มีลักษณะเปนกอนหินและน้ําไหลไมแรงนัก และ 3) สาหรายลอน หรือ ไขหิน ดอกหิน หรือ อองลอน เปนสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงิน มี 2 ชนิด คือ Nostochopsis hansgrig และ N. lobatus พบมากในลําน้ํานาน สวนลําน้ําโขงมี
บางแตนอยมาก ประเทศไทยมีการบริโภคสาหรายมานานแลว ซ่ึงสวนใหญเกิดจากภูมิปญญาชาวบานของแตละ
ทองถ่ิน อาทิเชน ภาคใตนิยมนําสาหรายผมนางซ่ึงเปนสาหรายสีแดงมายําเปนอาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนํา
สาหรายเตาหรือเทาน้ํามายํา เรียกวายําเตา สวนภาคเหนือมีการนําสาหรายมาทําอาหารมากกวาภาคอ่ืนๆ โดยจะ
รับประทานสดหรือนํามาลวกรับประทานพรอมน้ําพริก หรือนํามาปรุงเปนอาหาร เชน ยํา ลาบ ชุบทอดกับไข (กอง
บรรณาธิการ, 2547: 20-21) โดยมีชาวบาน 2 พ้ืนท่ี ท่ีนําสาหรายไกมาแปรรูปเปนอาหารอยางจริงจัง คือบานหาด
ไคร ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นําสาหรายสีเขียวเรียกวา “สาหรายไก” มาทําขาวเกรียบ
สาหรายไก คุกก้ีสาหรายไก บิสกิตสาหรายไก น้ําพริกสาหรายไก สาหรายไกแผนกรอบปรุงรส สาหรายไก
ทรงเครื่องชุปแปงทอด และขาวตังหนาสาหรายไก (ศรีวรรณ ไชยสุข และฉัตรชัย โรจนวิทิต, 2555: 59-60) และ
บานหนองบัว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน นําสาหรายมาแปรรูปมาเปนผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ 
"สาหรายแผนทรงเครื่อง-สาหรายแผน เลิศรส" (ดลมนัส กาเจ, 2556: ออนไลน) สวนสาหรายเตามีการแปรรูปให
เปนผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย ในรูปแบบของการพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ เชน เจลลี่ดริ๊งค 
(เครื่องดื่มชนิดเจล), โยเกิรตสาหรายเตา (ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะ, 2552) สาหรายเตาอบแหง และ
สาหรายเตาอบแหงปรุงรส (กฤษดาภรณ ปาเขียว และคณะ, 2553: บทคัดยอ) 
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 สาหรายเตามีคุณคาทางโภชนาการในปริมาณน้ําหนักสาหรายเตาแหง 100กรัม ประกอบดวย 
โปรตีน0 18-20% ไขมัน0 5-6% คารโบไฮเดรต 0 55 - 60% เสนใย 0 7-10% และรงควัตถุหลายชนิด เชน 0 คลอโรฟลล 
วิตามินเอและวิตามินบี 0 เบตาแคโรทีน 0 และแซนโทฟล 0 นอกจากนี้ยังพบกลุมสารประกอบฟโนลิกและโพลีแซคคา
ไรดซ่ึงมีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหรายเตานั้นมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง เพราะอนุมูล
อิสระ (free radicals) จะทําลายเนื้อเยื่อสงผลใหเซลลไดรับความเสียหายท่ีเปนตนเหตุของการเกิดโรค, มีฤทธิ์ลด
น้ําตาลในเลือด ชวยลดความรุนแรงของโรคเบาหวาน (ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะ, 2552) แตการใช
ประโยชนจากสาหรายเตาของประชากรในพ้ืนท่ีบานนาคูหายังมีอยูคอนขางจํากัด และไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร 
เนื่องจากสาหรายเตามีกลิ่นคาว สงผลใหผูบริโภคสาหรายเตาสวนใหญจะเปนวัยทํางานและวัยสูงอายุ สวนเด็กและ
เยาวชนจะไมนิยมบริโภคสาหรายเตา ในปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยชุมชนแพรไดเล็งเห็นคุณคาทางโภชนาการ
ของสาหรายเตา และตองการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนบริโภคสาหรายเตาเพ่ิมข้ึน ไดดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ขนมปงใหมีคุณคาทางโภชนาการ โดยนําสาหรายเตามาเปนสวนผสมในขนมปง เพ่ือเพ่ิมกากใยและเปนทางเลือก
สําหรับผูบริโภคท่ีรักสุขภาพ สรางระบบการยอยท่ีดี อีกท้ังยังเปนการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน โดยเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว และจากการสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค จํานวน 
382 คน พบวาใหการยอมรับผลิตภัณฑขนมปงเสริมสาหรายเตาอยูในระดับมาก แตการพัฒนาผลิตภัณฑขนมปง
สาหรายเตายังไมตรงกับความตองการของผูบริโภค เนื่องจากกลุมผูบริโภคสวนใหญตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑ
สาหรายเตาในรูปแบบสินคาอ่ืนท่ีสามารถเก็บไวไดนาน อาทิเชน สาหรายอบกรอบ ขาวเกรียบสาหรายเตา และ
คุกก้ีสาหรายเตา (จุฬาภรณ ดวงตาดํา และคณะ, 2556: 20-21)  

การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาของกลุมแมบานบานนาคูหา ตําบลสวนเข่ือน อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร เปนการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือให
ผูบริโภคยอมรับและสงเสริมใหผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณประจําทองถ่ิน สรางความภาคภูมิใจ ชวยเพ่ิมรายไดและ
สรางอาชีพใหกับคนในชุมชน ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมดูแลรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติใหมี
คุณภาพน้ําท่ีดี ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

สารเคมี ประกอบดวย อะซิโตน, แคลเซียมคารบอเนต, โซเดียมซัลเฟตท่ีไมมีโมเลกุลของน้ํา, ทรายท่ีผาน
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 ซีอ๊ิวขาว และ
น้ํามันพืช 
 1. การเตรียมวัตถุดิบสาหรายเตา 
 การเตรียมวัตถุดิบสาหรายเตาสด 
 สาหรายเตาสดท่ีใชเปนสาหรายเตาท่ีเก็บจากบอเพาะเลี้ยงสาหรายเตาบานนาคูหา ตําบลสวนเข่ือน 
อําเภอเมือง จังหวัดแพร จากนั้นนําสาหรายเตาสดลางน้ําและใชใบตองหอ การเก็บรักษาจะเก็บไวในตูเย็น 
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และตองใชสาหรายเตาสดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนํามาจากบอเพาะเลี้ยง 
 การเตรียมวัตถุดิบสาหรายเตาอบแหง 
 การเตรียมสาหรายเตาอบแหงท่ีใชมีการเตรียมเบื้องตนเหมือนกับสาหรายเตาสด แตในการเตรียมสาหราย
เตาอบแหงนั้นจะนําสาหรายเตาสดมาแผบางๆ ใสถาดอะลูมิเนียมท่ีมีแผนพลาสติก PE ท่ีสามารถทนความรอนได 
90 องศาเซลเซียส ปูรองถาด โดยจะอบสาหรายเตาสดท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้น
นําไปปนดวยเครื่องปนแหงจนเปนผงละเอียด การเก็บรักษาจะเก็บใสถุงพลาสติกปดปากถุงใหสนิทโดยเก็บไวท่ี
อุณหภูมิหอง โดยสาหรายเตาสด 12.5 กรัม สามารถนํามาอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 ชั่วโมง จะ
ไดสาหรายอบแหง 1 กรัม 
 2. วิธีการทดลอง 
 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา 
 1) การเตรียมวัตถุดิบและการทําขาวเกรียบสาหรายเตา 
 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา โดยจะนําสาหรายเตาสดในปริมาณท่ีแตกตางกัน 
3 ระดับ ไดแก 12.5%, 25% และ 37.5% (w/w) มาเติมในกระบวนการผลิตขาวเกรียบสาหรายเตา โดยเม่ือ
วางแผนการทดลองแลวมีสูตรดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: สูตรสวนผสมของขาวเกรียบสาหรายเตา 
 

วัตถุดิบ 
ปริมาณสวนผสมท้ังหมด 

 12.5% 25% 37.5% 
แปงมันสําปะหลัง (กรัม) 
น้ําตาลทราย (กรัม) 
พริกไทย (กรัม) 
เกลือ (กรัม) 
รสดี (กรัม) 
น้ํารอน (กรัม) 
ผงฟู (กรัม) 
สาหรายเตาอบแหง(กรัม) 

 54.6 
1.3 
0.8 
0.8 
0.8 
40.2 
0.5 
1 

53.6 
1.3 
0.8 
0.8 
0.8 
40.2 
0.5 
2 

52.6 
1.3 
0.8 
0.8 
0.8 
40.2 
0.5 
3 

น้ําหนักรวม (กรัม)  100 100 100 
หมายเหตุ: ปริมาณสาหรายเตาอบแหงจะนําไปทดแทนปริมาณแปงมันสําปะหลัง 
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 2) ข้ันตอนการทําขาวเกรียบสาหรายเตา  
2.1) ชั่งสวนผสมท้ังหมดตามจํานวนท่ีกําหนด 

2.2) ทําการรอนแปงมันท่ีชั่งน้ําหนักเรียบรอยแลว 

2.3) นําแปงมันสําปะหลังท่ีรอนแลว น้ําตาลทราย พริกไทย เกลือ รสดี ผงฟูและสาหรายเตา 
ผสมเขาดวยกัน 

