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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้ เปนการสรางตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสมของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 
100 กิโลกรัม ข้ึนไป ดวยวิธีบอกซ-เจนกินส ไดขอมูลมาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีจํานวนขอมูล
ท้ังหมด 85 คา ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงทําการแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ
ขอมูลชุดท่ี 1 สําหรับสรางตัวแบบประกอบไปดวยขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 
จํานวน 80 คา และขอมูลชุดท่ี 2 สําหรับเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณประกอบไปดวยขอมูลตั้งแต
เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 จํานวน 5 คา ผลการศึกษาไดตัวแบบการพยากรณท่ีแมนในการ
พยากรณมากท่ีสุด คือ ตัวแบบ ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 

คําสําคัญ: สุกรขุนพันธุลูกผสม วิธีบอกซ–เจนกินส 
 
ABSTRACT  

 This study was the constructing a suitable model predicting the price of Crossbred 
Flattening pigs weighted over 100 kilograms or more with Box – Jenkins method. Data 
obtained from the Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives.  
There were 85 of data from January 2011 to the month of January 2018, which split the data 
into two sets. On one set for constructing a suitable model includes data from January 2011 
to August 1017 consisting data of 80 and the other, set 2 for a comparison of the batting, 
the forecast included 5 data from September 2017 to January 2018, the findings were the 
most accurate forecasting, the pattern of ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 

Keywords: Crossbred Pigs, Box-Jenkins method 

 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

A 2 
 

บทนํา  

 ในกลุมอาหารประเภทจําพวกเนื้อสัตวท่ีใหคุณคาทางอาหารสูง ไดแก เนื้อหมูหรือเนื้อสุกร ซ่ึงสุกร
หมายถึง สุกรพันธุแทพันธุใดพันธุหนึ่ง เชน พันธุยอรคเชียร (YORK SHIRE) เปนตน แตเนื่องจากการเลี้ยงสุกร
พันธุแทอาจสงผลใหมีผลผลิตท่ีต่ํากวาเกณฑ กลาวคือ สุกรมีลักษณะโครงรางท่ีใหญปกติแตมีลักษณะของขาท่ี
ไมแข็งแรง เปนโรคไดงาย หรือมีปญหาของเลือดซีดในสุกร ดังนั้นการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยจึงนําสุกรท่ีมี
ลักษณะของสายพันธุท่ีแตกตางกันมาผสมพันธุจึงเรียกวา สุกรพันธุลูกผสม ซ่ึงจะใหผลผลิตท่ีมีการเจริญเติบโต 
มีความแข็งแรง ดีกวาผลผลิตจากพอพันธุและแมพันธุท่ีใหกําเนิดโดยตรง ซ่ึงประเทศไทยนิยมเลี้ยงสุกรพันธุ
ลูกผสมอยู 3 สายพันธุ คือ พันธุลารจไวท (Large White) พันธุแลนดเรซ (Landrace) และ พันธุดูร็อคเจอรซ่ี 
(Doroc Jersey) ท้ัง 3 สายพันธุนี้จะมีลักษณะเดนคือ เจริญเติบโตเร็ว ลูกดก เลี้ยงลูกเกง และระยะเวลาไมก่ี
เดือนก็สามารถสงขาย มีตลาดรองรับตลอดท้ังป (Department of Livestock Development, 2013; 
Chulalongkorn University Veterinary Library News, 2012) สุกรเหลานี้เม่ือนําจําหนายจะถูกแปรรูป
มากมายเชน เบคอน (Bacon) ทีโบน (T-bone) หรือทําเปนเนื้อสุกรชําแหละชิ้นเพ่ือใหผูบริโภคเขาถึงไดงาย 
สําหรับการบริโภคเนื้อสุกรนั้นไมไดมีเพียงแคในประเทศไทยเทานั้นยังคงมีประเทศในกลุมอาเซียน จีน สหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป ทําการเลี้ยงสุกรในเชิงพานิชยและมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (Swine Producers and 
Processors for Exporting Association, 2012) ซ่ึงปริมาณความตองการบริโภคเนื้อสุกร และราคาขายสง
เนื้อสุกร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตสุกร และตนทุนการเลี้ยงสุกรเปนอยางมาก (Bumphenkietkul, 
2003) จึงมีการศึกษามีการพยากรณราคาสินคาทางการเกษตรคือ เนื้อสุกรชําแหละเนื้อแดงสะโพก ดวยวิธีการ
ปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล (Exponential Smoothing) และพิจารณาจากคาคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ย (Mean Square Error) และเปอรเซนตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percent 
Error) ต่ําสุด (Atikankul, 2013) ตอมาในปเดียวกันนั้นไดมีพยากรณราคาสุกรชําแหละเนื้อแดงสะโพก ดวยวิธี
บอกซ–เจนกินส (Box-Jenkins) โดยใชขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
รวมท้ังสิ้น 99 เดือน โดยการพยากรณท่ีเหมาะท่ีสุดคือตัวแบบ ARIMA(1,1,2) ไดคารากของคาคลาดเคลื่อน
กําลังสองเฉลี่ย (RMSE) เทากับ 5.68 บาทตอกิโลกรัม (Chalermwong, 2013) 

 ดังนั้น ในการศึกษาราคาสุกรพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป พบวาในชวงเดือนตุลาคม ป 
พ.ศ. 2555 ท่ีราคา 51.53 บาทตอกิโลกรัม มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของราคาอยางตอเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน ป 
พ.ศ. 2557 ท่ีราคา 80.42 บาทตอกิโลกรัม หลังจากนั้นราคาสุกรพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป 
มีการลดราคาลงอยางตอเนื่องอีกครั้งจนถึงเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2558 ท่ีราคา 62.18 บาทตอกิโลกรัม ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางตัวแบบการพยากรณราคาสุกรพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม
ข้ึนไป ดวยวิธีบอกซ–เจนกินส และซ่ึงเปนวิธีท่ีแมนในการพยากรณเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนของผู
เลี้ยงหรือผูท่ีสนใจเลี้ยงสุกรพันธุลูกผสมท่ีมีความผันแปรของราคาหนาฟารมอยูตลอดเวลา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การจัดเตรียมขอมูล 
 การวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจในการศึกษาวิธีการพยากรณอนุกรมเวลาดวยวิธีบอกซ–เจนกินส กับขอมูลราคา
สุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป ไดขอมูลนี้มาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยขอมูลท่ีไดมาถูกจําแนกเปนรายเดือนตั้งแต เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 
2561 และทําการพยากรณราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไปในอนาคตอีก 7 เดือนคือ 
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เดือนกุมภาพันธ 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 เทียบกับราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป 
โดยใชเกณฑการวัดความแมน (Accuracy) ในการพยากรณดวยคารากท่ีสองของคาคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Squared Error: RMSE) เปอรเซนตคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) และคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) 
  
 การศึกษาความเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลา 

งานวิจัยนี้ทําการพิจารณาเบื้องตนวาอนุกรมนั้นมีลักษณะแบบใด โดยทําการทดสอบองคประกอบ
แนวโนมและความแปรผันตามฤดูกาลโดยพิจารณาจากกราฟอัตสหสัมพันธ (Auto Correlation Function: 
ACF) และกราฟอัตสหสัมพันธบางสวน (Partial Auto Correlation Function: PACF) 

 
การพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins Method) 
บอกซ-เจนกินส เปนวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาท่ีมีความถูกตองสูงเนื่องจากมีการพิจารณาลักษณะ

ของอนุกรมเวลาวามีสหสัมพันธในตัวเอง และสหสัมพันธในตัวเองบางสวน และนํามาสรางเปนตัวแบบ
พยากรณท่ีเหมาะสม โดยมีการคํานึงถึงความผันแปรตามฤดูกาลซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีมีความสําคัญ การเขียน
ตัวแบบจะใชตัวดําเนินการยอนหลัง (Backward operator) ท่ีครอบคลุมท้ังตัวแบบปกติท่ัวไป และตัวแบบท่ีมี
รูปแบบฤดูกาล โดยมีตัวแบบ คือ Autoregressive Integrated Moving Average: ARIMA
( , , )( , , )sp d q P D Q  แสดงดังสมการท่ี (1) (Bowerman and O’Connell, 1993; Box et al., 1994) 

 

( ) ( )(1 ) (1 ) ( ) ( )s d s D s
P p t q Q tB B B B X B B uφ θΦ − − = Θ         (1) 

 

โดยท่ี     tX  แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t  

 2
1 2( ) 1 ... p

p pB B B Bφ φ φ φ= − − − −  แทน ตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบไมมีฤดูกาล

อันดับท่ี p  (Autoregressive Operator of Order p : AR( p )) 

1 2( ) 1 ...s s s Ps
P PB B B BΦ = −Φ −Φ − −Φ  แทน ตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบมี

ฤดูกาลอันดับท่ี P  (Seasonal Autoregressive Operator of Order P : AR( P )s) 

 2
1 2( ) 1 ... p

q pB B B Bθ θ θ θ= − − − −  แทน ตัวดําเนินการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบไมมีฤดูกาลอันดับท่ี 

q (Moving Average Operator of Order q: MA(q))  

 1 2( ) 1 ...s s s Ps
Q QB B B BΘ = −Θ −Θ − −Θ  แทน ตัวดําเนินการเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบมีฤดูกาล

อันดับท่ี Q  (Seasonal Moving Average Operator of Order Q : MA(Q )s)  
 t  แทน คาบเวลา ซ่ึงมีคาตั้งแต 1 ถึง n  โดยท่ี n  แทน จํานวนขอมูลอนุกรมเวลา 
 s  แทน จํานวนคาบของฤดูกาล 
 d  และ D  แทน ลําดับท่ีของการหาผลตางภายใตและระหวางฤดูกาล ตามลําดับ 
 B  แทน ตัวดําเนินการยอนหลัง 
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 ข้ันตอนการสรางตัวแบบพยากรณโดยใชวิธีบอกซ-เจนกินส มีดังนี้ 
1) พิจารณาอนุกรมเวลาวามีลักษณะท่ีมีสมบัตินิ่งหรือไม โดยพิจารณาจากกราฟของฟงกชันอัต

สหสัมพันธ และกราฟของฟงกชันอัตสหสัมพันธบางสวน ถาหากพบวาอนุกรมเวลาไมมีสมบัตินิ่ง (Non-
Stationary Property) จะตองปรับขอมูลดังกลาวใหมีสมบัตินิ่ง (Stationary Property) ซ่ึงวิธีการท่ีนิยมใช 
คือ การตรวจสอบสมบัตินิ่งของผลตางของขอมูลอันดับตาง ๆ จนกวาผลตางขอมูลจะมีสมบัติท่ีตองการ  

2) การกําหนดตัวแบบพยากรณท่ีเปนไปไดจากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะ
คงท่ีนั่นคือ กําหนดคา p, q, P และ Q พรอมท้ังประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบดวยวิธีความควรจะเปน
สูงสุด (Maximum Likelihood Method) 

3) การประมาณคาพารามิเตอร ของรูปแบบท่ีกําหนดดวยวิธีความควรจะเปนสูงสุด  
4) การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมวาสอดคลองกับขอ

สมมุติเบื้องตนหรือไม ซ่ึงจะมีการตรวจสอบขอสมมุติ คือ  ตรวจสอบการแจกแจงปรกติ ตรวจสอบคา
คลาดเคลื่อนเปนอิสระ ตรวจสอบคาคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงท่ี และตรวจสอบผลรวมคาคลาดเคลื่อน 

5) หาตัวแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปใชในพยากรณ โดยเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณ 
 
การเปรียบเทียบความแมนของวิธีการพยากรณ 
เม่ือตัวแบบอนุกรมเวลาของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป ท่ีเลือกผานการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเรียบรอยแลวจะไดสมการพยากรณ คาประมาณพารามิเตอรสําหรับการ
พยากรณ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ 

เกณฑท่ีใชในการพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณมี 3 วิธี ดังนี้ 
1) รากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error: RMSE) เปนการ

วัดความแตกตางระหวางคาจริงและคาพยากรณ หากคา RMSE ต่ําท่ีสุด แสดงวาคาพยากรณสามารถประมาณ
คาไดใกลเคียงกับคาจริง RMSE สามารถคํานวณไดดังนี้ 
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t
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= ∑            (2) 

 
 2) คาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) เปนวิธีการหาคาเฉลี่ยของความ
แตกตางสมบูรณระหวางคาพยากรณและคาจริง หาก MAE ต่ําท่ีสุด แสดงวาคาพยากรณสามารถประมาณคา
ไดใกลเคียงกับคาจริง MAEสามารถคํานวณไดดังนี้ 
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 3) เปอรเซ็นตคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percent Error: MAPE) เปนวิธีการ
แสดงถึงความถูกตองของการพยากรณในรูปของรอยละของคาคลาดเคลื่อน (H.Brian Hwarng, H.T.Ang. 
2001) 
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โดยกําหนดให 

ˆt t te X X= −  แทน ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ ณ เวลา t  

N   แทน จํานวนเทอมท้ังหมดของ te  

 tX  แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t  

 ˆ tX  แทน คาพยากรณ ณ เวลา t  

ถาการเปรียบเทียบความแมนของคาพยากรณท้ัง 3 สมการนี้มีคาท่ีต่ําท่ีสุด นั่นคือ ตัวแบบพยากรณท่ี
ไดนั้นมีความเหมาะสมท่ีสุด 
 
ผลการวิจัยและวิจารณผล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 
100 กิโลกรัมข้ึนไป ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนสิงหาคม 2560 ท้ังหมด 80 คา โดยใชวิธีบอกซ–เจนกินส 
ดังภาพท่ี 1 
 

 
  
ภาพท่ี 1: อนุกรมเวลาของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ข้ึนไปตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึง 
เดือนสิงหาคม 2560 
 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวา อนุกรมเวลาชุดนี้มีแนวโนม ท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล อยางไรก็ตาม ความ
ผันแปรตามฤดูกาลเปนไปในลักษณะไมคงตัว ซ่ึงอาจจะมีจากปจจัยภายนอกตาง ๆ เม่ือพิจารณากราฟ ACF และ 
PACF พบวา อนุกรมเวลาไมมีสมบัตินิ่ง เนื่องจากอาจมีความผันแปรตามฤดูกาล ดังภาพท่ี 2 ดังนั้นผูวิจัยจึงทํา
การปรับขอมูลดวยการหาผลตางอันดับท่ี 1 ( d =1) ไดกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาท่ีแปลงขอมูลแลว 
ดังภาพท่ี 3 จะพบวาขอมูลอนุกรมเวลามีองคประกอบแนวโนมและฤดูกาล มีระยะหางเวลาตามความยาวของ
ฤดูกาลกันคือ 12, 24, 36, … หนวย 
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ภาพท่ี 2: กราฟ ACF และ PACF สําหรับอนุกรมเวลาของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป 
 

 
 
ภาพท่ี 3: กราฟ ACF และ PACF สําหรับอนุกรมเวลาของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 1: แสดงคาประมาณของตัวแบบ ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 

พารามิเตอร คาประมาณ SE คาสถิติ T P-value 

1θ  (MA 1) -0.2882 0.1179 -2.44 0.017 

1Θ  (SMA 12) 0.8861 0.0919 9.64 0.000 

 
 ทําการกําหนดตัวแบบพยากรณท่ีเปนไปไดพบวาไดตัวแบบท่ีเหมาะสมสําหรับเปนตัวแบบพยากรณของ
ขอมูลชุดนี้มีอยู 2 ตัวแบบ คือ ARIMA(1,1,0)(0,1,1)12 และ ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 โดยการพิจารณาตัวแบบดวย
วิธีการเปรียบเทียบความแมนยําของคาพยากรณ แสดงดังตารางท่ี 2 ไดตัวแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือพยากรณขอมูลชุด
นี้  คือ ARIMA(0,1,1)(0,1,1) 12 และคาประมาณของพารามิเตอร  จะไดคาประมาณของพารามิเตอร คือ 

1̂= 0.2882θ −  และ  1ˆ 0.8861Θ =   ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงจากสมการท่ี (1) สามารถเขียนตัวแบบดําเนินการ

ย อนหลั ง  คื อ   1 12 13 1 1t t t t tX X X X uθ− − − −= + + − 1 12 1 1 13t tu uθ− −−Θ +Θ  ซ่ึ ง ได ตั วแบบในการ

พยากรณราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ข้ึนไป คือ  
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( )1 12 13 1 13 120.2882 0.8861 0.8861t t t t t t tX X X X u u u− − − − − −= + + + − −   ตอมาทําการตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวแบบโดยพิจารณาคุณสมบัติของคาคลาดเคลื่อนวาเปนไปตามขอสมมุติเบื้องตนท้ัง 4 ขอ 
หรือไม  พบวาคาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ (Anderdon-Darling = 0.545 และคา P-value = 0.155) คา
คลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระ (Ljung – Box Q(12) = 7.9, P-value = 0.643 และ Ljung – Box Q(24) = 17.4, 
P-value = 0.744) คาคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงท่ี (T = -0.96 และคา P-value = 0.340) และผลรวมของ
คาคลาดเคลื่อนมีคาเทากับศูนย (T = -1.57 และคา P-value = 0.121) จากการตรวจสอบขอสมมุติของตัวแบบ 
จึงไดวาตัวแบบ ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 มีความเหมาะสมในการนํามาพยากรณสําหรับขอมูลชุดนี้ 
 
ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบความเมนของคาพยากรณระหวางท้ัง 2 ตัวแบบ 

ตัวแบบพยากรณ RMSE MAE MAPE 
ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12 1.944736 1.462594 2.294677 
ARIMA(1,1,0),(0,1,1)12 1.954994 1.484699 2.329481 

  
 เม่ือนําตัวแบบ ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 ไปพยากรณราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ข้ึน
ไป ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนสิงหาคม 2560 แลวเปรียบเทียบคาจริงและคาพยากรณของราคาสุกรขุน
พันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ข้ึนไป แสดงดังตารางท่ี 3 และภาพท่ี 5 
 
ตารางท่ี 3: คาจริงและคาพยากรณของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ข้ึนไป เดือนกันยายน 
2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

คาบเวลา 
คาพยากรณราคาสุกรขุนพันธุ

ลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม 
ข้ึนไปดวยวิธีบอกซ-เจนกินส 

คาจริงของราคาสุกรขุนพันธุ
ลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม 

ข้ึนไป 
กันยายน 2560 59.643 59.86 
ตุลาคม 2560 56.072 54.89 
พฤศจิกายน 2560 54.801 53.10 
ธันวาคม 2560 54.465 50.55 
มกราคม 2561 54.634 48.22 
กุมภาพันธ 2561 55.102 

 
มีนาคม 2561 54.475 

 
เมษายน 2561 57.287 

 
พฤษภาคม 2561 60.313 

 
มิถุนายน 2561 60.959 

 
กรกฎาคม 2561 60.247 

 
สิงหาคม 2561 60.878 
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ภาพท่ี 5: การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป และคาพยากรณจาก
วิธีบอกซ-เจนกินส 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการสรางตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสมของราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 
100 กิโลกรัม ข้ึนไป ดวยวิธีบอกซ-เจนกินส ไดขอมูลมาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีจํานวนขอมูลท้ังหมด 85 คา โดยมีเกณฑพิจารณาตัวแบบการพยากรณ 3 เกณฑ คือ รากท่ีสอง
ของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย เปอรเซ็นตคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย 
ผลการศึกษาไดตัวแบบการพยากรณท่ีแมนในการพยากรณมากท่ีสุด คือ ตัวแบบ ARIMA(0,1,1),(0,1,1)12  
 
อภิปรายผล 

 ตัวแบบท่ีไดเปนตัวแบบบอกซ-เจนกินสสําหรับพยากรณราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 
กิโลกรัมข้ึนไป สอดคลองกับงานของ Chalermwong (2013) ไดพยากรณราคาสุกรชําแหละเนื้อแดงสะโพก 
ดวยวิธีของบอกซ-เจนกินส ซ่ึงไดตัวแบบสําหรับการพยากรณคือ ARIMA(1,1,2) โดยใชขอมูลท้ังสิ้น 99 เดือน 
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตอมามีงานวิจัยของ Sittisorn & Mekparyup 
(2017) ไดพยากรณราคาสุกรพันธุลูกผสมซ่ึงผลการวิจัยไดตัวแบบบอกซ-เจนกินสเชนเดียวกัน และไดตัวแบบ
ท่ีเหมาะสม 2 ตัวแบบ คือ ARIMA(0,1,1)X(1,1,1)6 และ ARIMA(1,0,1)X(1,1,1)6 ดังนั้น การพยากรณดวยวิธี
บอกซ-เจนกินส เปนการพยากรณภายใตขอสมมติฐานท่ีวาขอมูลอนุกรมเวลาจะไมไดรับผลกระทบจากปจจัย
อ่ืนๆ ซ่ึงในความเปนจริงราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไปสวนมากมักจะไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายในและภายนอกมากมาย ท้ังในดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนกลไกของ
ราคาจะข้ึนอยูกับภาวะการณเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของอุปสงค
และอุปทาน เม่ือผูผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
 
ขอเสนอแนะ  

 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําตัวแบบไปใชในการพยากรณราคาสุกรขุนพันธุลูกผสมท่ีมีน้ําหนัก 100 
กิโลกรัม ข้ึนไป ลวงหนาในการตัดสินใจวางแผนสําหรับผูท่ีลงทุนเลี้ยงหรือจําหนายเพ่ือลดความเสี่ยงดานตางๆ 
ไมวาจะเปน ดานราคา โรคระบาดตามฤดูกาล หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ  
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การวิเคราะห์โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม 
Supply Chain Analysis of Phoenix Oyster mushroom in Nakhon Pathom 
province 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โซ่อุปทานเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้น ากลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรที่เพาะเห็ด จ านวน  
4 อ าเภอ อ าเภอละ 2 ราย คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอนครชัยศรี 
รวมทั้งสิ้น 8 ราย ผู้ค้าส่ง ได้แก่ ผู้ค้าส่งตลาดปฐมมงคล 2 ราย และผู้ค้าส่งตลาดศรีเมือง 2 ราย ที่เป็นผู้ค้าส่ง
รายใหญ่ของตลาด รวมทั้งสิ้น 4 ราย ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 
สมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก และรูปแบบที่ 2 สมาชิกแต่ละ
ห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ด และผู้ค้าส่ง ซึ่งสมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทานจะด าเนินกิจกรรม
แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ตั้งแตก่ารจัดหาปัจจัยการเพาะเห็ดจนถึงการจ าหน่ายเห็ด  

ส าหรับกระบวนการไหลของเห็ดนางฟ้า เริ่มจากผู้จัดหาปัจจัยการเพาะเห็ดเข้าสู่กระบวนการเพาะเห็ด 
เมื่อท าการเพาะเห็ดเสร็จแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค และกระบวนการ
ไหลของข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคจะไหลย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์โซ่อุปทาน โซ่อุปทานเห็ดนางฟ้า นครปฐม 
 
ABSTRACT  
 This research aimed to study and analyze the supply chain of Phoenix Oyster 
Mushroom in Nakhon Pathom province. Samples of the study were selected by purposive 
sampling. They were 8 leading and representative farmers from 4 districts: Mueang Nakhon 
Pathom, Kamphaeng Saen, Don Tum, and Nakhon Chai Si; and 4 major wholesalers of the 
market: 2 from Pathom Mongkol market in Nakhon Pathom province and another 2 from Sri 
Mueang market in Ratchaburi province. Data were collected by using in-depth interview, and 
then content analysis was done in order to analyze those data.  
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The results revealed that the supply chain of Phoenix Oyster Mushroom in Nakhon 
Pathom province consisted of 2 patterns. The first pattern consisted of farmers, wholesalers, 
and retailers; on the other hand, the second pattern consisted of farmers and wholesalers. 
The members of each supply chain pattern performed a variety of roles, ranging from 
providing mushroom cultivating supplies and mushroom distribution.  

In addition, for the flow of Phoenix Oyster Mushroom, it started by providing supplies 
for mushroom cultivation process. After the cultivation was done, Phoenix Oyster Mushroom 
was distributed to wholesalers, retailers, and consumers. Then, the flow of demanded 
information by consumers flowed back to the beginning. 

Keywords: Analysis of Supply Chain, Supply Chain of Phoenix Oyster, Nakhon Pathom   
 

บทน า 
ในปัจจุบันพบว่าการท าธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  

ในประเทศไทยซึ่งมีประมาณ 7,000 ครัวเรือน (สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดประเทศไทย, 2557) โดยคิดเป็น
มูลค่าไม่ต่ ากว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) และธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากให้ผลผลิตเร็ว ต้นทุนต่ า การด าเนินงานไม่ซับซ้อน และสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 
(อลงกรณ์ กรณ์ทอง, 2558) ซึ่งสามารถจ าหน่ายเห็ดได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากคุณภาพ
เห็ดที่เพาะปลูกในประเทศไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของตลาด อีกทั้งมีแหล่งการเพาะปลูกเห็ดที่
ส าคัญกระจายอยู่ทั่วไป โดยเห็ดที่มีการเพาะมากที่สุด ได้แก่ เห็ดฟาง รองลงมา คือ เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮ้ือ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล, 2557) 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกที่มีศักยภาพในการผลิต การตลาด และการส่งออก
ผลผลิตเห็ดไปจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบู รณ์ มี
ระบบชลประทานที่ดีจึงสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร และมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผักที่มีคุณภาพดี โดยจังหวัดนครปฐมเพาะเห็ด  3 ชนิด มากที่สุด
ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮ้ือ ส่วนใหญ่เพาะใน 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมือง
นครปฐม และต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2557) ซึ่งเห็ดที่มีการเพาะ
มากที่สุด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า มีปริมาณผลผลิต 42,500 กิโลกรัมต่อปี รองลงมา คือ เห็ดฟาง มีปริมาณผลผลิต 
21,600 กิโลกรัมต่อปี และเห็ดเป๋าฮ้ือ 6,000 กิโลกรัมต่อปี ตามล าดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2559) 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม 
เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเห็ดมากที่สุดของจังหวัดนครปฐม และท าให้ทราบถึงการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
ตั้งแต่ฟาร์มเพาะเห็ดไปจนถึงผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้สมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทานมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเกิดความมั่นคงในอาชีพ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การจัดการโซ่อุปทานเป็นวิธีการที่บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้จัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบหรือซัพ
พลายเออร์ ผู้ผลิต คลังสินค้า และร้านค้าเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การผลิตและกระจายสินค้า
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ด าเนินไปอย่างถูกต้องในแง่ของปริมาณ สถานที่ และเวลา โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของทั้งระบบ
ให้ต่ าที่สุด และยังคงสามารถตอบสนองต่อระดับบริการที่ลูกค้าต้องการ 

ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง (2558) อธิบายว่า การจัดการโซ่อุปทาน หมายถึง การ
จัดการโซ่อุปทานเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทาง
ผู้บริโภค โดยกระบวนการในแต่ละขั้นจะเพ่ิมคุณค่าสินค้าซึ่งเกิดจากการประสานงานของสมาชิกในโซ่อุปทาน
และบูรณาการโลจิสติกส์ในทุกข้ันตลอดเส้นทางโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้อง
ได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน (2550) ศึกษาเรื่อง ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานผลไม้สดภาค
ตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อุปทานผลไม้ของภาคตะวันออก ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายและ
ผู้บริโภค โดยสมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทาน คือ เกษตรกร พ่อค้ารวบรวม สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ล้ง/ตัวแทน
ผู้ส่งออก และผู้ส่งออก ซึ่งจะมีการด าเนินกิจกรรมหลักแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ ตั้งแต่การจัดการด้าน
การผลิตจนถึงผู้บริโภคปลายทาง 
 กมล เลิศรัตน์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบโซ่อุปทานมี 2 รูปแบบ คือ โซ่อุปทานแบบดั้งเดิม และโซ่อุปทานแบบผลิตเพ่ือส่งออก 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการผลิตในเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช ด้านการตลาดในเรื่องราคารับซื้อผลผลิต 
และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือมากที่สุดในเรื่องการประกันราคา ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผักสด มีดังนี้ คือ ควรผลักดัน ให้มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกร ท าการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันและผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้ความรู้และฝึกอบรม
เกษตรกรในเรื่องการผลิต โดยเฉพาะการใช้สารเคมีและปุ๋ย และเรื่องการตลาด และส่งเสริมหรือให้ความรู้กับ
เกษตรกรและผู้รวบรวมในเรื่องระบบคุณภาพการผลิตทางการเกษตร 

พิทักษ์ ศิริวงศ์ พรเทพ พันธ์อภิวัฒน์ และวีรพันธ์ เม้งเกร็ด (2555) ศึกษาเรื่อง เห็ดโคนกาญจนบุรี : 
ห่วงโซ่อุปทานแห่งภูมิปัญญาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า เห็ดโคนเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้เกิดการสร้าง
รายได้โดยมีการออกหาเห็ดโคนเพ่ือมาจ าหน่าย แต่การหาเห็ดโคนนั้นต้องใช้การถ่ายทอดทางภูมิปัญญา ความ
เชี่ยวชาญและเคล็ดลับต่าง ๆ การจัดจ าหน่ายผ่านผู้ประกอบการในหลากหลายระดับตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งส่วนก าไรเป็นทอด ๆ ซึ่งท าให้เมื่อถึงมือผู้บริโภคจึงมีราคาค่อนข้างสูง 
 ชุติเดช วิศาลกิตติ (2555) ศึกษาเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผักปลอดภัยในเขตอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายเป็นเวลา 60 ชั่วโมง 
และหลังจากการศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยใช้แบบจ าลอง SCOR (Supply Chain 
Operation-Reference Model) สามารถปรับปรุงสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานกระบวนการใช้เวลาลดลง
เหลือเพียง 50 ชั่วโมง พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทาน คือ 1) ข้อจ ากัดของอายุ
ผลิตภัณฑ์ที่สั้น 2) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 3) ปัจจัยที่มาจากคน 4) การกีดกันทางการค้า 
 สุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว และสุเทพ นิ่มสาย (2556) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์โซ่อุปทานและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันด้านการส่งออกของผลไม้สดไทยไปยังตลาดสหภาพเมียนมาร์  ผลการศึกษาพบว่า โซ่อุปทาน
ผลไม้สดของไทยเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักโดยเฉพาะความเชื่อมโยง
ของระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุน แต่ใน
ขณะเดียวกันมักมีโอกาสทางการค้าเกิดขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคในสหภาพเมียนมาร์นั้นมีพฤติกรรมชอบบริโภค
ผลไม้ของไทย จึงมีแนวโน้มและทิศทางในการส่งออกที่ดี  โดยเฉพาะหากมีการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้ขนาดของตลาดเพ่ิมขึ้นและผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้
ได้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือในการลดอุปสรรคและ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ รวมถึงควรสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ข้าวโพดอาหารสัตว์เพ่ือส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ าอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อุปทาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านยังคงมีลักษณะและรูปแบบความสัมพันธ์คล้ายเดิมตลอดระยะเวลา 15 ปี โดย
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราวร้อยละ 44 จากพ้ืนที่วิจัย ถูกขายจากเกษตรกรผู้ปลูกไปยังพ่อค้าคนกลาง (หัวสี) 
รายใหญ่ 3 รายรวมกัน ได้แก่ พ่อเลี้ยงส่ง เจ๊ค า และเกรียงไกร ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่วิจัยราวร้อย
ละ 57.5 ถูกขายต่อจากพ่อค้าคนกลางไปยังไซโลระดับจังหวัด 4 ราย ได้แก่ น้อมจิต จิรภาส จิตฟอง และใจ
งาม และเครือเบทาโกรมีส่วนแบ่งตลาดในการรับซื้อข้าวโพดจากพ้ืนที่วิจัยสูงกว่าเครือซีพีราวร้อยละ 12.5 

อัญชลี หิรัญแพทย์ วราภรณ์ สารอินมูล และทมนี สุขใส (2560) ศึกษาเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง - ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ มีการวางแผนการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การ
เลือกพันธุ์ข้าวที่จะปลูก วางแผนการปลูก มีโรงสีในการสีข้าว แพ็คสินค้า การประชาสัมพันธ์ การจัดจ าหน่าย 
และการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขั้น รวมถึงการขนส่งสินค้าไปตามจุดต่าง ๆ ด้วยรถตนเองท าให้
เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง - ลานตากฟ้าจังหวัดนครปฐม
นั้นสามารถท าได้ด้วยตัวเองทั้งระบบแต่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้นและต้องการการแก้ไขเพ่ือ
การพัฒนาที่ยังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โซ่อุปทานเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม จ านวน 19 ราย ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม 4 ราย

อ าเภอก าแพงแสน 7 ราย อ าเภอดอนตูม 4 ราย และอ าเภอนครชัยศรี 4 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้น ากลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรที่เพาะเห็ด จ านวน 4 อ าเภอ อ าเภอละ 2 ราย คือ อ าเภอ

เมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอนครชัยศรี รวมทั้งสิ้น 8 ราย  
ผู้ค้าส่ง ได้แก่ ผู้ค้าส่งตลาดปฐมมงคล 2 ราย และผู้ค้าส่งตลาดศรีเมือง 2 ราย ที่เป็นผู้ค้าส่งราย

ใหญข่องตลาด รวมทั้งสิ้น 4 ราย  
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการศึกษาเอกสาร ได้แก่ สื่อทางอินเทอร์เน็ต บทความวิจัยและรายงาน
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การวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยกับ

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดและผู้ค้าส่งเห็ด เพ่ือให้ได้ข้อมูลโซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐมอย่างครบถ้วน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือ ดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยน าแนวค าถามในการสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์โดยให้ตอบแบบ
เจาะจงตามแนวค าถามที่ตั้งขึ้น จนข้อมูลมีความอ่ิมตัวแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้า 
ในจังหวัดนครปฐม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ระบบโซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม 
ระบบโซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 
 
 
 

  
 

 
 
จากรูปแบบที่ 1 พบว่า กระบวนการเคลื่อนย้ายเห็ดนางฟ้าจากฟาร์มเพาะเห็ดไปสู่ผู้บริโภค สมาชิก 

แต่ละห่วงโซ่อุปทานจะมีกิจกรรมที่ต้องด าเนิน ตลอดจนบริหารจัดการเพ่ือส่งต่อเห็ดนางฟ้าไปยังสมาชิกห่วงโซ่
อุปทานล าดับถัดไป จากการศึกษาพบว่า สมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทานจะมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

1) เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้า พบว่า ภายใต้โซ่อุปทานเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม เกษตรกรนับว่า 
มีบทบาทส าคัญมากในฐานะผู้เพาะเห็ด ซึ่งในการเพาะเห็ดมีกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินการ ได้แก่  

1.1) การจัดหาปัจจัยการเพาะเห็ด พบว่า ปัจจัยการเพาะเห็ดที่ต้องซื้อ ได้แก่ วัสดุเพาะเห็ด เช่น  
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ร าละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ หัวเชื้อเห็ด ถุงพลาสติกทนร้อน คอพลาสติก ส าลี ยางรัด หม้อ
นึ่งความดัน  

1.2) การดูแลรักษาเห็ด พบว่า เป็นกิจกรรมส าคัญที่ส่งผลถึงปริมาณและคุณภาพของเห็ด  
โดยเกษตรกรเริ่มต้นดูแลรักษาตั้งแต่การเตรียมก้อนเชื้อเห็ดตามขนาดและความเหมาะสมของโรงเรือน  
เพาะเห็ด การคัดเลือกวัสดุเพาะและหัวเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพดี การควบคุมปัจจัยการเพาะเห็ด  เช่น ความชื้น
และอุณหภูมิภายในโรงเรือน การควบคุมโรคและแมลงศัตรูเห็ด การรักษาความสะอาดภายในโรงเรือน  
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องท าเป็นประจ าจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายเห็ด  

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้า ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้บริโภค 

การไหลของเห็ดนางฟ้า 

การไหลของข้อมูล 
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1.3) การเก็บเกี่ยวและคัดคุณภาพเห็ด 

1.3.1) การเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรเป็นผู้เก็บเห็ดเองโดยต้องมีความช านาญในการดึง 
ช่อเห็ดออกจากก้อนเชื้อ เพราะวิธีการเก็บเห็ดตลอดจนช่วงระยะเวลาในการเก็ บเห็ดนับว่าส าคัญมาก 
เนื่องจากส่งผลถึงคุณภาพของดอกเห็ดและราคารับซื้อเห็ด ซึ่งถ้าไม่มีความช านาญจะท าให้ดอกเห็ดได้รับการ
กระทบกระเทือนและแตกหักได้  

1.3.2) การคัดคุณภาพ พบว่า เกษตรกรจะคัดคุณภาพดอกเห็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์และ 
ไม่แตกหัก  

1.4) การบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาเห็ด พบว่า หลังการเก็บเห็ดเกษตรกรต้องตัดแต่งโคนเห็ด  
ซึ่งระหว่างตัดแต่งโคนจะใช้ผ้าคลุมกองเห็ดไว้เพ่ือไม่ให้เห็ดเหี่ยวและสูญเสียคุณภาพ เมื่อตัดแต่งแสร็จแล้ว 
จะจัดเรียงเห็ดใส่ถุงพลาสติกเพ่ือเตรียมขนส่งต่อไป 

1.5) การขนส่งและกระจายเห็ด พบว่า หลังจากตัดแต่งและบรรจุเห็ดใส่ถุงพลาสติกเสร็จแล้ว 
เกษตรกรจะขนส่งเห็ดทันทีเพ่ือลดการเสื่อมคุณภาพของเห็ด โดยเกษตรกรจะไปส่งด้วยตนเอง ณ ตลาดค้าส่ง
เห็ด ได้แก่ ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม และตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ค้าส่งทั้งสองตลาด 
จะรับซื้อไม่จ ากัด นิยมใช้รถปิกอัพของตนเองซึ่งสามารถบรรทุกเห็ดได้ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อรอบ โดยวิธี
บรรทุกแบบลังจะหันด้านยาวของลังติดขอบกระบะด้านในเรียงลังออกมาจนเต็มกระบะด้านท้ายแล้วซ้อนลัง  
สูงเป็นชั้นตามปริมาณผลผลิตที่ได้ และวิธีบรรทุกแบบพวงจะน าพวงเห็ดมาวางติดขอบกระบะด้านในเรียง
ออกมาจนเต็มกระบะด้านท้าย ซึ่งอาจน าไม้มาวางพาดเพ่ือกั้นระหว่างชั้นให้สามารถจัดเรียงได้สะดวกและถุง
ไม่ซ้อนทับกัน และคลุมด้วยผ้าใบเพ่ือป้องกันแสงแดด ลม และฝน ส าหรับรักษาคุณภาพเห็ด 

2) ผู้ค้าส่ง พบว่า ผู้ค้าส่งที่เกษตรกรจ าหน่ายเห็ดให้ ได้แก่ ผู้ค้าส่งในตลาดปฐมมงคลและตลาดศรี
เมือง โดยเป็นคนรวบรวมเห็ดจากเกษตรกรเพ่ือจ าหน่ายต่อให้ผู้ค้าปลีก โดยกิจกรรมของผู้ค้าส่ง ประกอบด้วย  

2.1) การจัดซื้อเห็ด พบว่า ผู้ค้าส่งซื้อเห็ดจากเกษตรกรที่น ามาจ าหน่ายยังตลาด โดยราคาที่ซื้อจะดู
ราคาอ้างอิงที่ตลาด ณ ช่วงเวลาที่ซื้อขายเป็นหลัก ซึ่งผู้ค้าส่งจะจ่ายเงินให้เกษตรกรเป็นเงินสดแบบวันต่อวัน 
เช่น เกษตรกรส่งเห็ดให้ผู้ค้าส่งวันจันทร์ เกษตรกรจะได้รับเงินวันอังคาร  

2.2) การคัดเกรด/คุณภาพเห็ด พบว่า เมื่อผู้ค้าส่งรับซื้อเห็ดไปแล้วจะคัดเกรด/คุณภาพเห็ด 
เบื้องต้น โดยคัดเฉพาะเห็ดที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

2.3) การจ าหน่ายเห็ด พบว่า ผู้ค้าส่งจะจ าหน่ายเห็ดให้ผู้ค้าปลีกที่เป็นลูกค้าประจ า โดยผู้ค้าปลีก
จะมาซื้อเห็ดที่ตลาดด้วยตนเองเพ่ือน าไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค  

2.4) การติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้ค้าส่งส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรทางโทรศัพท์และไลน์  
ซ่ึงใช้ส าหรับการสั่งซื้อและตกลงราคาซื้อขายเห็ด 

3) ผู้ค้าปลีก พบว่า ผู้ค้าปลีกที่ผู้ค้าส่งจ าหน่ายเห็ดให้จะท าหน้าที่เป็นคนรับซื้อเห็ดจากผู้ค้าส่งที่ตลาด
ปฐมมงคลและตลาดศรีเมืองมาจ าหน่ายต่อให้ผู้บริโภค โดยกิจกรรมของผู้ค้าปลีก ประกอบด้วย  

3.1) การจัดซื้อเห็ด พบว่า ผู้ค้าปลีกจะซื้อเห็ดจากผู้ค้าส่งที่ตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมือง  
โดยราคาที่ซื้อจะดูราคาอ้างอิงที่ตลาด ณ ช่วงเวลาที่ซื้อขายเป็นหลัก 
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3.2) การคัดเกรด/คุณภาพเห็ด พบว่า เมื่อผู้ค้าปลีกรับซื้อเห็ดไปแล้วจะคัดเกรด/คุณภาพเห็ด 
เบื้องต้น โดยคัดเลือกเฉพาะเห็ดที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  

3.3) การบรรจุเห็ดใส่บรรจุภัณฑ์ พบว่า เมื่อคัดเกรดแล้วผู้ค้าปลีกจะแบ่งเห็ดบรรจุใส่ถาดโฟม 
แล้วห่อหุ้มด้วยพลาสติกใส หรือบรรจุใส่ถุงหูหิ้วพลาสติกเพ่ือจ าหน่ายให้ผู้บริโภค 

3.4) การจ าหน่ายเห็ด พบว่า เมื่อบรรจุเห็ดใส่ถาดโฟมหรือถุงหูหิ้วแล้ว ผู้ค้าปลีกจะน ามาจ าหน่าย
ที่ตลาดสด หรือตลาดนัด หรือร้านขายผักในชุมชน หรือรถเร่ขายผัก 

3.5) การติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารกับผู้ค้าส่งทางโทรศัพท์และไลน์  
ซึ่งใช้ส าหรับการสั่งซื้อและตกลงราคาซื้อขายเห็ด 

4) ผู้บริโภค ในที่นี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
4.1) ผู้ซื้อเห็ดไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานภายในครัวเรือน  
4.2) ผู้ซื้อเห็ดไปประกอบอาหารเพื่อการจ าหน่าย เช่น ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายข้าวราดแกง 

 

รูปแบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปแบบที่ 2 พบว่า สมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้ค่าส่ง และผู้ค้าปลีก 
จะมีการด าเนินกิจกรรมคล้ายกับรูปแบบที่ 1 ซึ่งแตกต่างกันเฉพาะผู้บริโภค ในที่นี้ คือ ผู้ซื้อเห็ดไปประกอบ
อาหารเพื่อการจ าหน่าย เช่น ภัตตาคาร โรงแรม 

ส าหรับกระบวนการไหลของเห็ดนางฟ้า เริ่มจากผู้จัดหาปัจจัยการเพาะเห็ดเข้าสู่กระบวนการเพาะ
เห็ด เมื่อท าการเพาะเห็ดเสร็จแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค และ
กระบวนการไหลของข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคจะไหลย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น 
 
สรุป 

จากการวิเคราะห์โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม พบว่า สมาชิกแต่ละห่วงโซ่อุปทาน 
ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามบทบาท
หน้าที่ ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการเพาะเห็ดจนถึงการจัดจ าหน่ายเห็ด ซึ่งเกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีกิจกรรมหลัก 
ที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 1) การจัดหาปัจจัยการเพาะเห็ด 2) การดูแลรักษาเห็ด 3) การเก็บเกี่ยวและ 
คัดคุณภาพเห็ด 4) การบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาเห็ด 5) การขนส่งและกระจายเห็ด ส าหรับกิจกรรมหลัก 
ของผู้ค้าส่ง ได้แก่ 1) การจัดซื้อเห็ด 2) การคัดเกรด/คุณภาพเห็ด 3) การจ าหน่ายเห็ด และ 4) การ
ติดต่อสื่อสาร และส าหรับกิจกรรมหลักของผู้ค้าปลีก ได้แก่ 1) การจัดซื้อเห็ด 2) การคัดเกรด/คุณภาพเห็ด  
3) การบรรจุเห็ด 4) การจ าหน่ายเห็ด และ 5) การติดต่อสื่อสาร 
 
 

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้า ผู้ค้าส่ง ผู้บริโภค 

การไหลของสินค้า 

การไหลของข้อมูล 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาและวิเคราะห์โซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าที่เพาะปลูกปริมาณมากในจังหวัดอ่ืน ๆ และขาย

ผลผลิตให้แก่ตลาดค้าส่งอ่ืน ๆ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัด
สระบุรี จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

2. ควรศึกษาและวิเคราะห์โซ่อุปทานของเห็ดชนิดอ่ืน ๆ ที่เพาะปลูกปริมาณมากในจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ เห็ดฟาง และเห็ดเป๋าฮ้ือ 

3. ควรพัฒนาแนวทางการจัดการโซ่อุปทานของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เกษตรกรผู้เพาะ
เห็ด ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อส่งมอบเห็ดนางฟ้าที่มีคุณภาพดีแก่ผู้บริโภค 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ ด้านเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 กรณีศึกษา  
กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโปง่ ราชบุรี 
FACTORS INFLUENCING IN SMART FARM BEHAVIOR’S PERCEPTION THE CASE 
STUDY OF THE BAN PONG AGRICULTURAL GROUP IN RAJCHABURI PROVINCE 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ ด้านเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 กรณีศึกษา กลุ่ม
เกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของ
กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของกลุ่มเกษตร
อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทการเป็น
เกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของกลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า  
1. เกษตรกรในอ าเภอบ้านโป่งมีการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ด้านการมีความภูมิใจ

ในความเป็นเกษตรกร    = 4.46 ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ    = 4.41 และการมีความตระหนัก
ถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค    = 4.41 อยู่ในระดับมากที่สุด. รองลงมาเกษตรกรรับรู้ว่า 
เกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ต้องมีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตรมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้ และมีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP 
เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ด้านเพศ, อายุ และระดับการศึกษา 
ต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในด้านด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด, การมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
และการมีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่ 
 3. แนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 คือ ภาครัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตร เพ่ือให้ผลิตสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานรองรับตามความต้องการของตลาด รวมถึงจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบสินค้าเกษตร 

ค าส าคัญ: พฤติกรรม การรับรู้ ด้านเกษตรแผนใหม่ จังหวัดราชบุรี 
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ABSTRACT  
This research aimed to (1) study the perception of farmer’s role in 4.0 era (2) 

compare the perception of farmer’s role in 4.0 era which classify by personal factors and (3) 
approach to create the perception of farmers role in 4.0 era. 

The survey research methodology was used. The research population was the Ban 
Pong agricultural group in Rajchaburi province and the Taro Yamane table was used to 
determine the sample size. The sample, then, was 400 farmers derived by stratified 
sampling. The research instrument was a questionnaire and the statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, Scheffe’s 
LSD test and content analysis.  

The research results showed that, the Ban Pong’s farmers perceived the farmer’s 
role in 4.0 i.e. factor of priding on being a farmer (  = 4.46), factor of having data for decision 
making (  = 4.41), and factor of realizing in product quality and consumer safety (   = 4.41) 
at the highest level. In other words, farmers perceived the farmer’s role in 4.0 i.e. having the 
happiness and satisfaction as farmer, using data for solving problem, and developing own 
career and training about the product quality standards such as GAP, GMP, organic farming. 
The factors with a high level of importance were the aspects of product and marketing 
management, corporate social responsibility (CSR), and having knowledge about farming. As 
for comparison of the perception of farmer’s role in 4.0 era which classify by personal 
factors identified that gender, age, and educational level with a statistical significant level of 
0.05. 

Approaches to create the perception of farmer’s role in 4.0 era i.e. government 
sector would promote and support the using of technology and innovation of agriculture, 
develop and connect the information technology system, create and link the agricultural 
group and institute for producing agricultural product comply with product quality standard 
and market demand, and establish the development center of agricultural product system. 

