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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบริบททางด้านเศราฐกิจ สังคม ของต าบลสามบันฑิต  
และส่งเสิรมการผลิตไข่เค็ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร ต าบลสามบันฑิต  โดยใช้วิธีการการวิจัยการวิจัยเชิง
ทดลองที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในส่วนแรกได้ศึกษาบริบททางสังคมของต าบลสามบันฑิต 
พบว่ามีสภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยรวมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ และประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 38,000 บาทต่อปี และผู้วิจัยได้ท าการปรึกษาผู้น าชุมชนพร้อม
ฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมและถอดบทสรุปและได้ท าการทดลองท าไข่เค็มพร้อม
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในครั้งนี้ 
 ผลจากแบบสอบถามพบว่าประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลิต
ไข่เค็ม  ต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
และส่วนใหญ่มีครอบครัวและเป็นแม่บ้านและท านาเป็นหลัก  ในการท ากิจกรรมพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการท าไข่เค็มน้อย ถึงร้อยละ 61  และความรู้หลังจากการท ากจิกรรมพบว่า มี
ความรู้เพิ่มขึ้นในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ72 และสามารถน าความรู้จากการท ากจิกรรมไปใช้กับครัวเรือน
ของท่านได้ผลพบว่า ส่วนใหญ่สามารถน าความรู้ไปใช้กับครัวเรื่อนได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ
สามรถน าไปประยุกต์ใช้กับครัวเรื่อนได้มาก คิดเป็นร้อยละ38.5 และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตขายในชุมชนได้มากคิดเป็นร้อยละ 46.2 พร้อมยังสามารถรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของ
ชุมชนได้มากคิดเป็นร้อยละ 38.5 ตามล าดับ ด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่สนใจการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากที่สุดและความพอใจในการใช้ สื่อและอุปกรณ์ท่ีในการ
อบรมในวันเวลาดั่งกล่าว รองลงมาคือเนื้อหามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.8 พร้อมทั่งได้รับความรู้จากการ
ท าไข่เค็มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

  This research Aimed Educational context, the sad social economy of the district 
three current Master.Means and salted egg production . To farmers District III Institute 
graduates By means of research, experimental research incorporating participatory 
research . In the first part , which has studied the social context of the district's three 
current Master. Found that the condition of the economy. Overall, the majority of 
farmers . Minor is employed in industry. And Contractors As close to the factory in Rojana 
Industrial Park . The population had a median income of 38,000 baht per year, and the 
researcher consulted community leaders and hear from representatives of farmers who 
participate and take a summary and an experiment made salted and farmers 
participating in the activities . this time 
  Results of the questionnaire showed that people interested in participating in the 
promotion of occupational eggs produced three current District Master Uthai , Ayutthaya. 
Mostly female Than men , and most have a family and was a homemaker and farm 
basis. In activities that most people participating knowledge to make salted least 61 
percent , and the knowledge that after doing a Chi karma . Knowledge has increased a 
lot . Accounted for 72 percent And to apply knowledge to undertake work to Jin his 
household were found. Most of them can bring knowledge to the kitchen, pale as 
possible. And 46.2 percent from three applied to the kitchen was very pale . 38.5 
percent And can also be applied to produce sales in the community as much as the 
percentage of 46.2 and also integration to produce a product the product of a 
community as much as 38.5 percent , respectively, the satisfaction . participants Found 
that people were more interested in participating in the activities and the most satisfying 
to use. Media and devices in intensive training period. Followed by the contents. 53.8 
percent and gain knowledge from the most eggs . 38.5 percent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช
พระนครศรีอยุธยา ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความใช้เหลือในการด าเนินการวิจัย  ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะ
เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรู้และความสามารถ  ในการ
วิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  พร้อมทั่งกลุ่มเกษตรกรหมู่ 7 ต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
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บทที1่ 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ส่งผลท า
ให้ได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่ใช้ในปัจจุบัน ในการพัฒนา
ประเทศในภาคเกษตรยังเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับภาคอ่ืนๆได้
อีกด้วย โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ในระดับต่างๆยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทย  

ซ่ึงภาคกลางเป็นแหล่งการเกษตรที่ส าคัญมีปริมาณการผลิตติดระดับต้นของประเทศไทย เพราะมี
ระบบชลประทานที่พร้อมต่อการประอาชีพทางการเกษตร และเป็นภาคที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของประเทศ
ท าให้ มีการคมนาคมสะดวก จึงมีการลงทุนทางเศรษฐกิจทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง และ จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านการ
เกษตรกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการใช้ดินเพื่อการเกษตรทั้งหมด 1,597,900 ไร่ มีเนื้อที่ถือครอง 
ทางการเกษตร 922,213 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.7 ของพ้ืนดินเพื่อการเกษตรทั้งหมด ที่ทั้งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น 133,612 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด ที่มาส านักงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีอาชีพท านาเป็น
หลัก     

อ าเภออุทัย เป็นอ าเภอหนึ่ง ที่มีประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรม   ซ่ึง
ต าบลสามบัณฑิต เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภออุทัย เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้มีพ้ืนที่ดูแล และชุมชนมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบพนังงานเอกชน 
รองลงมาอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ  
  ในการท านาของเกษตรกรใน ต าบลสามบัณฑิต ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือ เรื่องปัญหาทรัพยากร
น้ า ในการจัดสรรน้ า ปัญหาทางด้านศัตรูพืช ปัญหาของราคาข้าวตกต่ า ปัญหาของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เป็น
ต้น ซึ่งสะท้อนต่อการด ารงชีพและค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตของเกษตรกร ทางผู้วิจัยจึงเห็นถึงปัญหาใน
การด าเนินกิจกรรมของการท านาและควรหารายได้เสริมจากการท านาเป็นส าคัญเพ่ือให้คุณภาพทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น โดยการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ในชุมชน โดยในพื้นท่ีมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตร
นิยมเลี้ยงหนึ่งคือ เป็ด หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกกันว่า เป็นไล่ทุ่ง เนื่องจากเป็ดสามารถเลี้ยงควบคู่กับการท า
นาและยังช่วยเกษตรกรเก็บกินหอยเชอร์รี่ในไร่นา เพ่ือช่วยลดศัตรูต้นข้าวได้อีกด้วย  แถมยังให้ผลผลิตจาก
การเลี้ยงเป็ดคือไข่เป็ด ที่ท าให้ดกษตรกรมีรายได้เพ่ิมเติมเป็นกอบเป็นก าและยังขายตัวเป็ดเมือโตเต็มวัยได้
อีกทาง ซึ่งสร้างรายได้เสริมไม่น้อยเลยที่เดี่ยว ไข่เป็ดที่ผลิดออกมาได้บางครั้งก็ไม่สามารถขายได้หมดท าให้
เกิดการศูนย์เสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic value added) 

ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการเพ่ิมมูลค่า (Value-Added) ของสินค้าโดยน ามาแปรูป เพ่ือเป็น
การถนอมอาหารเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นการอาหารเป็นหนึ่งของขั้นตอนในการยืดอายุจึงมีความจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการเก็บ
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รักษาอาหารไว้บริโภคได้นานๆ การถนอมอาหารจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยไม่ท าให้อาหารนั้นขาด
สารอาหาร และยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  และยังช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร 
เช่นเกิดภัยธรรมชาติน้ าหลาก ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรได้ โดยที่อาหารไม่เน่าเสีย และ
สามารถพกพาไปที่ห่างไกล 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารทั้งการแปรรูป  และการ 
ถนอมอาหาร ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ืออาหารได้หลากหลายชนิดมากขึ้น โดยในการเลือกซื้อ  
อาหาร นอกจากจะพิจารณาจากรสชาติ และราคาแล้ว ยังต้องค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  และความ 
ปลอดภัยด้วย (เยาวพา สุวัตถิ 2545)  

จากแนวคิดการถนอมอาหารสามารถท าให้ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ในการสร้างอาชีพท าให้สามารถ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชนได้ การน าสิ้นค้าในท้องถิ่นมาแปรูปท า  ไข่เค็มถือได้ว่าเป็น
สิ้นค้าท่ียังคงคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน และมีกรดอะมิโน ชนิดจ าเป็นครบถ้วน เมื่อน ามา
แปรรูป เป็นไข่เค็ม แล้ว คุณค่าทางโภชนาการ ของไข่เค็มยังคงอยู่ ตามตารางที่ 1 (ในภาคผนวก)  