2.4) แบงแปงท่ีผสมกับสวนผสมแลวเปน 2 สวน 

2.5) นําน้ําท่ีชั่งแลวไปตมใหเดือด นําแปงท่ีแบงมาสวนหนึ่งผสมกับน้ําเดือดจัด (อุณหภูมิ 120 

องศาเซลเซส) โดยเม่ือน้ําเดือดจัดใหใสแปงสวนท่ีแบงมาใสลงไป คนใหแปงเกิดสภาพ
เปนเจล 

2.6) จากนั้นนําแปงสวนท่ีเหลือมาผสมกับแปงท่ีเกิดเจล แลวนวดใหเปนเนื้อเดียวกัน 

2.7) นําแปงท่ีนวดเปนเนื้อเดียวกันแลว ไปนึ่งเปนเวลา 1 ชั่วโมง 
2.8) นําแปงท่ีผานการนึ่งสุกแลว นําไปแชตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ชั่วโมง 
2.9) จากนั้นนําแปงท่ีผานการแชเย็น 24 ชั่วโมง แลวมาหั่นใหเปนแผนบางๆ แลวนําไปอบท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง 
2.10) จากนั้นนํามาทอดในน้ํามันอุณหภูมิประมาณ 160-170 องศาเซลเซียส 

 3) การทดสอบความชอบของผูบริโภค  
 นําผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา มาทําการศึกษาความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑขาวเกรียบ
สาหรายเตา โดยทดสอบจากผูบริโภคในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
จํานวน 50 คน และทดสอบจากผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดแพร จํานวน 200 คน   
 4) การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาทางดานจุลชีววิทยา 
 จํานวนจุลินทรียท้ังหมด, ยีสตและรา, Coliform, Esherichia coli (E. coli) และ Staphylococcus 
aureus (S. aureus) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 
ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา 
 

ปริมาณ        
ผงสาหรายเตา 

คุณลักษณะ   

สี ns กลิ่น ns รสชาติ ns 
ลักษณะเนื้อ

สัมผัส ns 
ความชอบ
โดยรวม ns 

     

12.5% 6.24 ± 1.57 5.47 ± 1.41 6.30 ± 1.58 6.26 ± 1.51 6.62 ± 1.47       
25.0% 5.90 ± 1.57 6.18 ± 1.44 6.32 ± 1.49 6.26 ± 1.47 6.48 ± 1.20       
37.5% 6.07 ± 1.65 5.80 ± 1.44 6.40 ± 1.54 6.56 ± 1.46 6.82 ± 1.38       

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ย ± SD จากการวิเคราะหท้ังหมด 3 ซํ้า  
ns ตัวอักษรท่ีกํากับในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติ (p>0.05) 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาท่ีไดรับความชอบจากผูบริโภคโดยภาครวม คือ ขาว
เกรียบสาหรายเตา 37.5% แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาท่ีไดรับความชอบจากผูบริโภคในดานสี คือ ขาวเกรียบสาหรายเตา 12.5% 
ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาท่ีไดรับความชอบจากผูบริโภคในดานกลิ่น คือ ขาวเกรียบสาหรายเตา 25.0% 
ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาท่ีไดรับความชอบจากผูบริโภคในดานรสชาติและลักษณะเนื้อสัมผัส คือ ขาว

เกรียบสาหรายเตา 37.5% 
 

 
          (A)                       (B)                        (C)                        (D) 

ภาพท่ี 1: ผลิตภัณฑขาวเกรียบสูตรควบคุมและขาวเกรียบสาหรายเตา 
หมายเหตุ: (A) ขาวเกรียบสูตรควบคุม (B) ขาวเกรียบสาหรายเตา 12.5% (w/w),  
     (C) ขาวเกรียบสาหรายเตา 25.0% (w/w) (D) ขาวเกรียบสาหรายเตา 37.5% (w/w) 
  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
G 43 

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยา 
 
ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของขาวเกรียบสาหรายเตา 
 

ปริมาณ           
สาหรายเตาสด 

จํานวนจุลินทรีย
ท้ังหมด (cfu/g) 

จํานวนยีสตและรา 
(cfu/g) 

Coliform 
(MPN/g) 

E.coli 
(MPN/g) 

S. aureus 
(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 ซํ้า 
     ND หมายถึง ตรวจไมพบ 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาทุกสูตรมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมด <30 (cfu/g) 
จํานวนยีสตและรา <30 (cfu/g) และตรวจไมพบ Coliform, E.coli และ S. aureus  
 
อภิปรายผล  

ผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตา  
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑขาวเกรียบสาหรายเตาท่ีไดรับความชอบจากผูบริโภคโดยภาพรวม 