Keywords: Behavior, Perception, Smart Farm, Rajchaburi Province 
 
บทน า  

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 130.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.62 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศซึ่งมีอยู่
ประมาณ 320.7 ล้านไร่ ในจ านวนพ้ืนที่ท าการเกษตรดังกล่าวเป็นพ้ืนที่นาประมาณ 63.4 ล้านไร่ โดยแต่ละปี
ปลูกข้าวนาปีประมาณ 57 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง 11 ล้านไร่ ส าหรับพ้ืนที่พืชไร่มีประมาณ 27.5 ล้านไร่ พ้ืนที่
ไม้ผลยืนต้น 27.7 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืชอ่ืน ๆ วิวัฒนาการของฐานการผลิตการเกษตรของประเทศไทย ใน
ระยะแรกเป็นการขยายตัวโดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการผลิต
ก่อนที่จะปรับตัวสู่การใช้องค์ประกอบด้านเงินทุน เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตตาม
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันการท าเกษตรของไทย เดินอยู่บน 2 แนวทางคือ
เกษตรแบบดั้งเดิมเพ่ือด ารงชีวิต และเกษตรก้าวหน้าเพื่อค้าขาย (อาชว์ เตาลานนท์, 2554) 
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โดยในปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายหลายประการ เช่น การ
ขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรและการเติบโตของเมือง ปัญหาการ
แทรกแซงราคาสินค้าเกษตรและความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีด
กันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
รายได้ของประเทศในที่สุด ท าให้ภาครัฐต้องเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยมีนโยบายเพ่ือท าให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน (สาคร ศรีมุข, 2558)  

จึงมีการน าแนวคิดเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 มาปรับใช้เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน แนวคิดหลักของเกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0  คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 
ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนา
มาตรฐานสินค้า สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ (1) 
การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต (2) การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า (3) การลดความ
เสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ (4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร (ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, 2560) 

เกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 ในประเทศไทยอาจมีข้อจ ากัด เนื่องจากระบบเทคโนโลยีบางชนิดยังมี
ประสิทธิภาพไม่ดี เช่น ระบบ GPS และ GIS ต้องใช้เงินในการลงทุนสูง รวมถึงเกษตรกรขาดความช านาญใน
การใช้เครื่องมือ  แต่เมื่อโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ สังคม ตลอดจนองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
ที่มีการแลกเปลี่ยนส่งผ่านกันอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกภูมิภาค เกษตรกรไทยจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง
ตามสภาพการด าเนินชีวิต การเปิดรับ เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพาตัวเองก้าวสู่การเป็นเกษตรกรคุณภาพ 
(Smart farmer) ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่า การพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart farmer โดยมี Smart officer เป็นเพ่ือนคู่คิด (ฤทัยชนก จริงจิตร, 2556) แต่ถึง
อย่างไรก็ตามเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบการท าเกษตรแบบดั้งเดิม เนื่องจากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 มากนัก เนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวของภาครัฐยัง
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เช่น บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเท่าที่ควร ระยะเวลาที่ให้ด าเนินการค่อนข้าง
จ ากัด หน่วยงานในพื้นท่ีมีงานที่ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันจ านวนมากการสนับสนุนเครื่องมือการด าเนินงานจาก
ส่วนกลางไม่ดีเท่าที่ควร วิธีคิดและวัฒนธรรมการท างานยังเป็นแบบเดิม รวมทั้งการท างานที่ไม่บูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
ออนไลน์, 2556) 

อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ในปีพ.ศ. 
2559 มีพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจคือ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 55,130 ไร่ ผลผลิตกว่า 46,860 ตัน และยังมีพ้ืนที่ปลูก
ผัก จ านวน 6,823 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น ข้าวโพดฝักอ่อน 5,046 ไร่ มะเขือเปราะ 137 ไร่ ข้าวโพดหวาน 125 ไร่ 
ตามล าดับ ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรไทยยุคใหม่ 4.0 จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยจัดระบบ
การเกษตรให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต 
การตลาด และมีการกระจายรายได้ท่ีทั่วถึงมีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็น
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มืออาชีพคณะผู้วิจัยจึงมีความสนในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ ด้านเกษตรแผนใหม่ 
กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้ยั่งยืนใน
อนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้ส าหรับใช้ใน
การศึกษาโดยมีประเด็นการค้นคว้าเป็นดังต่อไปนี้  

เกษตรแผนใหม่ 
ธนาคารกรุงเทพ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Smart Farmer เกษตรกรไทย 4.0 ผลการศึกษาพบว่า 

Smart Farmer คือคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เรียนจบระดับปริญญา แล้วกลับไปที่บ้าน ไปดูแลพ้ืนที่
เกษตรที่ตัวเองมีอยู่ ปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร เนื่องจากกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร เพ่ือที่ให้จะสู้กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งท ากันมานานมาก แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
สาเหตุมาจากการท าที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดคนสานต่อ ไม่มีศักยภาพ และคนกลุ่มนี้นั่นเองที่จะมีศักยภาพพอกลับไป
ต่อยอดและสานต่อจนประสบความส าเร็จได้ ส่วนใหญ่เห็นว่า Smart Farmer ในบริบทเหมือนเป็น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ มีการวางแผน หรือมีรายได้เยอะ ซึ่งก็ถือว่าเป็น Smart Farmer ถ้าเป็นอย่างมุมมอง
ของธนาคารก็อยากให้ Smart Farmer ร่ ารวย มีความสามารถในการบริหารเงิน เพ่ือจะได้ไม่มีหนี้เสีย ซึ่งก็
เป็น Smart Farmer ในอีกมุมหนึ่งที่คิดแบบธนาคาร แต่ในความหมายที่เราต้องการนั้น หากจะเป็น Smart 
Farmer ต้องเข้าใจธรรมชาติ หมายถึงการที่ต้องลงทุนลงแรงน้อย ให้ธรรมชาติช่วยเยอะ ๆ ก็คือการไม่ท าร้าย
ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรเท่าที่จ าเป็น ท าแล้วต้องสบายขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่ยิ่งท ายิ่ งเหนื่อย เช่น การมีพ้ืนที่เล็กๆ 
แต่สามารถออกแบบให้ปลูกแบบผสมผสานและเก้ือกูลกันได้ 

อย่างแรกต้องเตรียมพร้อมให้เกษตรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ต่อมาคือต้องเชื่อมโลกได้ 
คืออยู่กับสังคมโลกในยุคต่อไปได้ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก ตัวเองต้องรู้อะไร เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ต้องเข้าใจธรรมชาติ มีความรอบรู้ ศึกษางานวิจัย หรือรู้จักทดลองและค้นคว้า ซึ่ งหากมี
คุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ 

สรุปก็คือ การจะเข้าถึง 4.0 ต้องเข้าใจแม้กระทั่งขั้นตอนการวิจัย มีองค์ความรู้มากพอที่จะทดลองจน
เข้าใจ คือการเป็นเกษตรกรต้องเข้าใจป่า ดิน น้ า พันธุกรรม จุลินทรีย์ เทคโนโลยี หากมีองค์ความรู้พวกนี้ครบ
ก็สามารถอยู่ในยุค 4.0 ได ้

จิราภรณ์  พทุธ์มีผล (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องบทบาทของ Existing Smart Farmer 
ตามการรับรู้ของเกษตรกร Existing Smart Farmer เจ้าหน้าที่ทาง การเกษตร และผู้น าชุมชน ในอ าเภอปาก
พลีจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการรับรู้บทบาทของ Existing Smart Farmer ในครั้งที่ 1 ด้าน
การมีความรู้ที่ท าอยู่ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้าน
การตระหนักถึง คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและ
สังคม ด้านการมี ความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรอยู่ในระดับ
มาก ส่วนผู้น าชุมชน มีการรับรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด และในครั้งที่ 2 ระดับการรับรู้ของเกษตรกรและผู้น า
ชุมชนอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรอยู่ ในระดับมาก ซึ่งระดับการรับรู้ทั้งสองครั้งมีความ
สอดคลอ้งกัน ส่วนปัญหาของ Existing Smart Farmer คือ ขาดความสนใจในการเป็น Existing Smart 
Farmer และอายุที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร Existing Smart Farmer ท าให้การรับรู้ลดลง 
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จิราพร ค าพันน้อย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตและเลิก
ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมความน่าจะเป็นในการตัดสินใจผลิตข้าว
แบบอินทรีย์โดยเรียงล าดับตามผลกระทบส่วนเพ่ิมหรืออิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงค่าของปัจจัยแต่ละตัว มี
ดังนี้ 1. ความสามารถในการสังเกตเห็นผลที่เกิดจากนวัตกรรม 2. ผลประโยชน์เปรียบเทียบด้านสุขภาพ 3. 
ความเข้ากันได้หรือสอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการลดความน่าจะเป็นในการตัดสินใจผลิต
ข้าวแบบอินทรีย์คือ ความยุ่งยากซับซ้อน  

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการลดความน่าจะเป็นในการตัดสินใจเลิกผลิตข้าวแบบอินทรีย์ มีดังนี้ 1. ความ
คาดหวังต่อผลที่เกิดขึ้นจากการน านวัตกรรมไปใช้ 2. ความรู้และทักษะในการด าเนินกิจกรรมของนวัตกรรม
เกษตรอินทรีย์ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมความน่าจะเป็นในการตัดสินใจเลิกผลิตข้าวแบบอินทรีย์ 1. ความ
ขัดแย้งในครอบครัว 2. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรต่อแรงงาน (ไร่/คน) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
พฤติกรรม หมายถึง การท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผู้อ่ืนอาจเห็นได้ เช่น การยิ้ม การ

เดินหรือผู้อ่ืนอาจเห็นได้ยากต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดง
ออกมานั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์นั้นๆ พฤติกรรม
หรือการกระท าใดๆ จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมซึ่งแต่ละคนจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกันออกไป เนื่องจากได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆไม่เท่ากัน มีการตีความสารที่รับมาไปคนละ
ทิศคนละทางท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องความรู้ที่ไม่เท่ากัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
ชนัญชิดา ค ามินเศก (2552 : 23) ให้ความหมายว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่คนเราจะเข้าใจสิ่งเร้า

หนึ่งที่ปรากฏกับประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเป็นเพียงข้อมูลดิบ แต่ข้อสรุปที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากอวัยวะสัมผัสเข้าด้วยกันนั้นเป็นการรับรู้  นอกจากนี้การรับรู้ยังเป็นสิ่งที่ก าหนด
ความต้องการแรงจูงใจ และทัศนติของผู้รับสารอีกด้วย  

ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556 : 13) ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภค
เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้ตีความหมายจากการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพ่ือที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็น
ภาพที่มีความหมายและกลมกลืน  

จากความหมายการรับรู้ข้างต้น พบสรุปได้ว่า การรับรู้คือการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องต่างๆ ซึ่งเกิดข้ึนในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความหรือแปลความหมายของ
ข้อมูลสิ่งเร้าจากอวัยวะรับรู้ความรู้สึกแล้วจึงแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจจากการตีความนั้น อันจะน าไปสู่
การตอบสนองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของกลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของกลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของกลุ่มเกษตรอ าเภอ
บ้านโป่ง ราชบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรคือ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรชายหญิง ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 12,330 ราย ประกอบด้วยผู้ปลูกข้าว พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น (ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง, 
2560) โดยใช้วิธีหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 387 คน เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 387 ตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นไป
ในรูปแบบของการให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administrated Questionnaire) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณา ใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน ใช้ค่าสถิติ การทดสอบ Independent Sample t-test, การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 เกษตรกรในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.50 

รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 43.50  ส่วนใหญ่มีอายุ 17-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีอายุ 
28-38 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมา
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 29.80 ส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 50.20 ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 11-15 ไร่ 

ส่วนที่ 2 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล และการจัดอันดับ  

    การรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุค 4.0 
 

ล าดับ การรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุค 4.0 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 
1. การน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของ

ตนเองได ้
4.55 0.52 มากที่สุด 

2. มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร 4.47 0.49 มากที่สุด 
3. มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP 

เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 
4.46 0.56 มากที่สุด 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
แรงงาน และทุน 

4.38 0.55 มากที่สุด 
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ล าดับ การรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุค 4.0 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 
5. มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม (Green Economy) 
4.37 0.48 มากที่สุด 

6. สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน 4.07 0.71 มาก 
ภาพรวมการรับรู้บทบาทการเกษตรกรยุค 4.0 4.38 3.31 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ เกษตรกรมีการรับรู้ว่า ต้องสามารถเป็น

เกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืนได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (   = 4.07) รองลงมา เกษตรกรมีการ
รับรู้ว่า ต้องสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ (   = 3.21) 
 ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกษตรกรมีการรับรู้ว่า ต้องสามารถการน าข้อมูลมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (   = 4.55) รองลงมา เกษตรกรมีการรับรู้
ว่า ต้องมีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มด าเนินการและบริหารจัดการ
ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (   = 4.40) 
 ด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด เกษตรกรมีการรับรู้ว่า ต้องมีความสามารถในการบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (   = 4.38) รองลงมา เกษตรกรมีการรับรู้ว่า 
ต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ (   = 4.12) 
 ด้านการมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เกษตรกรมีการรับรู้ว่า ต้อง
มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ มากที่สุดเป็น
อันดับที่ 1 (   = 4.46) รองลงมา เกษตรกรมีการรับรู้ว่า ต้องมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP 
GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ (   = 4.36) 

ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม เกษตรกรมีการรับรู้ว่า มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (   = 4.37) 
รองลงมา เกษตรกรมีการรับรู้ว่าต้องมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง (   = 3.79) 

ด้านการมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร เกษตรกรมีการรับรู้ว่า ต้องมีความสุขและพึงพอใจในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและรักและหวงแหนพ้ืนที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป มากที่สุดเป็นอันดับ
ที่ 1 (   = 4.37)  

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐาน  
สมมุติฐานที่ 1 กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้

บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 แตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ด้านการมีความรู้ในเรื่องที่

ท าอยู่  ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้านการมี
ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม /
สังคม และด้านการมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ที่มีเพศต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ T-test พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ที่มีเพศต่างกัน การรับรู้ด้านข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ด้านการมีความรู้ในเรื่องที่
ท าอยู่ ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้านการมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และด้านการมีความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้
บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0  จ าแนกตามอายุ พบว่า 
ระดับความส าคัญของปัจจัยแต่ละด้านในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส าหรับ
รายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 อยู่ 6 ด้าน คือ ด้านการมีความรู้ใน
เรื่องที่ท าอยู่ ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้าน
การมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สังคม และด้านการมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
 สมมุติฐานที่ 3 กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับความส าคัญของปัจจัยแต่ละด้านในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 ส าหรับรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 อยู่ 4 ด้าน คือ 
ด้านการมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด และด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
 แนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ของกลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี คือ 
 1) ภาครัฐควรมีการอบรมโครงการเกี่ยวการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท าเกษตร เนื่องจากเกษตรยุค
ใหม่ 4.0 ต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และต้องสามารถการน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชีพของตนเองได้ สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มด าเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2) ภาคต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
และสนับสนุนการรวมกลุ่ม เพ่ือให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถในการเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดเพ่ือให้ขายผลผลิตได้ 

3. ภาครัฐต้องสนับสนุนเรื่องของปัจจัยการผลิต เกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ต้องมีความสามารถในการ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เพ่ือให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมไปถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
สรุป 

ผลการสรุปข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ ด้านเกษตร
แผนใหม่ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ ด้านเกษตรแผนใหม่ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอ าเภอบ้าน
โป่ง ราชบุรี ที่มีเพศที่แตกต่างกันนั้น พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ด้านการมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
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ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้านการมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และด้านการมีความภูมิใจในความเป็น
เกษตรกรแตกต่างกัน โดยเพศชายจะรับรู้ว่าเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ต้องมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  ต้องมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และต้องมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนลทวรรณ มากหลาย และคณะ (2559 : 1088) งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง พบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟน รองลงมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ อินเตอร์เน็ต ไลน์และเฟซบุ๊ก 

จ าแนกตามอายุ พบว่า มีความแตกต่างกัน อยู่ 6 ด้าน คือ ด้านการมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  ด้านการ
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้านการมีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม และด้านการมี
ความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน อยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการ
มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  ด้านการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ด้านการมีการบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาด และด้านการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ศึกษาเรื่องเกษตรกรยุคใหม่เพ่ืออนาคตประเทศไทย พบว่า ผู้ที่
มีอายุอยู่ในระดับ 17-27 ปี และมีการศึกษาสูงๆจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีและสะสมองค์ความรู้การท าเกษตรได้ดี และส่วนใหญ่มีความพร้อมเรื่องข้อมูลตลาด สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 

ดังนั้นแนวทางในการสร้างการรับรู้การเป็นสมาร์ทฟาร์มนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
และวางแผนการผลิตเพ่ือการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การสนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูลและ
เทคโนโลยีต่างๆ และการเชื่อมโยงกับการตลาด เพ่ือประโยชน์ในการปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด สนับสนุนปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น โดยเฉพาะที่ดินท ากิน พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการ ตลอดจนแหล่งเงินทุน 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพซากของไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 สัปดาหและ 80 
สัปดาห ตามลําดับไกถูกสุมมา 40 ตัว (ชวงอายุละ 20 ตัว) จากท้ังหมด 5,000 ตัว ไกถูกฆาและตัดแตงตาม
แบบมาตรฐานสากล ผลการศึกษาคุณภาพซากพบวาเปอรเซ็นตซาก อก สะโพก นอง และสันในของไกไขอายุ 
75 สัปดาหนอยกวา 80 สัปดาห (P<0.01) สวนน้ําหนักมีชีวิต เปอรเซ็นตปก และโครงไก ไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติระหวางกลุม (P>0.05) ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขท่ีอายุ 75 
สัปดาห และ 80 สัปดาห พบวา ลักษณะเนื้อสัมผัสและความพอใจโดยรวมของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขท่ีอายุ 75 
สัปดาหมีคานอยกวา 80 สัปดาห (P<0.01) สวนคะแนนรสชาติของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขท่ีอายุ 75 สัปดาหมีคา
นอยกวา 80 สัปดาห (P<0.05) แตพบวาสีของลูกชิ้นไกไขไมมีความแตกตางกันทางสถิติระหวางกลุม (P>
0.05) 
 คําสําคัญ: คุณภาพซาก ลูกชิ้น การประเมินทางประสาทสัมผัส ไกไขปลดระวาง 
 
ABSTRACT 

The study was aimed to determine carcass quality of spent hens at 75 and 80 weeks 
of age, respectively. Total of 40 chickens (20 heads per age-group) were randomized from 
5,000 chickens. The chickens were slaughtered and dressing followed the international 
standard. The results showed that the percentage of carcass, breast, thigh, drumstick and 
fillet of 75 week of age chickens were lower than 80 week of age chickens (P<0.01). Live 
weight, wing and backbone were not significantly different between group (P>0.05). For the 
sensory evaluation of 75 and 80 week of age chicken meatballs found that texture and 
overall acceptability score of meatballs from 75 week of age chicken were lower than 80 
week of age chicken (P<0.01). The 75 week of age chicken meatballs had lower taste score 
than 80 week old chicken meatballs (P<0.05), but colour score of meatballs was not 
significantly different between group (P>0.05). 