ดั้งนั้น ผู้วิจัยได้เลือกการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมการผลิตไข่เค็ม เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าไข่
เป็ด ต าบลสามบันฑิต อ าเภทอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้เลือกพ้ืนที่ ต าบลสามบัณฑิต  เป็น
ตัวแทนในพัฒนาเป็นตัวอย่างและเปิดโอกาสกับประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ืมเติม
ในการเรียนรู้ ให้การแปรรูปสิ้นค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป 
 
ค าถามงานวิจัย 
  1.การแปรรูปสินค้าท าให้มีโอกาสเพ่ิมมูลทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได้  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย   
    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 

1.  ศึกษาบริบททางด้านเศราฐกิจ สังคม ของต าบลสามบันฑิต  
2.  ส่งเสิรมการผลิตไข่เค็ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร ต าบลสามบันฑิต   
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่และประชากร ดังนี้ 

1 ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบเชิงปฎิบัตการ  และได้ก าหนดขอบขอบเขตในการศึกษาเป็น
การส่งเสิรมการผลิตไข่ค็ม ให้กับกลุ่มเกษตรกร ต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2 ขอบเขตประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มประชากรคือเกษรกร ต าบลสามบันฑิต  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมการผลิตไข่เค็ม เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าไข่เป็ด   ต าบลสามบันฑิต 

อ าเภทอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
2.2 ทฤษฎีการตั้งเป้้าหมาย 
2.3.ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตไข่เค็ม 
2.4 การเลือกซ้ือไข่่ 
2.5การท าไข่่เค็ม 
2.6 การใช้ไอโอดีน 
2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1ข้อมูลทั่วไปสภาพทั่วไป  

  เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตรงกับสมัยพระเจ้าตากสินได้ถอยทัพพม่าออกมาจากรุงศรี
อยุธยา และมาสว่างที่บริเวณแห่งนี้ พระองค์ทรงเห็นว่าในตอนเช้าของทุกวันจะมีพระภิกษุจ านวน  3 รูป
ออกมาบิณฑบาตทุกเช้า จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “สามทิด” ต่อมาก็เรียกเป็น “สามบัณฑิต” จนติดปากกัน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภออุทัย ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่ม พอถึงฤดูฝนน้ าท่วมขัง และมีคลองชลประทานไหลผ่าน ได้แก่คลอง 7 ขวา และคลองธรรมชาติ 
เช่น คลองกะพัง และคลองกุ่มแต้ และมีองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก และปรับเป็นขนาดกลาง ตามมติกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2553  มีพ้ืนที่รับผิดชอบประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 21,771 ไร่ หรือ 17.17 
ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเนื้อท่ีท าการเกษตร 19,187 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1,500 ไร่ และอ่ืนๆ 1,054 ไร่ 

อาณาเขตต าบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหีบ และ ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  ทิศ
ใต้ ติดกับ ต.หนองน้ าส้ม และ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนอง
ไม้ซุง และ ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองน้ าส้ม อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา 
     จ านวนประชากร  ประชากรทั้งสิ้น 5,199 คน แยกเป็นชาย 2,570 คน หญิง 2,529 คน ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 164 คน/ตารางเมตร จ านวน 1,054 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
    สภาพทางด้านเศรษฐกิจ โครง สร้างทางเศรษฐกิจ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคืออาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่ 
และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ซึ่งในปัจจุบันมีการด าเนินการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลสาม
บัณฑิต คือโรงงานอุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 ซึ่งก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่
จ านวนหลายโรงงาน และหากด าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีแนวโน้มว่าราษฎรในพื้นที่จะ 
ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มากขึ้น รายได้เฉลี่ยของประชากรในต าบล 38,865 
บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 48) 
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       สภาพทางสังคม ด้านการศึกษา พ้ืนที่ต าบลสามบัณฑิตมีสถานศึกษาในต าบล 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
วัดสามบัณฑิต โรงเรียนวัดกุ่มแต้ โรงเรียนวัดดอนพุดซา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการเรียนการสอน
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาตอนต้น  
      ด้านการศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในต าบลจ านวน 3 แห่ง คือวัดดอนพุดซา 
วัดกุ่มแต้ และวัดสามบัณฑิต ประชาชนมีการประกอบศาสนกิจตามวันส าคัญของพุทธศาสนา และยังเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน  
      ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ยึดถือกันมาได้แก่ ประเพณีซึ่งเป็นงานนักขัต
ฤกษ์ เช่น วันสงกรานต์ การจัดงานบุญ สรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ก็มี
ประเพณีท่ีส าคัญที่ชาวต าบลสามบัณฑิตยึดถือกันมาอย่างยาวนาน คือประเพณีการท าบุญกลางบ้าน หน้า
บ้าน หลังบ้าน ชุมชนสามบัณฑิตยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นประเพณีดั้งเดิมที่สืบ ทอดมา
ยาวนานคือประเพณี "กวนข้าวทิพย์" โดยจัดให้มีการฟ้ืนฟูประเพณีการกวนข้าวทิพย์ที่วัดสามบัณฑิตและ
วัดดอนพุดซา การฟ้ืนฟูประเพณีการแข่งยขันเรือประเพณีช่วงออกพรรษา 
 
2.2 ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย 
  ทฤษฎีการตั้งเป้้าหมาย ( Goal-setting Theory) กล่่าวถึง เป้้าหมายว่าจะเป็็นสิ่งที่แสดงความ
ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็็นส่วนหนึ่งของการจัดองค์์การที่สามารถก าหนดขึ้นเพ่ือสร้้างผลงาน
ที่เป็นรูปธรรมตัวอย่่าง เช่่น การลดของเสียในการผลิต การลดการขาดงาน การลดอุบัติเหตุ หรือการสร้้าง
ความพอใจในงาน เป็็นต้น โดยผู้้บริหารสามารถใช้้เป้้าหมายเป็นเครื่องก าหนด พฤติกรรมและสิ่งจูงใจของ
พนักงาน ซึ่งควรมีความเข้าใจในประเด็นดังนี้ 
  2.2.1 คุณสมบัติของเป้าหมาย (Goals Characteristics) ปกติเป้าหมาย (Goals) มีความแตกต่า
งกันอย่างน้อยใน 3 มิติ ได้แก่ 
  1) ความเฉพาะเจาะจง (Specificity) หมายถึง ความชัดเจนในขอบเขตหรือเป้าหมาย   ซึ่ง
สามารถเห็นได้และวัดค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2) ความยากของเป้าหมาย (Difficulty) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งมีความยาก  - ง่ายแตกต่างกัน โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ในขั้นแรกๆ อาจจะง่ายและค่อยๆ ยากข้ึนตามล าดับ  

3) การยอมรับในเป้าหมาย (Acceptance) หมายถึง การยอมรับในการท าให้เป้าหมายส าเร็จลง
ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปบุคคลส่วนมากจะยอมรับเป้าหมายที่ตนมีส่วนร่วมก าหนด
ขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นก าหนดให้ โดยพนักงานมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมเป้าหมายให้สูงขึ้น
หลังจากท่ีพนักงานพบความส าเร็จในขั้นต้น และจะลดเป้าหมายให้ต่ าลงหลังจากพบกับความล้มเหลว
ระบบของการตั้งเป้าหมาย สามารถท่ีจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานในองค์กร โดยผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มีบทบาทส าคัญใน
การตั้งเป้าหมาย โดยที่บุคคลแต่ละคนจะต้องการข้อมูลที่มีประสิทธิผล ในการน าไปปรับปรุงการท างาน
ของตน นอกจากนี้ความสามารถของพนักงาน การยอมรับเป้าหมาย ระดับของเป้าหมายและการมี
ปฏิกิริยาต่อกันของเป้าหมายกับความสามารถของบุคคลจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
เป้าหมาย การตั้งเป้าหมายที่ยากจะสามารถเพ่ิมก าลังการผลิต แต่ในงานที่มีความซับซ้อน การตั้งเป้าหมาย
อาจจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากทุกเป้าหมายมีความส าคัญเท่าๆกันทั้งนั้น ในงานลักษณะนี้บางครั้งอาจก่อให้
เกิดพฤติกรรมในลักษณะของระบบราชการ (Bureaucratic Behavior) ท าให้การตั้งเป้าหมายไม่ประสบ
ความส าเร็จดังที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้แล้ว ผลของการตั้งเป้าหมาย ยังอาจจะมีผลแตกต่างกันตาม
วัฒนธรรมขององค์การนั้นๆ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย เป็นทฤษฎีที่ศึกษาถึงลักษณะของเป้าหมายว่า มี
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คุณลักษณะอย่างไร เพ่ือให้  เข้าใจถึงเป้าหมายในลักษณะต่างๆ เราจะเห็นว่าแนวคิดด้านการจูงใจแต่ละ
ทฤษฎีจะมีเอกลักษณ์และลักษณะที่ร่วมกัน หรือแตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ 
เพ่ือที่จะน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างเต็มท่ี (มัลลิกา ต้นสอน , 2544, หน้า 207-
214) 
 