คือ ขาวเกรียบสาหรายเตา 37.5%  และผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาแสดงใหเห็นวาขาวเกรียบ
สาหรายเตาท่ีผลิตไดนั้นมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของขาวเกรียบ ท่ี
กําหนดไววาผลิตภัณฑคุกก้ีอนุญาตใหมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมด 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) ท้ังนี้เนื่องจากข้ันตอนการผลิตขาวเกรียบสาหรายเตาคํานึงคุณภาพของขาวเกรียบสาหรายเตา ให
ความสําคัญในดานความสะอาดและความปลอดภัยของผูบริโภค  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขนมปงเสริมสาหรายเตาควรใชวัตถุดิบท่ีสดและใหม โดยเฉพาะสาหราย
เตา เนื่องจากจะทําใหผลิตภัณฑแปรรูปสาหรายเตาท่ีมีคุณภาพ 
 2. ควรศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑสาหรายเตาใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภค  
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การศึกษาเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิใจกลางและอุณหภูมิพ้ืนผิวของผลิตภณัฑเนื้อสัตวเพ่ือหา
สภาวะที่เหมาะสมในการแชเยือกแข็ง 
COMPARISON OF CORE TEMPERATURE AND SURFACE TEMPERATURE 
MEASUREMENT OF MEAT PRODUCTS FOR OPTIMAL FREEZING CONDITIONS 
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บทคัดยอ 

การแชเยือกแข็งเปนวิธีการถนอมอาหารดวยการลดอุณหภูมิโดยควบคุมอุณหภูมิใจกลางอาหารไมเกิน -
18 องศาเซลเซียส เพ่ือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย การควบคุมประสิทธิภาพการ
แชเยือกแข็งทําไดโดยการวัดอุณหภูมิใจกลางสินคาซ่ึงทําใหเกิดความลําบากในการปฏิบัติงาน และทําใหสินคาเกิด
ความเสียหาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวัดอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิว (Surface temperature) กับ
การวัดอุณหภูมิใจกลางของสินคา (Core temperature) โดยเริ่มตนจากการศึกษาการคัดเลือกตัวแทนสินคาใน
กลุมซองอนามัย (Pouch) กลุมสไลซ (Sliced) กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ (Bulk) และกลุมพรอมปรุง (Ready-to-
cook) โดยพิจารณาจากสินคาท่ีมีอัตราการลดลงของอุณหภูมิใจกลางสินคาถึง -18 องศาเซลเซียส ชาท่ีสุด นํา
ตัวแทนสินคาในแตละกลุมมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบริเวณใจกลางและบริเวณพ้ืนผิวของสินคา
ระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง โดยหาสภาวะท่ีอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวของสินคาเทียบเทากับอุณหภูมิใจกลาง  
-18 องศาเซลเซียส พบวา ตองทําการแชเยือกแข็งจนกระท่ังอุณหภูมิท่ีผิวสินคาต่ํากวา -23.1, -18.5, -19.8 และ  
-21 องศาเซลเซียส สําหรับสินคาในกลุมซองอนามัย กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และกลุมพรอมปรุง 
ตามลําดับ จากนั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง เพ่ือหา
ระยะเวลาท่ีสามารถวางสินคาไวในหองแชเยือกแข็งกอนการบรรจุได โดยท่ีอุณหภูมิใจกลางสินคาไมเกิน -18 องศา
เซลเซียส  พบวา สินคากลุมสไลซ และกลุมซองอนามัย สามารถอยูในหองแชเยือกแข็ง ได 6 ชั่วโมง และสินคา
กลุมพรอมปรุงอยูในหองแชเยือกแข็ง ได 7 ชั่วโมง สําหรับสินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ เม่ือปดกระบวนการแช
เยือกแข็งแลว 4 ชั่วโมง อุณหภูมิของสินคาจึงจะลดลงจาก -10.7 องศาเซลเซียส ถึง -18 องศาเซลเซียส จาก
การศึกษานี้สรุปไดวาการ0วัดอุณหภูมิท่ีบริเวณพ้ืนผิวสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานการวัดอุณหภูมิท่ีไดประสิทธิผล
เทียบเทากับการวัดบริเวณใจกลางสินคา 
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0คําสําคัญ: การแชเยือกแข็ง การวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลาง การวัดอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิว 0                
 