Keywords: Carcass quality, Meatball, Sensory evaluation, Spent hen 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการผลิตไขไกมากเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนทุก

ปเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ซ่ึงมีการบริโภคภายในประเทศ 95-99% แตปริมาณไขไกท่ีผลิต
ไดยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคทําใหมีการนําเขาไขไก (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา, 
2555) และพอแมพันธุไกไขจากตางประเทศ (กรมปศุสัตว, 2558) เพ่ือใหไดผลผลิตไขไกท่ีเพ่ิมข้ึนและเพียงพอ
ตอความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงคนไทยมีการรับประทานไขไกเพ่ิมตอเนื่องข้ึนทุกป เนื่องจาก
ไขไกมีราคาถูกเม่ือเทียบกับอาหารโปรตีนชนิดอ่ืน สามารถปรุงอาหารไดงาย และหลากหลาย รวมท้ัง
หนวยงานภาครัฐไดมีการรณรงคสงเสริมการบริโภคเพ่ือกระตุนใหประชาชนหันมาบริโภคไขไกเพ่ิมข้ึน 
(สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จากความตองการบริโภคไขไกท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหผูผลิตตองเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตใหมากข้ึนเพ่ือเพียงพอตอผูบริโภคท่ีมีความตองการเพ่ิมข้ึนสงผลใหจํานวนไกไขปลดระวาง
ตอปเพ่ิมข้ึน และจากรายงานของ Mckee (2006) พบวาไกไขปลดระวางมีอายุมากเนื่องจากใหไขมาแลวไมตํ่า
กวา 80-100 สัปดาห ทําใหเนื้อท่ีไดหากนํามาแปรรูปมีลักษณะแข็ง เหนียว เนื่องจากมีคอลลาเจนเปน
สวนประกอบของกลามเนื้อและเพ่ิมข้ึนตามอายุของแมไก ทําใหราคาและคุณภาพซากต่ํา เนื้อจากไกไขปลด
ระวางจึงไมเปนท่ีนิยมของผูบริโภคในการนําไปแปรรูปหรือประกอบอาหาร ไกไขปลดระวางจึงถูกขายหนา
ฟารมในราคาถูกหรือฆาท้ิงเนื่องจากไมเปนท่ีตองการของตลาดเพราะผูบริโภคนิยมไกเนื้อมากกวา (Webster 
et al., 1996) ปจจุบันจึงไดมีการนําเนื้อไกไขปลดระวางมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมายเชน ไสกรอก
เนื้อสด ซูริมิเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเนื้อไกไขปลดระวาง (Souza et al., 2011; Jin et al., 2007; Abdalla et al., 
2013) โดยการศึกษานี้เปนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพซากของแมไกไขปลดระวางท่ีอายุ 70 สัปดาห 
และ 80 สัปดาห รวมถึงการศึกษาเพ่ือประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นท่ีไดจากการแปรรูปเนื้อไก
ไขท่ีอายุ 75 สัปดาห และ 80 สัปดาห  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

คุณภาพซากของไกไข 
Jaturasitha et al. (2008) ไดศึกษาความแตกตางของคุณภาพซากระหวางไกพ้ืนเมืองทางตอนเหนือ

ของประเทศไทย ไดแก ไกกระดูกดํา (Black-boned Chicken) และไกพ้ืนเมืองไทย (Thai Native Chicken) 
และไกสายพันธุนําเขา ไดแก ไกเบรส (Bresse) และไกโรดไอรแลนเรด (Rhode Island Red) ท้ังหมด 320 ตัว 
เลี้ยงจนกระท่ังอายุ 16 สัปดาหพบวาน้ําหนักซากของไกไขพันธุโรดไอรแลนเรดมีคาสูงท่ีสุดเทากับ 1.58 
ในขณะท่ีเปอรเซ็นตเนื้ออกท่ีมีการตัดแตงแบบไทยในไกพ้ืนเมืองไทยและไกเบรสมีคาสูงเทากับ 15.5 และ 
14.8 ตามลําดับ สวนไกไขโรดไอรแลนเรดมีเปอรเซ็นตเนื้ออกต่ําสุดเทากับ 11.7 สําหรับเปอรเซ็นตกระดูก 
พบวาไกไขโรดไอรแลนเรดมีคาสูงท่ีสุดเทากับ 45.2 และอัตราสวนเนื้อตอกระดูกพบวาไกเบรสมีคาสูงท่ีสุด
เทากับ 1.30 สําหรับเปอรเซ็นตซาก เปอรเซ็นตเนื้ออกติดกระดูก เปอรเซ็นตเนื้อสะโพกติดกระดูก เปอรเซ็นต
เนื้อนองติดกระดูก เปอรเซ็นตเนื้อสันใน เปอรเซ็นตของการตัดแตง 4 สวน เปอรเซ็นตเนื้อสะโพกท่ีมีการตัด
แตงแบบไทย เปอรเซ็นตเนื้อนองท่ีมีการตัดแตงแบบไทย เปอรเซ็นตเนื้อสันในท่ีมีการตัดแตงแบบไทย และ
เปอรเซ็นตเนื้อท้ังหมดพบวา ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมการทดลอง (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1: คุณภาพซากของไกถูกฆาท่ีอายุ 16 สัปดาห 
 

  Chicken genotype     
Item Black-

boned 
Thai Bresse Rhode SEM P-value 

Slaughter weight (kg) 1.10c 1.28bc 1.52ab 1.58a 0.057 0.001 
Dressing (%) 63.7 65.9 63.6 64.4 0.05 0.084 
Retail cuts (% of chilled carcass weight) 
  Breast with bones 16.6 17.7 18.6 16.1 0.08 0.279 
  Thigh with bones 20.6 19.6 20.4 19.3 0.09 0.354 
  Drumstick with bones 16.7 16.7 16.6 17.6 0.04 0.429 
  Tenderloin (pectoralis minor) 5.8 5.3 5.5 4.2 0.03 0.081 
  Four-portion cut 60.0 59.3 61.2 57.2 0.11 0.290 
Thai cutting style without bone (% of chilled carcass weight) 
  Breast 12.5ab 15.5a 14.8a 11.7b 0.05 0.002 
  Thigh 13.4 13.0 13.3 12.7 0.04 0.673 
  Drumstick 10.6 10.5 10.7 10.6 0.04 0.997 
  Tenderloin 5.8 5.3 5.5 4.2 0.03 0.081 
  Total lean 50.8 50.4 53.1 48.2 0.11 0.095 
  Bone 43.7ab 41.4b 41.0b 45.2a 0.08 0.010 
  Lean : bone ratio 1.17ab 1.23ab 1.30a 1.08b 0.004 0.022 
 

a - c Mean within a row with no common superscripts are significantly different (P<0.05). 
1n = 60 per genotype. 
ท่ีมา: Jaturasitha et al. (2008) 
 

นอกจากนี้การศึกษาของ ชวลิต (2550) ท่ีไดศึกษาคุณภาพซากของไกพันธุโรดไอรแลนเรด (ไกไข), ไก
คอลอน (ไกเนื้อ) และไกแมฮองสอน (ไกพ้ืนเมือง) ท่ีเลี้ยงดวยอาหารไกไข โดยศึกษาคุณภาพซากและเนื้อของ
ไกโรดไอรแลนเรด (RIR) และไกแมฮองสอน (MHS) สายพันธุละ 80 ตัว สวนไกคอลอน (NNC) จํานวน 50 ตัว 
เลี้ยงดวยอาหารไกไขตั้งแตอายุ 1 วัน และชําแหละท่ีอายุ 16 สัปดาหพบวาลักษณะมีชีวิตนั้นไกไขมีคาสูงกวา
ไกเนื้อและไกพ้ืนเมืองอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติโดยมีคาเทากับ 1488.25, 1393.13 และ 842.64 กรัม
ตามลําดับ สวนน้ําหนักซากอุนพบวาไกไขและไกเนื้อมีคาเทากับ 1088.8 และ 1056.8 กรัมตามลําดับ ซ่ึงมีคา
สูงกวาไกพ้ืนเมืองท่ีมีคาเทากับ 620.2 กรัมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนเปอรเซ็นตซากพบวา ไกเนื้อและ
ไกไขมีคาเทากับ 64.66 และ 62.91 ตามลําดับซ่ึงสูงกวาไกพ้ืนเมืองท่ีมีคา 55.68 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
สําหรับเปอรเซ็นตอวัยวะภายนอกพบวา ไกไขและไกพ้ืนเมืองมีเปอรเซ็นตเทากับ 23.25 และ 23.24 
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาไกเนื้อท่ีมีคาอวัยวะภายนอกเทากับ 18.33 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สําหรับเปอรเซ็นต
อวัยวะภายในพบวาไกพ้ืนเมืองและไกไขมีคาเทากับ 10.71 และ 10.7 ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาไกเนื้อท่ีมีคาเทากับ 
10.16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและเปอรเซ็นตคอพบวาไกไขมีคาเทากับ 5.96 ซ่ึงแตกตางกับไกเนื้อท่ีมีคา
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เทากับ 5.17 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนเปอรเซ็นตแขงพบวาไกไขและไกเนื้อมีคาเทากับ 5.07 และ 4.7 
ตามลําดับ ซ่ึงมีคาสูงกวาไกพ้ืนเมืองท่ีมีคาเทากับ 3.32 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สําหรับเปอรเซ็นตขน
พบวาไกไขมีคาเทากับ 6.26 ซ่ึงแตกตางกับไกเนื้อท่ีมีคาเทากับ 4.03 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตก๋ึน
พบวาไกไขมีคาเทากับ 3.86 ซ่ึงมีคาสูงกวาไกเนื้อและไกพ้ืนเมืองท่ีมีคาเทากับ 3.33 และ 3.24 ตามลําดับอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตหัวใจพบวาไกพ้ืนเมืองมีคาเทากับ 0.68 ซ่ึงมีคาสูงกวาไกไขและไกเนื้อท่ีมีคา
เทากับ 0.52 และ 0.46 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตลําไสพบวาไกพ้ืนเมืองมีคาเทากับ 4.8 
ซ่ึงแตกตางกับไกเนื้อท่ีมีคาเทากับ 4.06 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาเปอรเซ็นตหัว เปอรเซ็นต
เลือด เปอรเซ็นตตับ และเปอรเซ็นตมามของไกไขไกเนื้อ และไกพ้ืนเมืองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตาราง
ท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2: คุณลักษณะซากของไกโรดไอรแลนเรด, ไกคอลอน และไกแมฮองสอนท่ีอายุ 16 สัปดาห 
 
  Breed  

SEMµ P<value 
 

RIR NNC MHS   

Live weight (g) 1488.25a 1393.13b 842.64c  3.817 0.001  
Hot carcass weight (g) 1088.8a 1056.8a 620.2b  0.636 0.001  
Dressing (%) 62.91a 64.66a 55.68b  0.032 0.001  
External organ (%) 23.25a 18.33b 23.24a  2.673 0.001  
Internal organ (%) 10.7x 10.16y 10.71x  1.709 0.05  

External 
organ (%) 

Head    3.35 3.27  3.55  0.007 ns  
Neck 5.96a 5.17b 5.50ab  0.012 0.001  
Shank 5.07a 4.7a 3.32b  0.011 0.001  
Feather 6.26x 4.03y 5.88xy  0.048 0.05  
Blood 3.77 4.88 5.11  0.047 ns  

Internal 
organ (%) 

Liver 1.82 1.96 1.89  0.005 ns  
Gizzard 3.86x 3.33y 3.24y  0.009 0.05  
Heart 0.52y 0.46y 0.68x  0.002 0.05  
Spleen 0.24 0.27 0.16  0.002 ns  
Intestine 4.45xy 4.06y 4.8x  0.015 0.05  

 

a, b, c = Means within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.001) 
x, y = Means within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
µ = Standard error of mean square 

RIR = Rhode Island Red, NNC = Naked-neck chicken, MHS = Maehongson chicken 

ท่ีมา: ชวลิต (2550) 
 

 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

A 33 
 

การแปรรูปไกไขปลดระวาง 

 ในปจจุบันพบวาแมไกไขท่ีผลิตในเชิงพาณิชยนั้น เม่ือถึงชวงปลดระวางแลวจะถูกสงไปยังโรงชําแหละ

เพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอไป แมวาไกไขจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากแตเนื้อแมไกไขนั้นจะถือวาเปน

ผลพลอยไดของอุตสาหกรรมผลิตไขไก ดังนั้นในตางประเทศจึงมีการศึกษาและคนควาเพ่ือพัฒนาเนื้อไกไขปลด

ระวางใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนและสามารถท่ีจะทําใหเกิดผลตอบแทนไดในอนาคต แตความเหนียวของเนื้อไกไข

ปลดระวางนั้นเปนอุปสรรคตอการแปรรูปสินคาจึงไมสามารถผลิตสินคาท่ีมีความหลากหลายได แตในปจจุบันมี

การใชฟอสเฟตในการแปรรูปและมีการปรับปรุงกระบวนการชําแหละไกท่ีประกอบกับเทคนิคและวิธีการท่ี

ทันสมัยของการแปรรูปเนื้อสัตวมากข้ึนซ่ึงสามารถเพ่ิมคุณภาพและความคุมคาของเนื้อไกไขเพ่ือให

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกวา (Kondaiah and Panda, 1992) โดย Souza et al. (2011) ไดศึกษาการ

ใชเนื้อไกไขผลิตไสกรอก Mortadella รวมกับการใชน้ํามันพืชแทนไขมันสัตว เพ่ือคุณคาทางโภชนาการท่ีดีข้ึน

ของผูบริโภคท่ีหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งข้ึนในปจจุบัน 

 Jin et al. (2007) ไดศึกษาการทําไสกรอกชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา ซูริมิ (Surimi) โดยนําเนื้อไกไขปลด

ระวางมาผสมกับเนื้อหมูในเปอรเซ็นตตางๆ กันมาทําซ่ึงเปนท่ีนิยมในประเทศญี่ปุนและเกาหลีพบวาการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกซูริมิท่ีประเมินจากกลิ่นและรสชาติของไสกรอกไมแตกตางกันทางสถิติ

สวนสีของไสกรอกซูริมิความชุมฉํ่า และความนุมมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ 

Seideman et al. (1981) ไดศึกษาการใชประโยชนของเนื้อไกไขปลดระวางท่ีผานวิธีการชําแหละท่ีแตกตาง 3 

วิธี หลังจากนั้นใชสารยึดเกาะเพ่ือใชยึดเกาะเนื้อไกไขท่ีถูกบดและนํามาข้ึนรูปใหมเพ่ือทําเปนสเต็ก 5 สูตรโดย