2.3ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไขเค็ม 
 

2.3.1 หลักการถนอมอาหารโดยใช้เกลือ 
 มนุษย์เริ่มใช้เกลือในการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้โลหะ บรอนซ์  

โดยชาวอียิปต์เป็นพวกแรกที่ใช้เกลือเป็นตัวช่วยรักษาเนื้อปลา โดยท าเป็นปลาเค็ม การถนอมอาหาร  
โดยใช้เกลือถือเป็นวิธีที่เก่าแก่และเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย ส่วนใหญ่จะใช้เกลือในอาหารประเภทโปรทีน 
เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ปลา และอาหารที่มีรสหวานจัด เพ่ือลดรสหวานที่มากเกินไป นอกจากนี้เกลือยัง  
ช่วยลดรสขมได้อีกด้วย ซึ่งมักจะเติมลงในเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์สูง และกาแฟด า (Borgstrom, 1968, p. 
473; อ้างถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 3) 

 1) เกลือ เป็นสารที่ประกอบด้วยโซเดียม (Na)ร้อยละ 39.39 และคลอไรด์(Cl) ร้อยละ 60.61 มี
รูปร่างเป็นผลึกรูปลูกบาศก์สีขาว ละลายน้ าได้ประมาณร้อยละ 26.4 โดยน้ าหนัก เมื่อละลายน้ าจะมีรสขม
เล็กน้อย มีปฏิกิริยาเป็นกลาง ดูดความชื้นได้ประมาณร้อยละ 1.5 ที่อุณหภูมิ 30 อาศาเซลเซียส มีจุด
หลอมเหลวที่ 77.7 องศาเซลเซียส (ภิภพ กมลรัตน์, 2507, หน้า 40; อ้างใน ชมภูยิ้มโต, 2543, หน้า 3)  
หน้าที่หลักในการถนอมอาหารของเกลือ คือ เกลือจะท าให้ค่า Water Activity ของอาหารลดลง (ไพบูลย์ 
ธรรมรัตน์วาสิก, 2532, หน้า 90 ) เมื่อเกลือละลายในน้ า โมเลกุลของน้ าจะมาจับเกาะกับเกลือ เกิดเป็น 
ion hydration มีผลท าให้ความเป็นอิสระของน้ าเปลี่ยนแปลงไป (กล้าณรงค์ศรีรอด ,2521, หน้า 49)   

นอกจากนี้เกลือยังเป็นสารที่มีค่าแรงออสโมติคสูง เมื่อใส่ในอาหารจะท าให้น้ าในอาหารถูกดึง
ออกมา และน้ าจากเซลของจุลินทรีย์ ท าให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เนื่องจากเซลของจุลินทรีย์
เกิดลักษณะเซลเหี่ยว (plasmolysis) (กล้าณรงค์ ศรีรอด, 2521, หน้า49 )  

 
(1) ผลของเกลือต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
  เกลือมีคุณสมบัติในการคัดเลือกชนิดของจุลินทรีย์โดยอาหารเลี้ยงเชื้อของ จุลินทรีย์บางชนิด เช่น 
จุลินทรีย์จ าพวก Lactic acid bacteria สามารถปรับสภาพให้ทนต่อสภาวะ ความเข้มของเกลือได้ แต่
แบคทีเรียบางชนิดไม่สามารถทนต่อสภาวะเช่นนี้ได้ ก็จะตายไป (Desrosier, 1970, p. 493; อ้างถึงใน 
ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 3) โดยทั่วๆไป แบคทีเรียเกือบทุกชนิดต้องการอาหารที่มีเกลือเจือปนอยู่เล็กน้อย 
แบคทีเรียที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีเกลือเจือปนอยู่ร้อยละ 1-2 จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพวกท่ีเลี้ยงในอาหารที่
ไม่มีเกลือเลย แต่ถ้าใช้เกลือสูงกว่าร้อยละ 1-2 เกลือจะมีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้(ภิภพ 
กมลรัตน์, 2507, หน้า 40; อ้างใน ชมภู่ ยิ้มโต,2543, หน้า 3) ได้กล่าวว่าเกลือที่มีความเข้มข้นต่ า จะมีผล
ไปกระตุ้นควาเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ในขณะที่เกลือมีความเข้มข้นสูงจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลิ
นทรีย์ ช่วงความเข้มข้นของเกลือที่มีผลไปยับยั้งจุลินทรีย์ จะแตกต่างกันตามชนิดของจุลินทรีย์ จึงแบ่งกลุ่
มจุลินทรีย์ออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ไม่ทนเกลือ (Salt-intolerant) กลุ่มที่เติบโตได้ทั้งในสภาพที่มีเกลือและไม่มีเกลือ (Salt- 
facultative) และกลุ่มที่ทนเกลือได้ (Salt-tolerant:Halophlilc) (Ingram,1957, p. 90; อ้างถึงใน ชมภู่ 
ยิ้มโต, 2543, หน้า 4) 



  
6 

 
(2.3.2)ประสิทธิภาพในการถนอมรักษาอาหารของเกลือ 
ประสิทธิภาพในการถนอมรักษาอาหารของเกลือ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้   
ก. ความเข้มข้นของเกลือ จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเป็นพิษ จะถูกยับยั้ง

การเจริญเติบโตในอาหารที่มีสารละลายเกลือเข้มข้นร้อยละ 10 (Garard, 1976, p. 312; อ้างถึงใน ชมภู่ 
ยิ้มโต, 2543, หน้า 4) ซึ่งน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10-15 สามารถ ยับยั้งจุลินทรย์ได้ แต่ถ้าเป็นสาร
ละลายน้ าตาลต้องใช้ความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 50 

ข. อุณหภูมิ ประสิทธิภาพของการถนอมรักษาอาหารของเกลือ จะลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ า เช่นการ   
ป้องกันการเจริญของเชื้อ E.Coli ที่อุณหภูมิ5-8 องศาเซลเซียส ต้องใช้เกลือเข้มข้น ร้อยละ 25 แต่ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจะใช้เกลือเข้มข้นเพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น (Dumesh, 1935, p. 45; อ้างถึงใน 
ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 5) 

 ค. ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) เมื่อค่าpH ลดลงจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการถนอมอาหารของ
เกลือเพ่ิมข้ึน การถนอมรักษาเนื้อสัตว์จะใช้เกลือน้อยกว่าการถนอมรักษาเนื้อปลาเพราะเนื้อปลามีค่า pH   
สูงกว่าเนื้อสัตว์ ความเข้มข้นของเกลือที่ใช้ในการท าลายเชื้อ Staphylococci จะลดลงร้อยละ 30 เมื่อใช้    
ร่วมกับกรด ในอัตราส่วน 1: 1 (ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 5) 
  (2.3.3) ขั้นการแทรกซึมของเกลือเข้าไปในอาหาร 
กล้าณรงค์ ศรีรอด (2521, หน้า 49) ได้กล่าวถึงกระบวนการหมักอาหารด้วยเกลือ มีข้ันตอนหลัก 3 ขั้น 
ดังนี้ 