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 
 
0บทนํา 

การแชเยือกแข็งเปนกระบวนการถนอมอาหารดวยการลดอุณหภูมิ ซ่ึงจะชวยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ใหใกลเคียงของสด และมีอายุการเก็บท่ียาวนาน โดยท่ัวไปในการแชเยือกแข็งอาหารจะควบคุมอุณหภูมิบริเวณใจ
กลางสินคาไวท่ีประมาณ -18 องศาเซลเซียส และตั้งอุณหภูมิในหองแชเยือกแข็งไวท่ี -30 ถึง -40 องศาเซลเซียส 
เพ่ือเพ่ิมอัตราเร็วในการแชเยือกแข็ง (Muela, et al. 2012: 210; Dempsey & Bansal, 2012: 71) บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว มีการผลิตสินคาแชเยือกแข็ง ซ่ึงแบงเปน 0 5 กลุม 
ไดแก กลุมซองอนามัย (Pouch) กลุมสไลซ (Sliced) กลุมบรรจุถุงขนาดใหญไมเกิน 15 กก. (Bulk) กลุมพรอมปรุง 
(Ready-to-cook) และกลุมสินคาวัตถุดิบ (Work in Process)0 สินคาสวนใหญเปนการผลิตเพ่ือจําหนายใหแก
ลูกคากลุมฟูดเซอรวิส (Food services) และเฟรชมารท (Fresh Mart) ในปจจุบันสินคามีความหลากหลายมาก
ข้ึน จึงทําใหปริมาณการผลิตสินคากลุมแชเยือกแข็งเพ่ิมมากข้ึนตาม กระบวนการแชเยือกแข็งสามารถทําไดหลาย
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วิธี แตวิธีท่ีทางโรงงานใชอยู คือ การแชเยือกแข็งดวยระบบ Air Blast โดยมีการกําหนดอุณหภูมิมาตรฐานภายใน
หองแชเยือกแข็งไวท่ี -40 องศาเซลเซียส0 และมีระยะเวลาของกระบวนการแชเยือกแข็ง อยางนอย 12 ชั่วโมง เม่ือ
ครบเวลาดังกลาวจําเปนตองหาตัวแทนสินคามาทําการตรวจวัดอุณหภูมิของสินคาใหมีอุณหภูมิไมเกิน –18 0องศา
เซลเซียส0 ซ่ึงในปจจุบันการวัดอุณหภูมิสินคา ใชวิธีการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางสินคา (Core temperature) ซ่ึง
ทําไดยาก ตองอาศัยเครื่องมือในการเจาะสินคา ซ่ึงสงผลตอคุณภาพทางกายภาพของสินคาท่ีลดลง กอใหเกิดการ
สูญเสียสินคาบางสวน งานวิจัยนี้ จึ งสนใจศึกษาวิธีการวัดอุณหภู มิบริ เวณพ้ืนผิวของสินคา 0 (Surface 
temperature) 0ดวยวิธีการประกบ ซ่ึงไมสงผลกระทบตอคุณภาพสินคา แตเนื่องจากการวัดอุณหภูมิท่ีบริเวณ
พ้ืนผิวยังไมมีเกณฑมาตรฐานการวัดอุณหภูมิท่ีไดประสิทธิผลเทียบเทากับการวัดบริเวณใจกลาง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการวัดอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวของสินคาท่ีมีประสิทธิผลเทียบเทาการวัดบริเวณใจกลาง
สินคา  เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการตรวจปลอยสินคาแชเยือกแข็ง เพ่ือใหไดคุณภาพตรงตามท่ีลูกคาตองการ 0ท้ังนี้
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองศึกษาตั้งแตเริ่มกระบวนการแชเยือกแข็ง จนถึงการบรรจุสินคาลง
กลอง โดยเริ่มตนจากการศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนของสินคากลุมตางๆ จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวกับอุณหภูมิบริเวณใจกลางของสินคาแตละประเภท งานวิจัยนี้ยังคลอบคลุมถึง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแชเยือกแข็ง เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลา
ท่ีสินคาแตละประเภทสามารถอยูภายในหองท่ีปดกระบวนการแชเยือกแข็งโดยท่ีไมมีผลกระทบตอคุณภาพดาน
อุณหภูมิของสินคาอีกดวย 

0วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวกับอุณหภูมิบริเวณใจกลางของสินคา 
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแชเยือกแข็ง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาทําไดโดยการใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Tag) 
ติดต้ังบริเวณท่ีตองการวัดอุณหภูมิ และนํามาอานคาโดยใชเครื่อง T-scan ทําการทดลอง 3 ซํ้า โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. ศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนสินคากลุมตางๆ โดยมีกลุมสินคาท่ีศึกษา 4 กลุม ไดแก สินคากลุมพรอมปรุง 
กลุมซองอนามัย กลุมสไลซ และกลุมบรรจุถุงขนาดใหญ เริ่มตนจากการติดเครื่องบันทึกอุณหภูมิ(Temperature 
Tag) บริเวณใจกลางของสินคา จากนั้นเปดกระบวนการแชเยือกแข็งเปนเวลา 12 ชั่วโมง เม่ือครบกําหนดเวลาจึง
นําเครื่องบันทึกอุณหภูมิมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือคัดเลือกตัวแทนสินคาในแตละกลุม โดยพิจารณาจากสินคาท่ีมี
อัตราการลดลงของอุณหภูมิใจกลางสินคาถึง -18 องศาเซลเซียส ชาท่ีสุด  

2. ศึกษาเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางและบริเวณพ้ืนผิวของสินคาแชเยือกแข็ง โดยติด
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ในตัวแทนสินคาท้ัง 4 กลุม ท่ีบริเวณใจกลางและบริเวณพ้ืนผิวของตัวแทนสินคา แลวเปด
กระบวนการแชเยือกแข็งเปนเวลา 12 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาท่ีกําหนด จึงนําเครื่องบันทึกอุณหภูมิมาวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือเปรียบเทียบการศึกษาการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางและบริเวณพ้ืนผิวของสินคา 