สูตรท่ี 1 ไมมีสารยึดเกาะเพ่ิม (ตัวควบคุม) สูตรท่ี 2 ใชกลูเทนจากขาวสาลี 2% สูตรท่ี 3 ใชกลูเทนจากขาวสาลี 

5% สูตรท่ี 4 ใช 2% ความเขมขนของถ่ัวเหลือง สูตรท่ี 5 ใช 5% ความเขมขนของถ่ัวเหลือง โดยวิธีการ

ชําแหละท่ี 1 และ 2 ใชเวลาผสม 5 นาที สวนวิธีการชําแหละท่ี 3 ใชเวลาผสม 15 นาที หลังจากการผสมสูตร

แตละสูตรก็จะนําไปแชแข็ง นําเนื้อมาข้ึนรูปใหมตัดเปนสเต็ก จากการประเมินพบวาวิธีการชําแหละ  ท่ี 1 เนื้อ

ท่ีถูกชําแหละระยะกอนเกิดการเกร็งของกลามเนื้อ มีการสูญเสียน้ําจากการประกอบอาหาร (Cooking loss) 

มากท่ีสุด จากการพิจารณาลักษณะทางกายภาพพบวาเวลาในการผสมมีผลตอเนื้อสัมผัสอยางมีนัยสําคัญ โดย

เนื้อท่ีถูกชําแหละในระยะกอนเกิดการเกร็งของกลามเนื้อ (Prerigor mortis) เปนเวลา 5 นาทีนั้นมีเนื้อสัมผัสท่ี

หยาบและเปอรเซ็นตไขมันมากกวาเนื้อท่ีถูกชําแหละในระยะสิ้นสุดการเกร็งตัวของกลามเนื้อโดยใชเวลาผสม 

15 นาทีและคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสนั้นสงผลมาจากสารยึดเกาะอยางมีนัยสําคัญ โดยจากการพิจารณาสารยึด

เกาะพบวาการใช 5% ความเขมขนของถ่ัวเหลืองจะเพ่ิมการยึดติดของอนุภาคเนื้อสัมผัสไดดีและสงผลตอความ

นุม ความฉํ่า และรสชาติของสเต็ก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพซากของไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 สัปดาห และ 80 สัปดาห 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขท่ีอายุ 75 สัปดาห และ 80 สัปดาห  
 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

A 34 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สัตวทดลองและการวางแผนการทดลอง 
ไกท่ีใชในการทดลองคือ ไกโรดไอรแลนดเรด เริ่มเลี้ยงท่ีอายุ 1 วัน โดยไกไดรับน้ําและอาหารอยาง

เต็มท่ี (ad libitum) อาหารท่ีใชเปนอาหารสําเร็จรูปทางการคาของไกไข ไกจะถูกสุมมา 40 ตัว (ชวงอายุละ 
20 ตัว) จากท้ังหมด 5,000 ตัว เม่ือไกอายุได 75 และ 80 สัปดาห ไกจะถูกฆาตามแบบมาตรฐานสากล เพ่ือ
นํามาคํานวณเปอรเซ็นตซากและชิ้นสวนตางๆ และการแปรรูปตอไป 

2. การศึกษาคุณภาพซาก 
 การศึกษาคุณภาพซาก โดยการบันทึกคุณภาพซากแบบสากล (สัญชัย, 2547) ประกอบดวย 

2.1 น้ําหนักมีชีวิต 
2.2 น้ําหนักชิ้นสวนเนื้อท่ีไดจากการชําแหละ 

 คํานวณหาเปอรเซ็นตซาก (Dressing percentage) และเปอรเซ็นตชิ้นสวนตัดแตง (Retail cuts 
percentage) จากสูตรท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

1. เปอรเซ็นตซาก (Dressing percentage) =(นํ้าหนักซากเย็น (ไมมีคอหัวแขงและอวัยวะภายใน)
นํ้าหนักมีชีวิต

) ×100 

2. เปอรเซ็นตชิ้นสวนตัดแตง (Retail cuts percentage) = (นํ้าหนักช้ินสวนตัดแตง

นํ้าหนักมีชีวิต
) ×100 

 

หมายเหตุ:  น้ําหนักมีชีวิต หมายถึง น้ําหนักของไกหลังจากอดอาหาร 12 ชั่วโมง 
  น้ําหนักซากเย็น หมายถึง น้ําหนักซากท่ีผานการแชเย็นท่ีอุณหภูมิ 4ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 3. วิธีการทําลูกช้ิน 

3.1 หั่นเนื้ออกไกจํานวน 750 กรัม เปนรูปสี่เหลี่ยมลูกเตาใหมีขนาดพอประมาณ 
3.2 นําเนื้ออกไกท่ีหั่นไวใสลงในเครื่องบดเนื้อ บดใหเนื้อละเอียด ผสมเครื่องปรุงท้ังหมดเขาดวยกัน

ดังนี้ 
3.2.1 แปงขาวโพด 45 กรัม และ พริกไทย 2 ชอนโตะ 

3.2.2 เกลือ 
4
3  ชอนโตะ, น้ําตาลทราย 1

2
1 ชอนโตะและผงฟู 1

2
1 ชอนชา 

3.3 นําสวนผสมไปปนรวมกับเนื้อท่ีปนไวใหละเอียด 
3.5 ตักออกจากเครื่องปน นํามาใสไวในถวยท่ีเตรียมไว และนําไปแชในตูเย็นประมาณ 30-45 นาที 
3.5 จากนั้นนํามาปนใหเปนลูกกลมๆ ขนาดพอประมาณใสลงไปตมในหมอท่ีมีน้ําเดือด 
3.6 เม่ือลูกชิ้นลอยข้ึนมาแลวใชกระชอนตักออกจากหมอและนําใสในกะละมังท่ีมีน้ําเย็นจัด 
3.7 ตักข้ึนมาใสในชามท่ีเตรียมไว สําหรับการประเมินทางประสาทสัมผัสตอไป 

 4. วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกช้ิน 
4.1 บวนปากดวยน้ําสะอาด 
4.2 ชิมตัวอยางผลิตภัณฑชิ้นแรกพรอมกับประเมินผลของการตรวจชิมลงในแบบฟอรม 

การตรวจชิม 
4.3 รับประทานขนมปง 1 ชิ้น 
4.4 บวนปากดวยน้ําสะอาด 

4.5 ชิมผลิตภัณฑตัวอยางชิ้นตอไปและปฏิบัติตามขอท่ี 3, 4 และ 5 จนครบทุกตัวอยาง 
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 5. การวิเคราะหทางสถิติ 
ใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Paired t-tests (var. 9.2, SAS Inst.) โดยพิจารณาความแตกตางทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี P<0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพซากไกไขปลดท่ีอายุ 75 และ 80 สัปดาห 
จากผลการทดลองเปรียบเทียบเปอรเซ็นตซาก เปอรเซ็นตอก เปอรเซ็นตสะโพก เปอรเซ็นตนองและ

เปอรเซ็นตสันในของไกไขปลดท่ีอายุ 75 สัปดาหและอายุ 80 สัปดาหพบวาเปอรเซ็นตซาก เปอรเซ็นตอก 
เปอรเซ็นตสะโพก เปอรเซ็นตนองและเปอรเซ็นตสันในท่ีอายุ 75 สัปดาหมีคาเทากับ 53.63, 7.96, 10.05, 
9.27 และ 2.52 ซ่ึงต่ํากวาเปอรเซ็นตซาก เปอรเซ็นตอก เปอรเซ็นตสะโพก เปอรเซ็นตนองและเปอรเซ็นตสัน
ในอายุ 80 สัปดาหท่ีมีคา 63.63, 9.34, 12.54, 9.93 และ 3.33 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) สวนน้ําหนักมีชีวิต เปอรเซ็นตปกและเปอรเซ็นตโครงไกของท้ัง 2 ชวงอายุไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3: คุณภาพซากของไกไขท่ีอายุ 75 และ 80สัปดาห 

 

ขอมูลซาก 
อายุ 

P-value 
75 สัปดาห 80 สัปดาห 

น้ําหนักมีชีวิต (กรัม) 1629±51.28 1559±45.62 0.268 

เปอรเซ็นตซาก 53.63±3.83a 63.63±3.37b 0.003 

อก (%) 7.96±0.33a 9.34±0.30b 0.003 

สะโพก (%) 10.05±0.22a 12.54±0.20b 0.001 

นอง (%) 9.27±0.17a 9.93±0.12b 0.009 

สันใน (%) 2.52±0.08a 3.33±0.16b 0.001 

ปก (%) 8.48±0.17 8.75±0.16 0.402 

โครงไก (%) 19.95±0.54 19.77±0.34 0.776 
 

a,b Mean within a row with no common superscripts are significantly different (P<0.01) 

 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส 
จากผลการทดลองการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นท่ีทําจากเนื้อไกไขและความพอใจโดยรวม

ท่ีอายุ 75 สัปดาห และท่ีอายุ 80 สัปดาห พบวาลักษณะเนื้อสัมผัสและความพอใจโดยรวมท่ีอายุ 75 สัปดาหมี
คาเทากับ 4.17 และ 5.18 ซ่ึงนอยกวาลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีอายุ 80 สัปดาหท่ีมีคาเทากับ 5.00 และ 5.90 
ตามลําดับ (P<0.01) สวนรสชาติของลูกชิ้นท่ีทําจากเนื้อไกไขท่ีอายุ 75 สัปดาหมีคาเทากับ 5.33 ซ่ึงนอยกวา
รสชาติท่ีอายุ 80 สัปดาหท่ีมีคาเทากับ 5.73 (P<0.05) แตพบวา สีของลูกชิ้นท่ีทําจากเนื้อไกไขท้ัง 2 ชวงอายุ
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4: ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นไกไขท่ีอายุ 75 และ 80 สัปดาห 
 
การประเมินทางประสาทสัมผัส 75 สัปดาห 80 สัปดาห P-value 
ลักษณะเนื้อสัมผัส 4.17±0.27a 5.00±0.27b <0.001 
รสชาติ 5.33±0.23a 5.73±0.24b 0.025 
สี 6.77±0.20 6.65±0.22 0.536 
ความพอใจโดยรวม 5.18±0.24a 5.90±0.24b <0.001 
 

a,b Mean within a row with no common superscripts are significantly different (P<0.01) 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาคุณภาพซากของไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 สัปดาหและท่ีอายุ 80 สัปดาห พบวา 
น้ําหนักมีชีวิต ๆ เปอรเซ็นตปก และโครงไกของไกไขท่ีอายุ 75 สัปดาห และ 80 สัปดาห ไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตจากการรายงานของ Tamzil et al. (2015) พบวาน้ําหนักมีชีวิตมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนสัมพันธกับอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตปกและโครงไกมีคาลดลงตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุมาจากท้ัง
สองสวนนี้สวนใหญประกอบดวยกระดูก ซ่ึงเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วจนเขาสูวัยเจริญพันธุและจะเจริญชาลง
ในขณะท่ีสวนอ่ืนๆของรางกายเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ Mashaly et al. 
(2003) รายงานวาไกท่ีอายุมากข้ึนจะมีความเครียดท่ีเกิดจากความรอน (Heat stress) มากข้ึน สงผลใหไกกิน
อาหารลดลง น้ําหนักไกลดลง ระบบภูมิคุมกันลดลง และอัตราการตายเพ่ิมข้ึน คุณภาพซากอ่ืนๆ พบวา
เปอรเซ็นตซาก สันใน นอง สะโพก และอกของไกไขท่ีอายุ 75 สัปดาห มีคานอยกวาท่ีอายุ 80 สัปดาห
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Tamzil et al. (2015) ท่ีพบวาเปอรเซ็นตซาก นองสะโพก และอกมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาของ Jaturasitha et al. (2008) 
รายงานวาเม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตอกของไกพ้ืนเมืองไทยไกเนื้อและไกไข พบวาไกพ้ืนเมืองไทยและไกเนื้อมี
เปอรเซ็นตเนื้ออกท่ีมีคาสูงท่ีสุด ในขณะท่ีไกไขมีเปอรเซ็นตเนื้ออกนอยท่ีสุด เปอรเซ็นตซาก สันใน และสะโพก
ระหวางไกพ้ืนเมืองไทยไกเนื้อและไกไข พบวาไมมีความแตกตางกัน และจากผลการประเมินทางประสาท
สัมผัสของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 สัปดาหและ 80 สัปดาห พบวาลักษณะเนื้อสัมผัส ความ
พอใจโดยรวมและรสชาติของลูกชิ้นไกไขท่ีอายุ 75 สัปดาหมีคานอยกวาท่ีอายุ 80 สัปดาห ซ่ึงขัดแยงกับ
การศึกษาของ Hafid et al. (2015) พบวาลักษณะเนื้อสัมผัสมีคาลดลงตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะวาเนื้อไกไข
อายุมากมีคา pH เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ํา คาการสูญเสียน้ําจากการประกอบอาหารต่ํากวาไกไขท่ีอายุนอย 
และพบวาความพอใจโดยรวมไมมีความแตกตางกันตามอายุท่ีมากข้ึนเนื่องจากการใหคะแนนเปนความชอบ
สวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับอายุท่ีเพ่ิมข้ึนของเนื้อไก และอายุไกไขท่ีตางกันไมมีผลตอรสชาติท่ีแตกตางกัน 
สวนสีของลูกชิ้นไกไขท้ัง 2 ชวงอายุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ Gerhard 
(2006) พบวาสัตวท่ีอายุมากข้ึนจะมีไมโอโกลบินมากกวาสัตวอายุนอยทําใหเนื้อมีสีเขมกวา โดยรงควัตถุในเนื้อ
ไกไขปลดระวางประกอบดวยฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน (Abdullah and Al-Najdawi, 2005) ซ่ึงไมโอ
โกลบินเปนโปรตีนและรงควัตถุในกลามเนื้อสัตวมีสีแดงหรือชมพู เม็ดสีไมโอโกลบินเปนรงควัตถุท่ีมีสีมวงแดง 
(purplish red) ในภาวะท่ีมีออกซิเจนจะรวมตัวกับออกซิเจนเปน oxymyoglobinซ่ึงมีสีแดงสดและซ่ึงจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลของเมตไมโอโกลบิน (metmyoglobin) ดวยปฏิกิริยาออกซิเดชัน หากสัมผัสกับอากาศ
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นาน และเม่ือไดรับความรอนจะสูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation)เปลี่ยนเปน denatured 
metmyoglobinซ่ึงมีสีน้ําตาล (พิมพเพ็ญและนิธิยา, ม.ป.ป.) 
 