ก. การเกิดแรงดันออสโมติค (Osmotic stage) เมื่อน าอาหารไปแช่ในสารละลายเกลือ ความเข้
มข้นของเกลือในอาหารจะน้อยกว่าความเข้มข้นของเกลือในสารละลายเกลือท าให้น้ าในอาหารถูกดึงออกสู่
สารละลายเกลือ เนื่องจากเกิดแรงดันออสโมติค จะท าให้น้ าหนักของอาหารลดลง โปรตีนจะละลายปนกับ
น้ าออกจากเซลล์ของอาหารด้วย 

ข. การเปลี่ยนคุณสมบัติของโปรตีน (Protein denatured) ในขณะที่น้ าออกมานอกเซลล์อาหาร 
เกลือจะซึมเข้าไปแทนที่จนกระทั่งความเข้มข้นของเกลือในอาหารสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งโปรตีนใน
อาหารจะหยุดละลายและเสียรูปไป ช่องว่างภายในเซลล์อาหารจะถูกแทนที่ด้วยเกลือ ท าให้อาหารมีสีขุ่น 

ค. ขั้นสมดุล (Equilibium stage) เกลือจะซึมเข้าไปในอาหารจนถึงจุดสมดุล คือ ความเข้มข้นข
องเกลือในอาหารจะเท่ากับความเข้มข้นของเกลือในสารละลายเกลือ น้ าาหนักของอาหารจะเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากน้ าหนักของเกลือที่เข้าไปแทนอยู่ในอาหาร 

(2.3.4) ปัจจัยที่มีผลตอการแทรกซึมของเกลือ 
เกลือจะแทรกซึมเข้าไปในอาหารได้เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 

ก. ชนิดของอาหาร อาหารต่างชนิดกันมีปริมาณความชื้นต่างกัน ซึ่งความชื้นของอาหารมีผลต่
อการเกิดกระบวนการออสโมไลซีส ส่วนอาหารที่มีเปลือกหนา มีสารเคลือบผิว จะท าให้เกลือซึมเข้าไปได้
ยาก (กล้าณรงค์ ศรีรอด, 2521, หน้า 49) 

ข. ระยะเวลา ยิ่งใช้เวลาในการหมักอาหารด้วยเกลือนานขึ้นเท่าไร เกลือจะแทรกซึมเข้าไปใน
อาหารได้มากขึ้น (กล้าณรงค์ ศรีรอด, 2521, หน้า 49) 

 
 

(2.3.5) เกลือกับการเปลี่ยนแปลงของอาหาร 
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เกลือมีผลช่วยให้ไข่เกิดเจลได้ดีขึ้น และมีผลท าให้โมเลกุลของโปรตีนเปลี่ยนคุณสมบัติไป 
(Denatured) โดยจะเปลี่ยนคุณสมบัติจากการละลายน้ าได้เป็นไม่ละลายน้ า และตกตะกอนแข็ง (ศิริ
ลักษณ์ สินธวาลัย, 2525, หน้า 247) ในการท าผักดองที่แช่น้ าเกลือ หรือใส่เกลือเป็นเม็ดลงไปในผัก เกลือ
จะดูดน้ าออกจากเซลล์ผักได้เป็นน้ าเกลือ ช่วยท าให้ผักกรอบและมีเนื้อแน่นขึ้น (ดรุณี ธนะนันท์กุล , 2534, 
หน้า 199) นอกจากนี้เกลือยังมีผลต่อลักษณะเนื้อท่ีหุงต้มด้วย คือ จะท าให้เนื้อนุ่มข้ึน ให้รสชาติที่ดี (ศิริ
ลักษณ์ สินธวาลัย, 2525, หน้า 247) การใช้เกลือในการท าไข่เค็ม นั้นเกลือจะช่วยให้เนื้อสัมผัส สี ของไข่
เป็ดดีขึ้น เนื้อสัมผัสของไข่เป็ดสดต้มจะมีลักษณะยืดหยุ่น (rubbery) และแข็ง มีสีขาวเหลือง เมื่อเป็นไข่
เค็ม เนื้อสัมผัสจะนุ่มข้ึน มีสีขาวขุ่น นอกจากนี้เกลือยังช่วยปรับปรุงให้ไข่เค็มมีรสชาติดีขึ้น มีกลิ่นเค็มของ
เกลือด้วย (ธานี พุทธวิถี, 2536, หน้า 52) 
 
2.4 การเลือกซ้ือไข 

1 ไข่ใหม่ เปลือกจะมีสีนวล ไม่เป็นมัน 
2 ไข่ใหม่ จะมีช่องโพรงอากาศทางบริเวณด้านป้าน แต่ถ้าเป็นไข่เก่าช่องโพรงอากาศ  

จะกว้าง ทั้งนี้เพราะความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะระเหยออกทางรูพรุนของเปลือกไข่ ท าให้เยื่อ
ไข่หดตัวและเกิดโพรงอากาศบริเวณด้านป้าน 

3 ไข่ใหม่ จะมีน้ าหนักมากกว่าไข่เก่า ทั้งนี้เพราะน้ าหรือของเหลวในไข่เก่า ระเหยออกไปตามรู
พรุนของเปลือกไข่มากกว่าไข่ใหม่ 

4 ไข่ใหม่ เมื่อเคาะให้แตกแล้วใส่จาน ไข่แดงจะนูนและข้น ไข่ขาวติดแน่นและเหนียว ส่วนของไข่
ขาวอยู่รอบนอกจะใส การที่ไข่ขาวของไข่เก่าเหลวเนื่องจากมีเอนไซม์ไปย่อยโปรตีน  

5 เปลือกไข่ จะต้องสะอาด ไม่มีรอยบุบหรือแตก ถ้าเปลือกไข่แตก เชื้อโรคต่างๆอาจดูดซึมเข้าไป
ภายในไข่ ท าให้เน่าเสียเร็ว 

6 สี กลิ่น และรส ของไข่ใหม่ดีกว่าไข่เก่า 
7 ไข่ที่ซื้อ ควรเลือกไข่ที่มีขนาดใหญ่ แม้ว่าราคาจะสูงกว่าไข่ที่มีขนาดเล็ก แต่ถ้าน ามาเปรียบเทียบ

กัน เมื่อน ามาประกอบอาหารแล้ว จะประหยัดกว่าไข่ที่มีขนาดเล็ก (ปัญญาโพธิ์ฐิติรัตน์ ,2530, หน้า 12-16 
 
2.5 การท าไขเค็ม 

ไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมอาหารโดยใช้เกลือ เพื่อให้ไข่เก็บไว้ได้นานขึ้น และยังเป็
นการเพ่ิมมูลค่าให้กับไข่ด้วย มีทั้งไข่เป็ดเค็ม ไข่ไก่เค็ม และไข่นกกระทาเค็ม ไข่เค็มเป็นอาหารที่คนไทย
นิยมรับประทานกันมาก เนื่องจากมีวิธีการท าง่าย น ามารับประทานง่าย ใช้ประกอบอาหารอื่นได้มาก เช่น 
ท าอาหารคาว ท าไส้ขนมเปียะ ไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ใช้ตกแต่งอาหารบางอย่าง เป็นต้น การท าไข่เค็ม มี 2 
วิธี คือ ไข่เค็มดอง เป็นไข่เค็มที่ได้จากการน าไข่เป็ดสดมาแช่ในสารละลายเกลือท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 20-
25 เป็นเวลานาน 15-20 วัน จะสามารถน ามาบริโภคได้(กาญจนิจ กณิถอนันต์,2515, หน้า 30) 
  ไข่เค็มพอก เป็นวิธีการดั้งเดิมของชาวจีน และปฏิบัติต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ (สุวรรณ เกษตร
สุวรรณ, 2529, หน้า 52) โดยใช้ดินเหนียวผสมกับน้ าเกลือเข้มข้นร้อยละ 25-30 จนดินนิ่ม สามารถปั้นเป็
นก้อนได้ จึงน ามาพอกไข่ไว้เป็นเวลานาน 10-15 วัน (กาญจนิจ กณิถอนันต์,2515, หน้า 30) การท าไข่เค็ม
พอกของชาวจีนมีหลายวิธี เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “ไข่ฮูลิดาล”(hulidan) ได้จากการน าไข่มาพอกด้วยส่
วนผสมของเกลือ ดินเหนียวและแกลบ ในอัตราส่วน 1:3:5 นวดให้ 
เข้ากัน แล้วน ามาพอกไข่ให้มิดทั่วทั้งฟอง หนาประมาณครึ่งนิ้ว เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 เดือน ไข่แดงจะ
เริ่มข้นและแข็งตัว มีสีเข้มข้ึน และมีกลิ่นเค็มเกิดขึ้น หรือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “ไข่แซนแดน” ได้จากการ
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น าข้าวสุกมาผสมกับเกลือ แล้วน ามาพอกไข่ วิธีนี้ท าให้เปลือกไข่อ่อนตัวลง เยื่อเปลือกไข่หนาขึ้น ไข่จะข้
นเป็นลิ่มๆ มีกลิ่นคล้ายไวน์ ท าให้ไข่สามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 6 เดือน (Romanoff, 1949, p. 25; 
อ้างถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 8) มีชาวจีนบางกลุ่มใช้เกลือ ดินเหนียว ขี้เถ้าแกลบหรือถ่านปน มา
ผสมรวมกันแล้วน ามาพอกไข่ (วิฑูร ด่านภักดี, 2525, หน้า 25) 
        