3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง โดยติดเครื่องบันทึก
อุณหภูมิ ในตัวแทนสินคาท้ัง 4 กลุม ท่ีบริเวณใจกลางของตัวแทนสินคา แลวเปดกระบวนการแชเยือกแข็งเปนเวลา 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
G 48 

12 ชั่วโมง หลังจากครบเวลาท่ีกําหนด ใหปลอยตัวอยางสินคาไวในหองแชเยือกแข็งจนถึงกระบวนการลําเลียง
สินคาไปบรรจุกลองจนสิ้นสุดกระบวนการบรรจุกลอง แลวจึงนําเครื่องบันทึกอุณหภูมิมาวิเคราะหขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสินคากลุมตางๆหลังจากปดกระบวนการแชเยือกแข็ง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการคัดเลือกตัวแทนสินคากลุมตางๆ  

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณใจกลางของสินคา 4 กลุม ไดแก สินคากลุมซองอนามัย 
กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และกลุมพรอมปรุง โดยเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิใจกลาง
สินคาถึง -18 องศาเซลเซียส แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ระยะเวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิใจกลางสินคาถึง -18 องศาเซลเซียส 
กลุมสินคา ชนิดสินคา เวลา(ชั่วโมง) 

กลุมซองอนามัย 
 

สันนอกหมูอนามัยซีพี  10.50 
หมูบดอนามัยซีพี  6.41 

เนื้อไหลหมูอนามัยซีพี  6.41 

กลุมสไลซ 
 

สันคอสไลซ  5.35 

เบคอนสไลซ 3.12 
สันนอกสไลซ  2.30 

กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ 
 

เนื้อแดงแตงพิเศษ 16.49   
สะโพก 11.15 
หมูดํา  10.42 

กลุมพรอมปรุง 
 

KUROBUTA SHOULDER 
STEAK 

11.37 

หมูบดปรุงรสอนามัยซีพี 10.18 
หมูบดบะชอปรุงรสทรงเครื่อง 8.49 

เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิใจกลางสินคากลุมตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน คือไมเกิน -18 องศาเซลเซียส พบวา สินคากลุมสไลซ ใชเวลาในการแชแข็งเร็วท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
สินคากลุมสไลซ มีลักษณะบาง โดยมีความหนา 1.5 – 2.0 มม. รองลงมา คือ สินคากลุมซองอนามัย ซ่ึงสินคามี
ความหนาประมาณ 4 ซม. และ สินคากลุมพรอมปรุง ซ่ึงมีการผสมเครื่องปรุงรสตางๆ จึงอาจมีผลใหจุดเยือกแข็ง
ต่ํากวาสินคากลุมอ่ืน (Sman, 2008: 400) สําหรับสินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ ใชเวลาในการแชแข็งนานท่ีสุด 
เนื่องจากลักษณะสินคาเปนเนื้อไหล มีมัดกลามเนื้อขนาดใหญและมีการบรรจุหลายชิ้นภายใน 1 ถุง ท้ังนี้เม่ือ
พิจารณาจากระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดในการลดอุณหภูมิใจกลางสินคา ใหไมเกิน -18 องศาเซลเซียส พบวาสินคาท่ีเปน
ตัวแทนของกลุมซองอนามัย กลุมสไลซ กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และกลุมพรอมปรุง ไดแก สันนอกหมูอนามัยซีพี 
สันคอสไลซ เนื้อแดงแตงพิเศษ และ KUROBUTA SHOULDER STEAK ตามลําดับ 
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 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวกับอุณหภูมิบริเวณใจกลางของ
สินคา 

ผลการศึกษาอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวท่ีเทียบเทากับอุณหภูมิใจกลางของสินคา -18 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาท่ีใชในการแชเยือกแข็ง แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2: อุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวของสินคากลุมตางๆ และระยะเวลาท่ีใชเพ่ือใหอุณหภูมิใจกลางสินคาเทากับ -18 
องศาเซลเซียส 

สินคา เวลา (ชั่วโมง) อุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิว (องศาเซลเซียส) 

กลุมซองอนามัย 
(สันนอกหมูอนามัยซีพี) 

11.18 -23.1 

กลุมสไลซ 
(สันคอสไลซ) 

5.54 -18.5 

กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ 
(เนื้อแดงแตงพิเศษ) 

15.30 -19.8 

กลุมพรอมปรุง 
(KUROBUTA SHOULDER STEAK ) 

10.33 -21 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 2 พบวา ตองทําการแชเยือกแข็งจนกระท่ังอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวสินคาต่ํา
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 การท่ีจะ
ทําใหอุณหภูมิใจกลางสินคาต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส จะตองทําใหอุณหภูมิท่ีผิวสินคาต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส 