สรุป 

จากการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพซากไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 และ 80 สัปดาห พบวาน้ําหนัก

มีชีวิต, ปก และโครงไก สําหรับไก 2 ชวงอายุนี้ไมมีความแตกตางกันทางสถิติแตเม่ือพิจารณาคุณภาพในสวน

เปอรเซ็นตซากเนื้ออกเนื้อสะโพกเนื้อนอง และเนื้อสันในของไกไขปลดระวางท่ีอายุ 80 สัปดาหมีคามากกวาท่ี
อายุ 75 สัปดาห สวนผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 และ80 
สัปดาห พบวาลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติและความพอใจโดยรวมของไกไขปลดระวางท่ีอายุ 75 สัปดาหมีคา
นอยกวาท่ีอายุ 80 สัปดาหในสวนของสีของลูกชิ้นจากเนื้อไกไขปลดระวางท้ัง 2 ชวงอายุไมมีความแตกตางกัน
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POTENTIAL OF PLANT SPECIES IN SALINE SOIL FOR LANDSCAPE USE 
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บทคัดยอ  

การสํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล บริเวณพ้ืนท่ีท้ัง 3 แหง ไดแก 1. ชาซา รีสอรท แอนด 
เรสซิเดนท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 2. คอนโดกฤษดานคร จังหวัดเพชรบุรี 3. บานเพ คาบานา โฮเต็ล 
แอนด รีสอรท จังหวัดระยอง โดยพ้ืนท่ีบริเวณนี้ตั้งอยูชายทะเลฝงอาวไทย มีระยะพ้ืนท่ีดินหางจากชายทะเลไป 
90 – 180 เมตร เนื่องจากเปนระยะท่ีลมสามารถพัดพาเอาไอเค็มจากทะเลไปไดไกลสุด เพ่ือศึกษาชนิดของ
พรรณไมท่ีมีศักยภาพ ในการใชงานทางภูมิทัศน โดยสํารวจพรรณไมท่ีนํามาปลูกในพ้ืนท่ีท่ีสํารวจวามีการ
เจริญเติบโตดีเหมาะแกการนํามาใชงานทางดานภูมิทัศน โดยมีการประเมินจากเกณฑลักษณะการใชงานทาง
ภูมิทัศน 6 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะความสมบูรณของทรงพุม 2. ลักษณะความสมบูรณของใบ 3. ลักษณะ
ความสมบูรณลําตน 4. ลักษณะความสมบูรณของดอก-ผล 5. ความทนทานตอโรคและแมลง และ 6. การ
เจริญของตนไม  
 พบพรรณไมท้ังหมด 64 ชนิด 54 สกุล 29 วงศ พบวามีพรรณไมท่ีมีศักยภาพต่ํา (1-2 ลักษณะ)  
จํานวน 0 ชนิด พรรณไมท่ีมีศักยภาพปานกลาง (3-4 ลักษณะ) จํานวน 6 ชนิด และพรรณไมท่ีมีศักยภาพสูง 
(5-6 ลักษณะ) จํานวน 58 ชนิด 

คําสําคัญ: ดินเค็ม, ภูมิทัศน, พรรณไม 
 
ABSTRACT  
 An investigation of plants on coastal saline soil over 3 areas; 1. Shasa Resort & 
Residences Koh Samui, Surat Thani 2. Kridanakorn Condominium, Petchaburi 3. Bann Pae 
Cabana Hotel & Resort, Rayong. The research areas are located on the gulf of Thailand’s 
side; 90-180 meters from the coast which are the furthest distance sea - salted could be 
carried by wind. The project aims to study plants that acquire great potential for landscaping 
evaluated by six criteria: 1. Excellence of bushes 2. Excellence of leaves 3. Excellence of 
trunk 4. Excellence of produce 5. Resistance to diseases and bugs 6. Growth rate 
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It is found that out of 64 species, 54 genuses, 29 families, 0 species are ranked low 
potential (1-2 attributes), 6 species are ranked medium potential (3-4 attributes) and 58 
species are ranked high potential (5-6 attributes) 

Keywords: saline soil, landscape, plant 
 
บทนํา 

ชายทะเล เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติแหงหนึ่งท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากจากประชาชนใน
การเดินทางไปพักผอนโดยเฉพาะชายทะเลฝงอาวไทย เนื่องจากเปนชายทะเลท่ีอยูไมไกลจากกรุงเทพมาก โดย
มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีตากอากาศชายทะเลท่ีเปดบริการโดยเอกชน และรัฐบาลจํานวนมาก ซ่ึงสถานท่ี
เหลานี้มักมีการจัดตกแตงสภาพภูมิทัศนของพ้ืนท่ีอยางสวยงามดวยพรรณไมตาง ๆ เพ่ือสรางบรรยากาศและ
ดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว แตการท่ีสถานท่ีเหลานี้จะมีความสวยงามดวยพรรณไมตามท่ีไดออกแบบไว 
ภูมิสถาปนิกหรือนักจัดสวนจําเปนตองมีความรูในการเลือกใชพรรณไมท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีนั้น ตนไมหรือ
วัสดุพืชพันธุเปนองคประกอบในการออกแบบท่ีมีชีวิตท่ีนักออกแบบแตละคนตองเรียนรูดวยตัวเอง เพราะพืช
ชนิดหนึ่งเม่ือเจริญเติบโตอยูในสภาพแวดลอมหนึ่ง อาจมีการตอบสนองท่ีแตกตางไปเม่ืออยูในสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนไป ดังนั้นการสังเกตและจดจําพืชพันธุท่ีพบเห็นจะชวยเสริมสรางความเขาใจในดานพืชแกนักออกแบบ
มากข้ึน และนักออกแบบจะสามารถเลือกนําไปใชไดอยางเหมาะสม (ศศิยา, 2554) 

ในการปรับปรุงบริเวณดินเค็มปกติดินจะมีแรธาตุอยูเปนจํานวนมากรวมท้ังสารประกอบตางๆ ในรูป
ของกรด–ดาง และเกลือ เกลือท่ีมีตนตอจากทะเลจะละลายน้ําไดดี เกลือบางชนิดก็ละลายน้ําไดไมดี หรือไดแต
นอย เกลือในดินสวนใหญเปนเกลือโซเดียม และพวกเกลือแคลเซียม เกลือเหลานั้น ปกติมีอยูท่ัวไปในดิน
จํานวนไมมาก แตถามีปริมาณมากก็จะมีผลตอการปลูกตนไม (เดชา บุญคํ้า, 2554) 

สวนในการแกไขปญหาดวยการลางดินดวยน้ําอยางเดียวหรือลางและใสสารเคมี เปนเรื่องท่ีเกินกําลัง
เศรษฐกิจของประเทศเพราะมีคาใชจายสูงมาก การใชพืชพรรณท่ีทนเค็มจะเปนวิธีการท่ีประหยัดกวา (กรม
พัฒนาท่ีดิน, 2525) 

ดังนั้นการแกไขดินเค็มใหจืดจนเหมือนธรรมดานั้นเปนไปไดยากและสิ้นเปลืองมาก โดยเฉพาะใน
บริเวณดินเหนียว การแกไขจึงเปนเพียงการ “ลดความเค็ม” ลงมาระดับหนึ่งเทานั้น ในงานภูมิทัศนไมไดเนน
ผลผลิตทางเศรษฐกิจจําเพาะของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้นการเลือกชนิดของพืชพรรณท่ีทนทานตอดินเค็มจึง
เปนทางออกท่ีเหมาะสม 

การวิจัยในครั้งนี้คาดหวังท่ีจะเกิดองคความรูท่ีสามารถนําไปใชในการเลือกพรรณไมใหเหมาะสมกับ
งานภูมิทัศนในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเลไดตอไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนฐานความรูสําหรับใชในการวิจัยโดยมีประเด็น
การคนควาดังนี้ 

ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับดินเค็ม 
ดินเค็ม (saline soil) หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลืออยูสูงมากและละลายน้ําไดงาย หรือมีโซเดียมท่ี

แลกเปลี่ยนไดปริมาณสูงมากจนเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช ถาพิจารณาในดานการนําไฟฟา 
(electrical conductivity หรือ EC) ของสารละลายดินเค็มท่ีอ่ิมตัวดวยน้ํา (soil saturation extract) มีคา
มากกวา 4 ds/cm และมีคาอัตราสวนการดูดซับโซเดียมสูงกวา 15 และมีคา พีเอช ของดินต่ํากวา 8.5 พืช
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โดยท่ัวไปเจริญเติบโตไดนอยลงเม่ือความเค็มของดินเพ่ิมข้ึน และพืชทนเค็มเทานั้นท่ีเจริญในดินเค็มไดดี 
เนื่องจากดินมีการสะสมเกลือมากหรือนอยแตกตางกัน จึงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชแตกตางกันดวย การ
จําแนกระดับความเค็มของดิน โดยพิจารณาจากผลกระทบตอพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 

ประเภทของดินเค็มในประเทศไทย 
ดินเค็มท่ีพบในประเทศไทย สามารถจําแนกลักษณะการเกิดและสัณฐานภูมิประเทศ ได  2 ประเภท

ดังนี้ 
1. ดินเค็มชายทะเล มักพบบริเวณตามแนวชายฝงทะเลซ่ึงยังคงมีน้ําทวมถึง หรือเคยเปนพ้ืนท่ีมีน้ํา

ทะเลทวมมากอน โดยพบมากท่ีสุดตามแนวฝงชายทะเลในภาคใต เกิดจากการไดรับอิทธิพลจากการข้ึนลงของ
น้ําทะเลและทําใหเกิดการสะสมเกลือในดิน 

2. ดินเค็มบก พบบริเวณในแองท่ีลุมหรือตามเชิงเนินท่ีเปนพ้ืนท่ีตอเนื่องระหวางสภาพพ้ืนท่ีแบบลูก
คลื่น โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนท่ีบริเวณขอบเขตแองโคราช หรือท่ีแองสกลนคร และพบ
บางในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 

การกระจายของดินเค็มในประเทศไทย 
ดินเค็มแตละประเภทมีสาเหตุการเกิด ชนิดของเกลือ การแพรกระจายขยายอาณาเขต และวิธีการ

จัดการท่ีแตกตางกัน 
1. ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกิดจากเกลือรูปโซเดียมคลอไรด (NaCl) โดยมีแหลงจากหินเกลือใตดินหรือน้ําใตดินเค็มและการ

สลายตัวของหินทราย หินดินดาน ดินเค็มในภูมิภาคนี้มีประมาณ 17.8 ลานไร กระจายอยูในพ้ืนท่ี จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี 
สกลนคร หนองคาย อุดรธานี และนครพนม ลักษณะของดินเค็มท่ีสังเกตไดคือ จะเห็นคราบเกลือเกิดข้ึนตาม
ผิวดิน และมักเปนท่ีวางเปลาไมมีการทําเกษตรกรรม สวนบริเวณท่ีไมปรากฏคราบเกลือจะเห็นวัชพืชทนเค็ม 
เชน หนามป และวัชพืชท่ีชอบเกลือ เชน หนามแดง เปนตน ปญหาโดยท่ัวไปของเกษตรกรในเขตดินเค็ม คือ 
ปลูกพืชไมคอยได ผลผลิตต่ํา พืชบางชนิดท่ีข้ึนไดก็จะมีลักษณะบางอยางเปลี่ยนแปลงไป เชน ใบหนาข้ึน มีสาร
พวกไขเคลือบหนาข้ึน พืชสวนมากท่ีตนแคระแกร็น ไมแตกกอ ใบแสดงอาการซีดขาวแลวไหมตายในท่ีสุด 
สาเหตุของการเกิดการแพรกระจายดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจากธรรมชาติ เชน หินหรือแรสลายตัว
หรือผุพัง และเปลี่ยนคุณสมบัติอยูกับการสลายตัวไปกับน้ําแลวซึมลงสูชั้นลางแลวกลับข้ึนมาสะสมอยูบนดินชั้น
บนอีก โดยน้ําท่ีซึมข้ึนมาไดระเหยแหงไปโดยแสงแดดหรือถูกพืชนําไปใช ในสวนของน้ําใตดินเค็มอยูระดับตื้น
ใกลผิวดิน เม่ือน้ําซึมข้ึนบนดินจะนําเกลือข้ึนมาดวย หลังจากท่ีน้ําระเหยแหงไปแลวจะทําใหมีเกลือเหลือสะสม
อยูบนดินได บางแหงเปนท่ีต่ําเปนเหตุใหน้ําไหลมารวมกัน น้ําแหลงนี้สวนมากจะมีเกลือละลายอยูดวย เม่ือน้ํา
ระเหยจะมีเกลือสะสมอยูพ้ืนท่ีแหงนี้อาจเปนหนองน้ําหรือทะเลทรายมากอนก็ได  

2. ดินเค็มภาคกลาง 
เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เชน ไดรับอิทธิพลจากน้ําข้ึนน้ําลงของน้ําในแมน้ํา ซ่ึงน้ําทะเลหนุนทําใหเกิด

น้ํากรอย การทับถมของตะกอนน้ํากรอยและตะกอนน้ําเค็มเปนเวลานาน หรือเกิดจากน้ําใตดินท่ีไหลผานแหลง
เกลือแลวไปโผลในท่ีดินไมเค็มท่ีอยูต่ํากวาทําใหดินบริเวณท่ีต่ํากวากลายเปนดินเค็ม สวนสาเหตุท่ีเกิดจากการ
กระทําของมนุษย เชน การสูบน้ําเค็มมาใช การขุดดินเพ่ือยกรองทําสวน การสรางเข่ือนเก็บกักน้ําเหนือพ้ืนท่ี
แหลงเกลือ และการใชปุยเคมีมากเกินไป ลวนเปนสาเหตุใหดินเค็มแพรกระจายอยูในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม อางทอง สิงหบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี อยุธยา ลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี บางจังหวัดอาจมีปญหาดินเค็มชายทะเลรวมดวย  
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3. ดินเค็มชายทะเล 
ดินเค็มชายทะเลกระจายอยูตามลุมน้ําและสันดอนปากแมน้ําตลอดชายฝงทะเลของประเทศไทย ซ่ึงมี

พ้ืนท่ีรวบรวมโดยกองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ประมาณ 2 ลานไร สาเหตุของการเกิดดินเค็มประเภทนี้
เนื่องจากการไดรับอิทธิพลจากการข้ึนลงของน้ําทะเลโดยตรง ดินท่ีน้ําทะเลทวมถึงและเปนตะกอนของน้ําทะเล
หรือน้ํากรอยลวนมีโอกาสเปนดินเค็มท้ังสิ้น (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2532) 

พรรณไมท่ีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศชายทะเล 
สภาพภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดชนิดของพรรณไมสําหรับการจัดสวนชายทะเลท่ีสําคัญท่ีสุด

ก็คือ ลม ซ่ึงหมายถึง ลมบก ลมทะเล รวมท้ังลมพายุในหนามรสุมท่ีจะพัดกรรโชกทําใหตนไมลม หรือใบฉีก
เสียหาย นอกจากนี้ลมยังสามารถพัดพาเอาไอเค็มจากทะเลไปไดไกลถึง 90 – 180 เมตร ซ่ึงไอเค็มนี้จะติดอยู
ตามตน ใบของพืชถามีปริมาณมากก็อาจเปนพิษตอพืชและเม่ือถูกน้ําชะลงสูดิน เกิดการสะสมทําใหเกิดปญหา
ดินเค็มตามมาไดอีกดวย การวัดระยะความใกลไกลทะเลท่ีพบพรรณไมแตละชนิด เปนสวนท่ีทําใหทราบถึง 
แนวโนมในการทนไอเค็มจากทะเลของพรรณไมชนิดนั้น ๆ อีกดวย เนื่องจากลมสามารถพัดพาเอาไอเค็มจาก
ทะเลไปไกลถึง (สรอยนภา, 2533) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาชนิดของพรรณไมท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดีในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล 
 2. สรางฐานขอมูลของชนิดพรรณไมในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล สําหรับงานภูมิทัศน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีดินเค็มเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา และรวบรวมขอมูลชนิดของพรรณไมท่ี
เจริญเติบโตไดในพ้ืนท่ีดินเค็ม จําแนกหมวดหมูของชนิดพรรณไมตามลักษณะพฤกษศาสตรของพืชท่ีพบจาก
เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของ 
 2. สํารวจภาคสนามโดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเปนดินเค็มชายทะเล มีระยะพ้ืนดินจากชายทะเลเขาไปยัง
ฝง   90 – 180 เมตร (Menninger, 1964) เนื่องจากเปนระยะท่ีลมจะพัดพาไอเค็มจากทะเลไปไดไกลสุด เพ่ือ
ศึกษาชนิดพรรณไม โดยเลือกสถานท่ีท่ีอยูชายทะเลทางฝงอาวไทย ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ี 3 แหง ดังนี้ 
    2.1 ชาซา รีสอรท แอนด เรสซิเดนท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
    2.2 คอนโดกฤษดานคร จังหวัดเพชรบุรี 
    2.3 บานเพ คาบานา โฮเต็ล แอนด รีสอรท จังหวัดระยอง 
โดยสถานท่ีท้ัง 3 แหงนี้มีอายุของพรรณไมท่ีนํามาปลูกเกิน 10 ป และไดรับการดูแลสวนอยางดี 
  3. บันทึกขอมูลชนิดของพรรณไมท่ีพบในแตละพ้ืนท่ีศึกษา บันทึกภาพ ลําตน  ใบ ดอกและผล รวมท้ัง
สัมภาษณผูดูแลรักษาพรรณไม ในสถานท่ีนั้น 1 ครั้งตอสถานท่ี  

4. ศึกษาลักษณะพรรณไม และภาพถายท่ีไดจากการสํารวจ เพ่ือบันทึกขอมูลทางพฤกษศาสตรและ
ตรวจสอบจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของ   