ลักษณะและคุณภาพของไขเค็ม 

ลักษณะภายนอก ไข่เค็มจะมีลักษณะภายนอกเหมือนไข่สด คือ เปลือกไข่มีสีขาวขุ่น เห็นเป็นเงา
กลมสีด าบนเปลือกไข่ ซ่ึงเป็นส่วนของไข่แดง (ธานี พุทธวิถี, 2536, หน้า 52) แต่ถ้าเป็นไข่เค็มที่ต้มในน้ าที่
ใส่สารส้มเล็กน้อย บนเปลือกไข่จะสาก และมีผงคล้ายแป้ง มีสีขาวนวลเคลือบอยู่ ลักษณะภายนอกของไข่
เค็มที่ดี เปลือกต้องไม่มีการเน่าเสียหรือแตกร้าว (ชมภู่ ยิ้มโต,2543, หน้า 6) ลักษณะภายในเมื่อเป็นไข่ดิบ 
ไข่ขาวจะเหลวและมีสีขาวขุ่น ส่วนไข่แดงจะเป็น ก้อนกลมแข็ง มีสีแดง เมื่อน ามาต้ม ไข่ขาวจะมีสีขาวขุ่น 
มีเนื้อนุ่ม และมีกลิ่นเค็มของเกลือ ส่วนไข่แดง มีสีส้มแดงเข้ม มีเนื้อสัมผัสที่คงตัวและมีเนื้อหยาบ มีส่วน
ของน้ ามันเยิ้มออกมา ไข่เค็มที่ดีนั้น ไข่ขาวจะมีเนื้อละเอียด มีรสเค็มปานกลาง ส่วนไข่แดงมีสีแดงเข้ม เป็
นน้ ามันเยิ้มและมีรสเค็ม (สุชาดา เหลืองสกุล, 2533, หน้า 50) 

 
คุณคาทางโภชนาการของไขเค็ม 

ไข่จัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน ถือว่าเป็นแหล่งของโปรทีนที่มี
กรดอมิโนชนิดจ าเป็นครบถ้วน เมื่อน ามาแปรรูปเป็นไข่เค็มแล้ว คุณค่าทางโภชนาการของไข่เค็มยังคงอยู่  
 
ไขเค็มชนิดพอกดิน 

ไข่เค็มพอกข้ึนชื่อมาก คือ ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ในปัจจุบันมีบางจังหวัดที่สามารถ
ท าไข่เค็มพอกได้ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับไข่เค็มไชยา เช่น ไข่เค็ม
ดินสอพอง จังหวัดลพบุรี ไข่เค็มปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแต่ละแห่งจะมีกรรมวิธีการผลิตใกล้เคียง
กัน แต่ต่างกันที่เทคนิคในการผลิตเพื่อให้ได้ไข่เค็มที่มีคุณภาพและวัตถุดิบที่ใช้พอกไข่ ไข่เค็มไชยาและไข่
เค็มปักธงชัยใช้ดินจอมปลวกในการพอกไข่ ส่วนที่ลพบุรีจะใช้ดินสอพอง 

ก. ไข่เค็มไชยา “ไชยา” เป็นชื่อเรียกไข่เค็ม ซึ่งเรียกตามสถานที่ที่ผลิตเป็นแห่งแรก คือ อ าเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การผลิตเดิมเริ่มจากการดองในน้ าเกลือ พบว่า ไข่ที่ดองจะเก็บไว้ได้ไม่นาน ไข่
จะเน่าในระหว่างการดอง ต่อมาได้ใช้ดินเหนียวพอก เมื่อพอกไปแล้วดินจะแห้งแข็ง ตกสะเก็ด ไม่จับตัวกัน 
และร่วงออกมาหมด ต่อมาชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่อ าเภอไชยา ได้น าดินจอมปลวกท่ีร้างแล้วมาพอกแทน
ดินเหนียว พบว่าไข่เค็มที่ได้มีคุณภาพดี ตั้งแต่นั้นมาจึงใช้ 
ดินจอมปลวกพอกไข่มาจนทุกวันนี้ ในการผลิตจะใช้อัตราส่วนดินจอมปลวกต่อเกลือเป็น 4:1 หรือ 5:2 
ผสมให้เข้ากัน น าส่วนผสมที่ผสมได้มาพอกไข่ ให้ดินพอกท่ัวทั้งฟองและหนาพอสมควร จึงน าไข่ไปพอก
ทับด้วยขี้เถ้าแกลบ แล้วทิ้งไว้สักพัก โดยใช้พลาสติกคลุมเพื่อลดอัตราการระเหยน้ าหลังจากนั้นน ามาบรรจุ
ลงในถุงพลาสติก น าใส่กล่องกระดาษ ซึ่งมี 2 ขนาด คือ ขนาด 12 ฟอง และ 25 ฟอง ราคากล่องละ 34 
บาท และ 70 บาท ตามล าดับ ติดฉลากบนกล่อง เพื่อระบุวันที่จะน าไปทอดไข่ดาวและวันที่ต้มเป็นไข่เค็ม
ได้ (ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 11) 

ข. ไข่เค็มดินสอพอง เริ่มผลิตเมื่อปี 2534 โดยกลุ่มแม่บ้านก าลังพลพัน.ปจว. ค่ายสมเด็จพระนา
รายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นไข่เค็มที่พอกด้วยดินสอพอง ใช้อัตราส่วนระหว่างดินสอพองต่อเกลือ 3:1 
(โดยน้ าหนัก) ลักษณะของไข่เค็มที่ได้ ไข่ขาวจะนิ่ม ไข่แดงแข็ง การจ าหน่ายจะบรรจุในกล่องกระดาษ กล่
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องละ 10 ฟอง และ 20 ฟอง ราคากล่องละ 30 บาท และ 55 บาท ตามล าดับ (ชมภู่ ยิ้มโต, 2536, หน้า 
11) 

ค. ไข่เค็มปักธงชัย ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรโคกศิลา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือผลิตไข่เค็มในปี 2531 การผลิตใช้ดินจอมปลวกท่ีน ามาจากท้องไร่
ท้องนา ใช้อัตราส่วนระหว่าง ดินจอมปลวก 3 ส่วน ต่อเกลือสมุทร 1 ส่วน น าส่วนผสมมาพอกไข่และพอก
ทับด้วยขี้เถ้าแกลบอีกครั้ง ไข่เค็มที่พอกได้น ามาบรรจุใส่ในถุงพลาสติกชนิดร้อน ถุงละ 1 ฟอง และน ามา
บรรจุลงในกล่องกระดาษ กล่องละ 10 ฟอง จ าหน่ายราคากล่องละ 35 บาท (สมบัติ ราชวงค์, 2537, หน้า
43) 
 