อยางนอย 5-6 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ระยะเวลาท่ีใชในการแชเยือกแข็งจะแตกตางกันในแตละกลุมสินคา ท้ังนี้
ข้ึนกับลักษณะทางกายภาพของสินคา เชน รูปราง ความหนา น้ําหนัก เปนตน (Sman, 2008: 404-411) 
 
 3. ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง  

การศึกษาเพ่ือหาระยะเวลาท่ีสามารถวางสินคาไวในหองแชเยือกแข็งกอนการบรรจุได โดยท่ีอุณหภูมิใจ
กลางสินคาไมเกิน -18 องศาเซลเซียส พบวา จากรูปท่ี 1 สินคากลุมสไลซ และ กลุมซองอนามัย สามารถอยูในหอง
แชเยือกแข็ง ได 6 ชั่วโมง และสินคากลุมพรอมปรุงอยูในหองแชเยือกแข็ง ได 7 ชั่วโมง สําหรับสินคากลุมบรรจุถุง
ขนาดใหญ เม่ือปดกระบวนการแชเยือกแข็งแลว 4 ชั่วโมง อุณหภูมิของสินคาจึงจะลดลงจาก -10.7 องศาเซลเซียส 
ถึง -18 องศาเซลเซียส ท้ังนี้อาจเนื่องจากสินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ มีความแตกตางของอุณหภูมิบริเวณผิวและ
บริเวณใจกลางมาก โดยมีอุณหภูมิท่ีผิวต่ํากวาอุณหภูมิใจกลางสินคา  จึงเกิดการถายเทความรอนจากใจกลางสินคา
มายังบริเวณผิว ทําใหอุณหภูมิใจกลางสินคาลดลง ถึงแมจะปดกระบวนการแชเยือกแข็งแลวก็ตาม จากผลการ
ทดลองนี้สรุปไดวาการบรรจุสินคาลงกลองควรเปนไปตามลําดับคือ สินคากลุมสไลซ สินคากลุมซองอนามัย สินคา
กลุมบรรจุถุงขนาดใหญ  และสินคากลุมพรอมปรุง  
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รูปท่ี 1: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง 
 
สรุป 

จากการศึกษานี้พบวาการ 0วัดอุณหภูมิท่ีบริเวณพ้ืนผิวสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานการวัดอุณหภูมิท่ีได
ประสิทธิผลเทียบเทากับการวัดอุณหภูมิบริเวณใจกลางสินคา โดยวิธีการวัดอุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวจะชวยลด
ระยะเวลาในการทํางาน และลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสินคาในระหวางการวัดอุณหภูมิ 0และในงานวิจัยนี้ทําให
ทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินคาภายหลังปดกระบวนการแชเยือกแข็ง ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ
จัดลําดับการบรรจุสินคาแชเยือกแข็งลงกลอง โดยมีลําดับดังนี้ สินคากลุมสไลซ ตามดวยสินคากลุมซองอนามัย 
สินคากลุมบรรจุถุงขนาดใหญ และสินคากลุมพรอมปรุง 
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	ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของร้านสะดวกซื้อ ได้มีผู้ทำการศึกษาคือ ณัฐพล (2555) ซึ่งงานวิจัยของณัฐพลได้ใช้หลักการการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ขอบเขตตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับร้าน...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	วิธีดำเนินงานวิจัย มี 3 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวมรวบข้อมูล โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ 2) ขั้นตอนการขนส่ง 3) ขั้นตอนการบริการ 4) ขั้นตอนการกำจัดของเสียหลังการให้บริการ
	ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน คือการคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์การบริการ
	ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลดำเนินงาน คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ และสรุปผลการวิจัย
	/
	ตัวอย่าง การคำนวณของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ เช่น ร้านสะดวกซื้อมีปริมาณการใช้กระดาษตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งแบ่งออกเป็นกระดาษ A4 288.00 กิโลกรัมและกระดาษใบเสร็จ 252.75 กิโลกรัม

	05 P-T02.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (42-52)
	06 P-T03.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (53-63)
	07 P-T09.วสุธาน ตันบุญเฮง (64-71)
	08 O-S79.วงศกร รัตติรุจิเศวต (72-83)
	09 P-S19.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล (84-92)
	10 P-T18.ชุติมา อุตมะมุณีย์ (93-105)
	11 O-S106. พลสมุทร (106-113)
	12 O-T16.กายรัฐ เจริญราษฎร์ (114-123)
	13 P-S28.จีรยุทธ มูลสาร (124-131)
	14 O-T62.สกุล คำนวนชัย (132-144)
	15 P-S17.ศรัณย์ สาวะดี (145-159)
	16 O-T03.นฤเทพ สุวรรณธาดา (160-171)
	17 P-S32.ไพศาล ยินดี (172-181)
	TRtR คือองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบพหุนามอันดับต่ำ (Low-Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
	1. ศึกษาและเก็บข้อมูลวัตถุดิบคงคลังแต่ละประเภท
	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
	4. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
	6. เปรียบเทียบปริมาณความต้องการที่ใช้พยากรณ์แบบใหม่กับปริมาณความต้องการใช้จริง
	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
	2. การเลือกรูปแบบการพยากรณ์
	รูปที่ 2: แผนผังการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ
	/
	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