5. ประเมินศักยภาพของไมตนลักษณะการใชงานทางภูมิทัศน (เอ้ือมพรและคณะ, 2551) โดยแบง
เกณฑการประเมินออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะความสมบูรณของทรงพุม 2. ลักษณะความสมบูรณ
ของใบ 3. ลักษณะความสมบูรณลําตน 4. ลักษณะความสมบูรณของดอก-ผล 5. ความทนทานตอโรคและ
แมลง และ 6. การเจริญของตนไม  
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พรรณไมท่ีมีศักยภาพต่ํา ( 1-2 ลักษณะ) พรรณไมท่ีมีศักยภาพปานกลาง (3-4 ลักษณะ) และพรรณไม
ท่ีมีศักยภาพสูง (5-6 ลักษณะ) พรรณไมท่ีผานการประเมินและมี 5 - 6 ลักษณะ จัดวาเปนพรรณไมท่ีมี
ศักยภาพสูงสามารถนํามาใชในงานภูมิทัศนไดเปนอยางดี ในการดูและประเมินศักยภาพพรรณไมนั้น จะมุงท่ี
ภาพรวมของพรรณไมมากกวา เชน การเจริญเติบโตของพรรณไม โดยปกติถาพรรณไมท่ีนํามาปลูกใหมในพ้ืน
ท่ีดินเค็มชายทะเล จะมีอาการขอบใบเริ่มไหมและตายในท่ีสุด โดยปกติท่ีพบสวนใหญจะไมเกิน 3 เดือน ดังนั้น
จึงไดมีการคัดเลือกสถานท่ีท่ีปลูกตนไมไวนาน โดยท่ีเลือกสถานท่ีมาท้ัง 3 แหงนี้ เปนสถานท่ีท่ีลงตนไมไวแลว
อายุอยางนอย 10 ปข้ึน จะสังเกตวาก่ิงแข็งแรง ไมมีก่ิงเปราะ เปนตน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การสํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเลโดยสํารวจพ้ืนท่ีท่ีปลูกพรรณไมและไดรับการดูแลรักษา
พบวาพรรณไมท้ังหมด 64 ชนิด 54 สกุล จาก 29 วงศ วงศท่ีมีจํานวนชนิดของพรรณไมมากท่ีสุดตามลําดับ  
 1. วงศ DRACAENACEAE และ PALMAE มีพรรณไมวงศละ 6 ชนิด 
 2. วงศ APOCYNACEAE, FABACEAE และ ACANTHACEAE มีพรรณไมวงศละ 5 ชนิด 
 3. วงศ EUPHORBIACEAE มีพรรณไม 4 ชนิด 
 4. วงศ MORACEAE และ POACEAE มีพรรณไม 3 ชนิด 
 5. วงศ ARALIACEAE, BIGNONIACEAE, CASUARINACEAE, HELICONIACEAE, MALVACEAE 
และ RUBIACEAE มีพรรณไมวงศละ 2 ชนิด 
 6. วงศท่ีมีพรรณไมจํานวน 1 ชนิด มีท้ังหมด 15 วงศ คือ AMARYLLIDACEAE, ASPLENIACEAE, 
BORAGINACEAE, CAESALPINIOIDEAE, COMBRETACEAE, COMPOSITAE, COSTACEAE, 
MARANTACEAE, MYRTACEAE, NEPHROLEPIDACEAE, NYCTAGIMACEAE, NYCTAGINACEAE, 
RUTACEAE, SCROPHULARIACEAEและ VERBENACEAE  

การประเมินศักยภาพตามเกณฑ 6 ลักษณะ จําแนกไดดังนี้ 
1. พรรณไมท่ีผานการประเมินศักยภาพต่ําในเกณฑ 1-2 ลักษณะ มีจํานวน 0 ชนิด  

  2. พรรณไมท่ีผานการประเมินศักยภาพปานกลางในเกณฑ 3-4 ลักษณะ มีจํานวน 6 ชนดิ 
ประกอบดวย 

2.1 ผานเกณฑ 3 ลักษณะ จํานวน 0 ชนิด  
  2.2 ผานเกณฑ 4 ลักษณะ จํานวน 6 ชนิด คือ ตอยติ่งเทศ เข็มมวง เฟรนขาหลวงหลังลาย 
ไผเลี้ยง เฟรนใบมะขาม และหญาน้ําพุ    

3. พรรณไมท่ีผานการประเมินศักยภาพสูงในเกณฑ 5-6 ระดับ มีจํานวน 58 ชนิด ประกอบดวย 
  3.1 ผานเกณฑ 5 ลักษณะ จํานวน 7 ชนิด คือ ทองดอกบวบ ซองออฟอินเดีย ทับทิมสยาม 
เอ้ืองหมายนา ซิกา คริสตินา และชมพูนงนุช 
  3.2 ผานเกณฑ 6 ลักษณะ จํานวน 51  ชนิด คือ ขาไกดํา ใบเงิน ทอง นาค ลิ้นมังกร หมากผู
หมากเมีย จันผา วาสนา พลับพลึง ลีลาวดี โมก รําเผย ตีนเปดน้ํา พุดพิชญา หนวดปลาหมึก เล็บครุฑ ปาลม
น้ํามัน หมากสง ปาลมสีนวล มะพราว จั๋ง หมากเขียว ปป แคแสด ชาฮกเก้ียน ข้ีเหล็ก สนทะเล สนประดิพัทธ 
หูกระจง กระดุมทองเลื้อย หูปลาชอน มะยม ลิ้นกระบือ โกศล เฮลิโคเนีย กามกุง หางนกยูงฝรั่ง จามจุรี 
มะขามเทศดาง ประดูอังสนา ชบา ชบาสามสี ไทรยอดทอง ไทรยอยใบแหลม ไทรเกาหลี แสงจันทร เฟองฟา 
ทองกวาว ตะไครหอม เข็มแดงเชียงใหม แกว นีออน และเทียนหยด   
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ตารางท่ี 1: การประเมินศักยภาพของพรรณไมในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล 
 

ลําดับ 
ชื่อวงศ 

ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อไทย 

ลักษณะความสมบูรณ
ของตน 

ความ
ทนทาน
ตอโรค
และ
แมลง 

การ
เจริญ
ของ
ตนไม 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ทรง
พุม 

ใบ 
ลํา
ตน 

ดอก
ผล 

แข็งแรง ยาว   

 1. ACACTHACEAE         
1 Ruellia squarrosa (Fenzi) Cufod. 

ตอยติ้งเทศ 
  

 
  

 
  4 ใบนอย 

2 Pseuderanthemum andersonii เข็ม
มวง 

      4 ทรงพุม
ไมแนน

ออกดอก
นอย 

3 Justicia fragilis Wall. ขาไกดํา       6  
4 Pseuderanthemum atropurpureum 

L.H.Bail. ทองดอกบวบ 
  

 
    5 ใบนอย 

5 Gratptophyllum pictum (L.)Griff. 
ใบเงิน ทอง นาค 

      6  

 2. DRACAENACEAE         
6 Sansevieria trifasciata Prain ลิ้นมังกร       6  
7 Dracaena reflexa (Decne.) Lam. ซอง

ออฟอินเดีย 
      5 ขอบ

ใบเหลือง 
8 Cordyline fruticosa (L.) Copp. 

หมากผูหมากเมยี 
      6  

9 Dracaena loureiri Gagnep. จันทนผา       6  
10 Dracaena fragrans (L.) Ker-GawI. 

วาสนา 
      6  

11 Cordyline fruticosa (L.) Gopp.ทับทิม
สยาม 

      5 ขอบ
ใบเหลือง 

 3. AMARYLLIDACEAE         
12 Crinum asiaticum  L. พลับพลึงตีนเปด       6  
 4. APOCYNACEAE         

13 Plumeria sp. ลีลาวด ี       6  
14 Wrightia religiosa Benth.โมก       6  
15 Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. 

รําเพย 
      6  

16 Cerbera odollam Gaertn.ตีนเปดนํ้า       6  
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ลําดับ 
ชื่อวงศ 

ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อไทย 

ลักษณะความสมบูรณ
ของตน 

ความ
ทนทาน
ตอโรค
และ
แมลง 

การ
เจริญ
ของ
ตนไม 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ทรง
พุม 

ใบ 
ลํา
ตน 

ดอก
ผล 

แข็งแรง ยาว   

17 Wrightia antidysenterica R.Br.
พุดพิชญา 

      6  

 5. ARALIACEAE         
18 Schefflera actinophylla (Endl.) 

Harms.หนวดปลาหมึก 
      6  

19 Polyscias sp. เล็บครุฑ       6  
 6. FABACEAE         

20 Delonix  regia (Bojer) Raf. 
หางนกยูงฝรั่ง 

      6  

21 Samanea saman (Jacq.) Merr. จามจุร ี       6  
22 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 

มะขามเทศดาง 
      6  

23 Pterocarpus indicus Willd. 
ประดูอังสนา 

      6  

24 Butea monosperma (Lam.) Taub. 
ทองกวาว 

      6  

 7. PALMAE         
25 Elaeis guineensis Jacq. ปาลมนํ้ามัน       6  
26 Areca catechu L. หมากสง       6  
27 Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore. 

ปาลมสีนวล 
      6  

28 Cocos nucifera   L.  มะพราว       6  
29 Rhapis excelsa (Thunb.) Henry. จั๋ง       6  
30 Ptychosperma macarthurii  H. 

Wendl. หมากเขียว 
      6  

 8. ASPLENIACEAE         
31 Asplenium nidus L. 

เฟรนขาหลวงหลังลาย 
      4 ขอบ

ใบเหลือง 

 9. BIGNONIACEAE         
32 Millingtonia hortensis  L.f. ปบ       6  
33 Spathodea campanulata P.Beauv. 

แคแสด 
      6  
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ลําดับ 
ชื่อวงศ 

ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อไทย 

ลักษณะความสมบูรณ
ของตน 

ความ
ทนทาน
ตอโรค
และ
แมลง 

การ
เจริญ
ของ
ตนไม 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ทรง
พุม 

ใบ 
ลํา
ตน 

ดอก
ผล 

แข็งแรง ยาว   

 10. BORAGINACEAE         
34 Carmona retusa (Vahl) Masam. 

ชาฮกเก้ียน 
      6  

 11. FABACEAE         
35 Senna siamea (Lam.) Irwin & 

Barneby. ข้ีเหล็ก 
      6  

 12. CASUARINACEAE         
36 Casuarina equisetifolia Forst. & 

Forst. f. สนทะเล 
      6  

37 Casuarina junghuhniana  Miq. 
สนประดิพัทธ 

      6  

 13. COMBRETACEAE         
38 Terminate ivorensis A. Chev. 

หูกระจง 
      6  

 14. COMPOSITAE         
39 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 

กระดุมทองเลื้อย 
      6  

 15. COSTACEAE         
40 Costus speciosus (Koen.) Sm.. 

เอ้ืองหมายนา 
      5 ขอบ

ใบเหลือง 
 16. EUPHORBIACEAE         

41 Acalypha wilkesiana Mull. Arg. 
หูปลาชอน 

      6  

42 Phyllanthus acidus (L.) Skeels. มะยม       6  
43 Excoecaria cochinchinensis  Lour. ลิ้น

กระบือ 
      6  

44 Codiaeum variegatum (L.) Blume 
โกศล 

      6  

 17. HELICONIACEAE         
45 Heliconia spp. เฮลิโคเนีย       6  
46 Heliconia psittacorum L.f. กามกุง       6  
 18. MALVACEAE         

47 Hibiscus rosa-sinensis L. ชบา       6  
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ลําดับ 
ชื่อวงศ 

ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อไทย 

ลักษณะความสมบูรณ
ของตน 

ความ
ทนทาน
ตอโรค
และ
แมลง 

การ
เจริญ
ของ
ตนไม 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ทรง
พุม 

ใบ 
ลํา
ตน 

ดอก
ผล 

แข็งแรง ยาว   

48 Hibicus rosa-sinensis L. ‘Matensis’ 
ชบาสามส ี

      6  

 19. MARANTACEAE         
49 Calathea (Aublet) G. Meyer ซิกกา       5 ขอบและ

ปลาย
ใบเหลือง 

 20. MORACEAE         
50 Ficus microcarpa L.f. ไทรยอดทอง       6  
51 Ficus benjamina L. ไทรยอยใบแหลม       6  
52 Ficus sp. ไทรเกาหล ี       6  
 21. MYRTACEAE         

53 Syzygium campanulatum ครสิตินา       5 ปลาย
ใบเหลือง 

 22. NEPHROLEPIDACEAE         
54 Nephrolepis cordifolia (L.) Presl;  

เฟรนใบมะขาม 
      4 พุมบาง

ขอบ
ใบเหลือง 

 23. NYCTAGIMACEAE         
55 Pisonia grandis  R.Br. แสงจันทร       6  
 24. NYCTAGINACEAE         

56 Bougainvillea sp. เฟองฟา       6  
 25. POACEAE         

57 Cymbopogon nadus Rendle. 
ตะไครหอม 

      6  

58 Pennisetum setaceum (Forssk.) 
Chiov. หญานํ้าพุ 

      4 พุมบาง
ไมออก
ดอก 

59 Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. 
ไผเลี้ยง 

      4 ทรงพุม
บางขอบ
ใบเหลือง 

 26. RUBIACEAE         
60 Rondeletia leucophylla Kunth.     

ชมพูนงนุช 
      5 ไมคอย

ออกดอก 
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ลําดับ 
ชื่อวงศ 

ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อไทย 

ลักษณะความสมบูรณ
ของตน 

ความ
ทนทาน
ตอโรค
และ
แมลง 

การ
เจริญ
ของ
ตนไม 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ทรง
พุม 

ใบ 
ลํา
ตน 

ดอก
ผล 

แข็งแรง ยาว   

61 Ixora sp. เข็มแดงเชียงใหม       6  
 27. RUTACEAE         

62 Murraya paniculata (L.) Jack. แกว       6  
 28. SCROPHULARIACEAE         

63 Leucophyllum  frutescens  (Berl) 
I.M.Johnst. นีออน 

      6  

 29. VERBENACEAE         
64 Dutanta erecta L. เทียนหยด       6  
 

จากตาราง 1 พบวา พรรณไมท่ีนํามาปลูกท่ีดินเค็มชายทะเลในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีสํารวจโดย ไดรับการ
ดูแลรักษาในระดับดี พบวาพรรณไมสวนใหญนั้นมีการเจริญเติบโตไดดี โดยผลการประเมินไดมาจากการสํารวจ
ภาคสนามในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา และรวมท้ังการสัมภาษณผูดูแลรักษา 
 
สรุป 

การสํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล เพ่ือศึกษาชนิดของพรรณไมท่ีมีศักยภาพในงานภูมิทัศน 
พบพรรณไมท้ังหมด 64 ชนิด 54 สกุล จาก 29 วงศ จากเกณฑการประเมินพรรณไม 6 ลักษณะ พบวาไมมี
พรรณไมท่ีมีศักยภาพต่ําในเกณฑ 1-2 ลักษณะ แตพบพรรณไมท่ีมีศักยภาพปานกลางในเกณฑ 3-4 ลักษณะ 
จํานวน 6 ชนิด และพรรณไมท่ีมีศักยภาพสูงในเกณฑ 5-6 ลักษณะ จํานวน 58 ชนิด  โดยพรรณไมท่ีผานการ
ประเมินอยูในเกณฑ 5-6 ลักษณะ จัดวาเปนพรรณไมท่ีมีศักยภาพสามารถนํามาใชในงานภูมิทัศน ไดเปนอยาง
ดีในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล 

ในการจัดสวนในบริเวณพ้ืนท่ีชายทะเล นอกจากความสําคัญอยู ท่ีการเลือกชนิดของพรรณไมท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนดินเค็ม และสภาพภูมิอากาศท่ีมีลมและมรสุมแลว ประเด็นสําคัญตอมาท่ีจะตอง
พิจารณาถึงก็คือ การออกแบบหรือการกําหนดผังและรูปลักษณของสวน โดย แนวความคิดในการออกแบบ
สวนชายทะเล มีหลักการสําคัญอยูท่ีการออกแบบตองมีความสอดคลองกับสภาพการใชสอยของสถานท่ีนั้น ๆ 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนสถานท่ีพักผอนตากอากาศ โดยออกแบบใหเหมาะสมกับองคประกอบตาง ๆ ทางภูมิ
สถาปตยกรรม นอกจากนี้รูปแบบสวนชายทะเลควรเปนสวนท่ีดูแลรักษางายและเขากับลักษณะของ
สภาพแวดลอม โดยเลือกใชวัสดุหรือพืชพันธุไมท่ีเหมาะสม 

 
ขอเสนอแนะ 

ในการดูและประเมินศักยภาพพรรณไมนั้น จะมุงท่ีภาพรวมของพรรณไม เชนการเจริญเติบโตของ
พรรณไม โดยปกติถาพรรณไมท่ีนํามาปลูกใหมในพ้ืนท่ีดินเค็มชายทะเล และยิ่งถาเปนพรรณไมท่ีไมทนเค็ม จะ
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มีอาการขอบใบเริ่มไหมและตายในท่ีสุด โดยปกติท่ีพบสวนใหญจะไมเกิน 3 เดือน ดังนั้นจึงไดมีการคัดเลือก
สถานท่ีท่ีปลูกตนไมไวนาน โดยท่ีเลือกสถานท่ีมาท้ัง 3 แหงนี้ เปนสถานท่ีท่ีลงตนไมไวแลวอยางนอย 10 ป 
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