การตลาดของไขเค็ม 

ปัจจุบันการผลิตไข่เค็มยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากไข่
เค็มสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าไข่สด จึงมีการผลิตและจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแนว
โน้มการขยายตัวเพ่ิมข้ึน การจัดจ าหน่ายไข่เค็มจะมีลักษณะเหมือนสินค้าตัวอ่ืนๆ คือมีการจ าหน่ายจากผู้
ผลิตไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าส่งน าไปจ าหน่ายต่อยังผู้ค้าปลีกและผู้ค้าปลีกน าไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง 
นอกจากนี้ยังวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และร้านค้าปลีกย่อยทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
(ธานี พุทธวิถี, 2536, หน้า 52) ส่วนไข่เค็มไชยาและไข่เค็มดินสอพอง นอกจากมีการจัดจ าหน่ายดังกล่าว
แล้ว ยังมีการจ าหน่ายภายในจังหวัด โดยตั้งร้านขายตามข้างทาง เพื่อจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ใช้เป็นข
องฝากแก่ญาติพ่ีน้องทางบ้าน เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด (ชมภู่ ยิ้มโต , 2543, หน้า 11) 

 การตลาดต่างประเทศของไข่เค็มนั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคชาวต่างประเทศในแถบยุโรป 
เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ ประกอบกับชาวยุโรปไม่นิยมบริโภคอาหารหมักดอง แต่ทางเอเชียเป็นอา
หารที่รู้จักกันมานาน เนื่องจากไข่เค็มเริ่มมีการพัฒนา ขึ้นในแถบเอเชีย จากการส ารวจโดยการสอบถาม 
พบว่า มีการจ าหน่ายไข่เค็มไปยังประเทศไต้หวัน จีน และในสหรัฐอเมริกา เฉพาะในรัฐที่มีคนเอเชีย
อาศัยอยู่และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต(ธานี พุทธวิถี, 2536, หน้า 52) 

 
ปัญหาการผลิตไขเค็ม 

การแปรรูปไข่เค็มยังเป็นอาชีพท่ีท ากันเฉพาะในครัวเรือน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐ จึงท าให้การผลิตยังคงอยู่ในรูปการท ากันเองมากกว่าเป็นอุตสาหกรรม และเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้
ผลิตไข่เค็มเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้ไข่เค็มที่ผลิตได นั้นมีคุณภาพไม่สม่าเสมอ เพราะการผลิตในแต่ละ
ที่นั้นใช้วัตถุดิบต่างกัน เช่น ชนิดของดินที่ใช้พอกต่างกัน และไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีมาตรฐาน
อุตสาหกรรม จึงจ าหน่ายเฉพาะภายในประเทศ ส่งออกไปยังต่างประเทศไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพ ดังนั้น ถ้ามีการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน อนาคตการขยายจาก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนไปเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมากข้ึน (ธานี พุทธวิถี , 2536, หน้า 52) 

 
วัตถุดิบในการผลิตไขเค็ม 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไข่เค็ม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะถ้ามี 
การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตแล้ว จะท าให้ได้ไข่เค็มที่มีคุณภาพดีด้วย วัตถุดิบที่  
ส าคัญที่ใช้ในการผลิตไข่เค็ม ได้แก่ ไข่เป็ดสด และ เกลือ 
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ไขเปดสด 
 ปัจจัยที่ส าคัญที่มีส่วนให้คุณภาพของไข่เค็มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนั้น ต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพ วัตถุดิบหลักในการผลิตไข่เค็มที่ส าคัญ คือ ไข่เป็ดและไข่ไก่แต่นิยมน าไข่เป็ดมาผลิตเป็นไข่เค็ม
มากกว่าไข่ไก่ ทั้งนี้เพราะไข่เป็ดมีเปลือกหนาและมีจ านวนรูบนเปลือกไข่มากกว่าไข่ไก่ (Romanoff, 1949, 
p. 25; อ้างถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 8) เมื่อน าไข่ไก่มาพอกจนเป็นไข่เค็มจะได้ไข่แดงท่ีมีสีอ่อนกว่าไข่
เป็ด ไม่มีน้ ามันเยิ้มออกมาจากส่วนข 
องไข่แดงและมีวงสีด าของซัลไฟด์เกิดข้ึน การน าไข่เป็ดมาท าไข่เค็ม ต้องเลือกใช้ไข่ที่สดและมีคุณภาพ  
 
ปัจจัยที่มีผลตอคุณภาพของไขเปด มีดังต่อไปนี้ 

ก) การเลี้ยงเป็ด เป็ดเป็นสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงกันแพร่หลายในประเทศไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anas 
platyrhuclus ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มเลี้ยงเป็ดเมื่อใดแต่คาดว่าประเทศท่ีน าเป็ดมาเลี้ยง คือ ประเทศ
จีน เพราะคนจีนนิยมบริโภคท้ังเนื้อเป็ดและไข่เป็ด และยังรู้จักวิธีท าไข่เป็ดเค็มและไข่เยี่ยวม้าด้วย เป็ดเป็
นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องมีโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยงที่ยุ่งยากจึงนิยมเลี้ยงกันทั่วไปตามชนบท โดยปล่อยให้
เป็ดหากินเองตามชายคลอง หนอง บึง หรือตามชายทะเลการเลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือเก็บไข่ 
เมื่อเป็ดไม่สามารถให้ไข่ได้แล้ว จึงน าไปขายเป็นเนื้อเป็ดบริเวณท่ีเลี้ยงเป็ดมากมักอยู่ในจังหวัดใกล้
ชายทะเล เช่น จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี และสมุทรสงคราม เป็นต้น ในปัจจุบันการเลี้ยงเป็
ดได้แพร่ขยายไปยังจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว เช่น จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น 
หนองคาย และอุบลราชธานี เป็นต้น (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529,หน้า 192) 
 

ข) พันธุ์เป็ดไข่ เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย มี 3 พันธุ์ คือ 
(ก) พันธุ์แคมปเบลล์ (Campbell) เป็นเป็ดที่ได้รับการผสมพันธุ์ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปัจจุบันมี 3 สาย
พันธุ์ คือ พันธุ์กากีแคมปเบลล์ (Khaki Campbell) พันธุ์ไวท์แคมปเบลล์ (White Cambell) และพันธุ์ดาร์
คแคมปเบลล์ (Dark Cambell) เป็ดพันธุ์นี้เป็นเป็ดพันธุ์ที่ให้ไข่ดกท่ีสุด โดยเฉลี่ย 365 ฟองต่อปี มีลักษณะ
รูปร่างคล้ายเป็ดพันธุ์ปากน้ า แต่มีขนาดใหญ่กว่า หนากว่า ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่หนัก 2.0-2.5 กิโลกรัม ตัวเมีย
หนัก 1.5-2.0 กิโลกรัม ขนตัวเมียจะมีสีน้ําตาล ขนหลังและปีกมีสีสลับอ่อนกว่า ปากมีสีด าค่อนไปทางเขียว 
คอส่วนบนมีสีน้ําตาล ส่วนล่างมีสีกากี ขาและเท้ามีสีเดียวกับล าตัว แต่เข้มกว่าเล็กน้อย ส าหรับตัวผู้มีสี
แตกต่างไปจากตัวเมีย คือ สีหัวคอ ไหล่ และปลายปีกมีสีเขียว ขนตัวมีสีกากีและน้ําตาล ส่วนขาและเท้ามี
สีส้ม เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ4½ เดือน (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หน้า 192) 

(ข) พันธุ์อินเดียนรันเนอร์ (Indian Runner) มีแหล่งก าเนิดแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นเป็ดที่ไข่ดกคล้ายไก่พันธุ์เล็กฮอร์น มีรูปร่างเพรียว ยืนคอตรงล าตัวสูง 24-32 นิ้ว เคลื่อนไหว
เร็ว ตื่นตกใจง่าย เริ่มไข่เมื่ออายุ 4 ½ เดือน เป็ดพันธุ์นี้มี 3 สายพันธุ์คือ ชนิดสีเทาขาว (Frawn and 
White) ชนิดสีขาว (White) และชนิดลาย (Pencilted)(ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หน้า 192) 