	18 P-T08.ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (182-190)
	19 P-T07.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ (191-198)
	20 P-S26.เมย์ อุบัติชีพ (199-209)
	21 P-T17.ชนกานต์ กิ่งแก้ว (210-224)
	22 P-S21.พงษ์พิทักษ์ ศักศรีเท้า (225-234)
	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเปิ้ลสอดไส้ลูกเกด โดยใช้เครื่องจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่
	ทบทวนวรรณกรรม
	1. ศึกษาข้อมูลจำเพาะของลูกเกด
	2. หาแนวทางในการออกแบบ
	3. ประดิษฐ์เครื่องโรยลูกเกด
	5. คำนวณความคุ้มทุนในการลงทุน

	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

	23 P-S23.นิภาวรรณ  ยิ่งชัยภูมิ (235-244)
	ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา

	/
	ผลการวิจัย

	24 O-T64.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม (245-256)
	25 O-T50.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (257-266)
	26 O-S25.ธนากุล ชัยวารีวิทย์ (267-278)
	27 O-T52.วิจิตรา สานพภา (279-289)
	28 O-T48.สุรเชษฐ์ โทวราภา (290-300)
	29 -S29.สุมาลี ดอกไม้ขาว (301-310)
	3.2 รวบรวมเก็บข้อมูลของการสร้าง 7-11 ในแต่ละร้าน
	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
	3.3 การศึกษาสภาพปัญหา
	ตารางที่ 2: ตัวอย่างร้าน 7-Elevn ที่ติดปัญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน์ ภาค RE ประเภทอาคาร R4
	รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา
	/
	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้

	30 P-S33.ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร (311-317)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส้

	31 P-S30.ชัชญา เอี้ยวถาวร (318-325)
	32 O-T41.โชคชัย ไตรยสุทธิ์ (326-335)
	33 O-S105.มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล (336-346)
	34 P-T20.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (347-357)
	35 P-S22.พรพรรณ เตื่อประโคน (358-368)
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	36 O-S47.วีระกุล เชี่ยเท่า (369-380)
	37 p-s34.ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์ (381-393)
	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.2 เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงานของจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.3 เพื่อปรับปรุงลักษณะท่าทางการทำงานของพนักงานให้ถูกตามหลักการยศาสตร์
	ทบทวนวรรณกรรม
	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแป้งของสถานีงานกระบวนการร่อนแป้ง โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

	38 O-S87.วัชรากร อรุณวิราม (394-408)
	39 P-S37.ชัญญานุช แก้วทิพย์ (409-414)
	40 O-S88.พรลภัส บุตรดี (415-424)
	41 O-S107.ประจวบ กล่อมจิตร (425-431)
	42 O-S53.กวีพงศ์ บุญเจริญ (432-441)
	ผลการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย

	43 O-T21.พงศกร สุรินทร์ (442-452)
	44 O-S58.บุญชัย เอื้ออรุณกิจ (456-463)
	- ข้อความที่เก็บจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปหัวข้อทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ topic/31856576) ก๊อบปี้ข้อความมาวางในโปรแกรมตัดคำแล้วกดตัดคำ
	/
	รูปที่ 2: การนำข้อความลงโปรแกรมตัดคำ
	รูปที่ 3: ผลจากการตัดคำ

	45 O-S62.พลวิชญ์ ภคประสิทธิ์ (464-470)
	46 O-S83.นพดล สรวงประดิษฐ์ (471-483)

	15 G-นวัตกรรมการจัดการเกษตร
	01 P-T12.กรวิทย์ ไชยสุ (1-7)
	02 O-S32.วรงค์ งิ้วเรือง (8-16)
	03 O-T49.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (17-26)
	04 O-S64.เสาวรัจ นิลเนตร (27-36)
	05 O-T61.พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก, เบญริกา ยะสาวงษ์, สุภารัตน์ อำนาจ (37-44)
	06 O-T58.เกศมณี ,วุฒิชัย,วสุบดี,เกตินันท์ (45-50)

	16 H-แพทยศาสตร์
	01 O-T38.สันติ จตุราวิชานันท์ (1-11)
	02 O-S18.พัสมน สุธาพาณิชย์ (12-20)
	03 O-S19.มัชฌิมา ทองไซร้ (21-30)
	04 O-S20.พีรธิดา รัตตกุล (31-43)
	05 O-S81.อุดมศักดิ์ บุญนริสรางกูร (44-50)
	06 O-S23 (51-59)