(ค) พันธุ์พ้ืนเมือง สามารถแยกได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ เป็ดพันธุ์ปากน้ า และเป็ดพันธุ์นครปฐม 
เป็ดพันธุ์ปากน้ า มีขนตัวสีด า อกสีขาว ปากด า เท้าด า ไข่เร็วและดกกว่าเป็ดนครปฐม แต่ฟองมีขนาด
เล็กกว่า เลี้ยงกันมากในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และตามจังหวัดแถบชายทะเล เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5-6 
เดือน (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หน้า 192)เป็ดพันธุ์นครปฐม มีล าตัวใหญ่ อกกว้าง ออกไข่ช้า แต่ไข่ฟอง
โตตัวเมียมีขนสีลายกาบอ้อย หนัก 2.5-3.0 กิโลกรัม ตัวผู้หัวมีสีเขียว อกมีสีแดง ล าตัวและปากมีสีเทา 
เท้ามีสีส้ม หนัก 3.0-3.5 กิโลกรัม เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 6 เดือน ให้ไข่เฉลี่ย 150-180 ฟองต่อปี เลี้ยงกันมาก 
ในจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หน้า 192) 
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การดูแลจัดการไข่เป็ด เป็ดส่วนใหญ่จะไข่ก่อนเวลา 07.00 น. การเก็บไข่ท าได้ 2 ครั้ง คือเวลา 
07.00 น. และเวลา 09.00 น. การเก็บไข่สายหรือปล่อยให้ไข่อยู่ในรังเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดปัญหาไข่
แตกร้าว สกปรกได้ การจัดการเรื่องวัสดุรองพ้ืน ต้องให้แห้งอยู่เสมอจะท าให้ได้ไข่ที่สะอาด (พินิจ ล าดวน
หอม, 2530, หน้า 144) 

อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ด การเลี้ยงเป็ดในสมัยก่อน มักปล่อยให้เป็ดหากินเองตามธรรมชาติ อาหารที่
เป็ดกินส่วนใหญ่ ได้แก่ หอย ปู ปลา ลูกกบ บางแห่งที่อยู่ใกล้ทะเล มักให้กินปลาเป็ดด้วย ต่อมาเม่ือ
วิทยาการเลี้ยงเป็ดก้าวหน้าขึ้น จึงได้มีการผสมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ส าคัญในการเติบโตของเป็
ด เพื่อน าไปใช้ในการผลิตไข่ (พินิจ ล าดวนหอม, 2530, หน้า144) นอกจากนี้ในอาหารผสมส าหรับเป็ดไข่ 
ควรใส่ใบกระถิน หรือหญ้าสดลงไปด้วย เพราะจะช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงเข้ม (ปฐม เลาหะเกษตร , 2529, หน้
า 192) 

 โครงสร้างของไข่ ไข่ที่ได้จากสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 
เปลือกไข่ร้อยละ 11 ไข่ขาวร้อยละ 58 และไข่แดงร้อยละ 31 (ชมภู่ยิ้มโต, 2543, หน้า 14) เปลือกไข่ 
เปลือกไข่ประกอบด้วยแมทริกซ์ (matrix) ซ่ึงเป็นเส้นใยโปรตีนสานกันเป็นตาข่าย และพวกหินปูน หรือ
ผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนต จับอยู่ในเส้นใยของโปรตีน มีลักษณะแข็งเรียบติดแน่นอยู่กับเยื่อหุ้มไข่
ชั้นนอก แมทริกซ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือMamillary matrix และ Spongy matrix จากการศึกษาด้
วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า เส้นใยของแมทริกซ์ผ่านทะลุหินปูน แทนที่จะล้อมรอบกัน แมทริกซ์จึงมีผลต่
อความแข็งแรงของเปลือกไข่ด้วย (รัชนีตัณฑะพานิชกุล , 2537, หน้า 383) ที่ผิวนอกของเปลือกไข่มีสาร
เคลือบบางๆ เรียกว่า คิวติเคิล(Cuticle ) เป็นโปรทีนชนิดที่ละลายในน้ า (Alais and Linder, 1991, หน้า 
222) มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซซึมผ่านได้ ช่วยป้องกันน้ําระเหยออกจากไข่ และป้องกันการปนเปื้อนของจุลิ
นทรีย์เข้าไปในไข่ (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 8) บนเปลือกไข่จะมีรูขนาดต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
เชื่อมโยงต่อกับท่อระบายอากาศของเปลือกไข่ รูเหล่านี้จะกระจายอยู่ทั่วเปลือกไข่อย่างไม่สม่ าเสมอ  

ไข่ขาว :โปรตีนในไข่ขาวและคาร์โบไฮเดรต ไข่ขาวประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน ที่มีความหนืดต่
างกัน คือ ไข่ขาวใสชั้นนอก (Outer liquid layer ) เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของไข่ขาว ติดกับเยื่อหุ้มเปลือกไข่ 
ไข่ขาวข้น (Middle dense layer ) เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากไข่ขาวชั้นนอก เป็นส่วนที่ห่อหุ้มไข่ขาวใสชั้นในและ
ไข่แดงไว้ ป้องกันอันตรายจากการกระทบกระเทือนจากภายนอกให้กับไข่แดง ไข่ขาวใสชั้นใน ( Inner 
liquid layer) เป็นชั้นที่อยู่ติดกับไข่แดง เป็นที่ๆ เยื่อข้ัวไข่แดงยึดไข่แดงให้ลอยตัวอยู่ตรงกลางฟองไข่ เยื่อ
ขั้วไข่แดง (Chalaziferrous)เป็นส่วนของไข่ขาว ที่ท าหน้าที่ห่อหุ้มไข่แดง และเป็นสายทุ่นรักษาสมดุลให้ไข่
แดงอยู่กลางฟองไข่ (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 527-623) ที่เรียกว่าไข่ขาว เพราะเม่ือส่วนนี้
ตกตะกอนจะเป็นสีขาว(Albus-white) (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2516, หน้า 52-72) ไข่ขาวดิบของไข่ไก่ 
จะมีสีเหลืองเขียว มีสีเทาอ่อนในชั้นไข่ขาวข้น ส่วนไข่เป็ดจะไม่มีสีและใส (Romanoff, 1949, p. 25; อ้า
งถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 16) ในไข่ขาวส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ าและโปรทีน มีคาร์โบไฮเดรต 
แร่ธาตุ ไขมัน ในปริมาณน้อย 
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รูปที่ 2.1 โครงสร้างของไข่ ที่มา : ชมภู่ ยิ้มโต (2543, หน้า 16) 

โปรตีนในไข่ขาวส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายน้ าได้ และแตกต่างจากโปรทีนในไข่แดง เนื่องจากโป
รทีนในไข่แดงเป็นพวกไลโปโปรทีน (Lipoprotein) แต่ในไข่ขาวเป็นพวกไกลโคโปรทีน(Glycoprotein) ที่
จับกับแมนโนส หรือแมนโนสกับกาแลคโตส (Lowe,1949,p. 20; อ้างถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 16) 
ใน) โปรทีนในไข่ขาวประกอบด้วย โอวอลบูมิน (Ovalbumin) ร้อยละ 75 โอโวมิวคอยด์ (Ovomucoid) ร้
อยละ 13 โอโวมิวซิน (Ovomucin)ร้อยละ 7 โอโวโคนาลบูมิน (Ovoconanbumin)ร้อยละ 3 และ โอโว
กลอบูลิน (Ovoglobulin)ร้อยละ 2 ของไข่ ขาวทั้งหมด (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 8) โปรทีนแต่ละ
ตัวมีคุณสมบัติและปริมาณกรดอะมิโน ชนิดต่างๆดังนี้ 

โอวอลบูมิน เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในไข่ขาว ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและฟอสเฟต มี
คุณสมบัติในการเกิดเจลและเกิดฟอง จะเปลี่ยนคุณสมบัติเมื่อได้รับความร้อน (ชมภู่ ยิ้มโต , 2543, หน้า 
17)โอโวมิวคอยด์ เป็นไกลโคโปรทีนที่ประกอบด้วยกลูโคซามีน ร้อยละ 14 และแมนโนสร้อยละ 7 ถูก
เปลี่ยนคุณสมบัติเมื่อได้รับความร้อน แต่ทนความร้อนได้มากกว่าโอวอลบูมิล และโอโวโคนาลบูมิล (ชมภู่ 
ยิ้มโต, 2543, หน้า 17)โอโวมิวซิน เป็นโปรทีนที่ท าให้เกิดลักษณะการเป็นวุ้นของไข่ขาวข้น โดยเกิดเป็
นโครงสร้างตาข่าย (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 18) ไข่ขาวใสและไข่ขาวข้นแตกต่างกันที่ปริมาณโอโว
มิวซิน ในไข่ขาวข้นมีโอโวมิวซินมากกว่าไข่ขาวใส ประมาณ 4 เท่า (ชมภู่ยิ้มโต, 2543, หน้า 17) ในไข่ขาวข้
นและไข่ขาวใสมีโอโวมิวซิน ร้อยละ 5.11 และ 1.91 ตามล าดับโอโวมิวซิน มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ํา แต่
ละลายได้ในสารละลายเกลือท่ี pH 7 (นุชรี เบญจานุวัตร,2529, หน้า 18)โอโวโคนาลบูมิน บางครั้งเรียกว่า 
“โอโวทรานสเฟอร์ริน” มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เมื่อได้รับความร้อนจะ
เปลี่ยนคุณสมบัติได้ง่ายกว่าโอวอลบูมิน ตกตะกอนที่อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไข่ขาว
ตกตะกอน(ชมพู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 17)โอโวกลอบูลิน มีคุณสมบัติในการเกิดฟอง ถูกเปลี่ยนคุณสมบัติโดย 
6M guanidine hydrochloride วิทาเกอร์และแธนเนอร์บรัม (Whitaker and Tannerbaum, 1977, 
หน้า 602) ในไข่ขาวมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่าในไข่แดง ไข่ 1 ฟอง จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ 0.5 กรัม 
ซ่ึงร้อยละ 75 ของปริมาณนี้อยู่ในไข่ขาว มีทั้งชนิดที่อยู่ในรูปอิสระ คือ เป็นกลูโคส และรวมตัวอยู่กับโป
รทีนชนิดต่างๆ เช่น ดี-แมนโนส รวมอยู่กับโอวอลบูมินและโอโวกลอบูลิน หรือ กลูโคสแมนโนส และกา
แลคโตส รวมอยู่กับโอโวมิวคอยด์ เม็ดสีในไข่ขาวมีเพียง ovoflavin อย่างเดียวประมาณ 0.07 มิลลิกรัมมี
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คุณสมบัติละลายน้ําได้ ส าหรับแร่ธาตุต่างๆก็คล้ายกับไข่แดง ซึ่งนอกจากนี้ยังพบแร่ธาตุจ านวนน้อยอีก เช่
น อลูมิเนียม ทองแดง ฟลูออรีน ตะกั่วแมงกานีส สังกะสี และไอโอดีน  

ไข่แดง : โปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในไข่แดง ไข่แดงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของไข่ 
เพราะเป็นจุดตั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน โดยทั่วไปไข่แดงจะมีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีแดง ขึ้นอยู่กับ
อาหารที่ใช้เลี้ยง ในไข่แดงจะเห็นลักษณะเป็นวงๆของชั้นไข่แดงสีเข้ม (Dark yolk layer) สลับกับชั้นไข่
แดงสีอ่อน (Light yolk layer) ซึ่งมีความหนาไม่เท่ากัน โดยชั้นสีอ่อนบางกว่า มีความหนาประมาณ 0.25-
0.4 มิลลิเมตร ชั้นสีเข้มหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 18) และมีปริมาณเม็ด
สีต่างกัน นอกจากนี้ในชั้นไข่แดงสีเข้มยังมีปริมาณน้ําน้อยกว่า แต่มีปริมาณโปรทีนและไขมันสูงกว่าชั้นไข่
แดงสีอ่อน (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2516, หน้า 52) ที่ก่ึงกลางของไข่แดงจะมีสีอ่อน เรียกว่า “แกนไข่
แดง” (Whiteyolk)     อยู่ร้อยละ 0.5 ของไข่แดงท้ังฟอง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร 
มีลักษณะคล้ายเยื่อหุ้มไข่แดง แต่ค่อนข้างเหลวเมื่อต้มสุกจะแข็งตัวเต็มที่เหมือนไข่แดงส่วนอื่น ไข่แดงจะ
ถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆ เรียกว่า “เยื่อหุ้มไข่แดง” (Vitelline membrane) มีความหนาประมาณ 0.024 
มิลลิเมตรประกอบด้วย เยราติน มีลักษณะอ่อนนุ่ม (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 18) เยื่อนี้จะยอมให้
น้ าและสารตัวอ่ืนๆที่ละลายได้ เช่น ฟอสฟาไทด์ (Phosphatide) และไขมันที่ละลายในแอลกอฮอล์ซึมผ่าน
ได้(Osborne, 1914, p. 25-29;อ้างถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 18) แต่ไม่ยอมให้โปรทีนบางชนิด เช่
นโอโวไวเทลลิน (Ovovitellin) ซึมผ่านได้ เยื่อหุ้มไข่แดงจะยอมให้น้ําซึมผ่านออกจากไข่ได้ แต่จะขัดขวาง
ไม่ให้น้ าผ่านเข้ามาในไข่แดง ในทางตรงกันข้ามเยื่อนี้จะยอมให้เกลือซึมผ่านเข้าไปในไข่แดงแต่จะขัดขวาง
ไม่ให้เกลือซึมออกมานอกไข่แดง (ชมภู่ ยิ้มโต , 2543, หน้า 18) โปรทีนในไข่แดงประกอบด้วยโมเลกุล
ขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น ไกลโคโปรทีน ฟอสโฟไกลโคโปรทีน (Phosphoglycoprotein) ไล
โปโปรทีน และฟอสโฟไกลโคไลโปโปรทีน (Phosphoglycolipoprotein) (Whitaker และTannerbaum, 
1977 : 20) โปรทีนส่วนที่เป็นไลโปโปรทีนสามารถแยกออกเป็นส่วนๆได้โดยการน าไปปันแยก 
Centrifuge) จะได้ส่วนของไลโปโปรทีนที่มีความหนาแน่นต่ า (Low density fraction: LDF) ส่วนที่เป็
นแกนนูล(Granule) ส่วนที่ละลายน้ําได้ประกอบด้วยไลเวติน (Livetin) โปรทีนที่รวมตัวกับไรโบเฟลวิน 
( Riboflavin binding protein) ส่วนที่เป็นแกรนูลจะประกอบด้วย ฟอสไวติน (Phosvitin) ไลโปไว 
เทลลิน (Lipovitellin ) และ LDF (Pomeranz, 1985) องค์ประกอบทางเคมีของโปรทีนในไข่แดงแต่ 
ละตัว มีดังนี 

ไลโปโปรทีนที่มีความหนาแน่ต่ า (LDF) หรือ ไลโปไวเทลลินิน(Lipovitellenin) ประกอบด้วย
ไขมันร้อยละ 86-88 ปริมาณไขมัน 2 ส่วนใน3 ส่วน จะอยู่ในรูปของกรดไขมัน และโคเลสเตอรอล ส่วนที่
เหลือจะอยู่ในรูปฟอสโฟไลปิด กรดอมิโนที่เป็นองค์ประกอบของLDFจะคล้ายกับไวเทลลิน (Vitellin) แต่
จะมีกรดอะมิโนคริสเตอิน (Cysteien) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Alais and Linder, 1991, p 222) 
ไลเวติน เป็นโปรทีนที่ละลายน้ าได้และมีก ามะถันเป็นองค์ประกอบอยู่มาก (นุชรี เบญจานุวัตร , 2529, หน้
า 18)ฟอสไวติน เป็นฟอสโฟโปรทีนที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่มาก มีโปรทีนร้อยละ 10 กรดอะมิ
โนจ านวนมาก ร้อยละ 30 และไทโรซีน ทริปโตเฟน เมทไธโอนีน ในปริมาณเล็กน้อย (Alais and Linder, 
1991, p 222)ไลโปไวเทลลิน เป็นไลโปโปรทีนชนิดความหนาแน่นสูง (Highdensity fraction;HDF) มี
ไขมันเป็นองค์ประกอบร้อยละ 20 ปริมาณไขมัน 2 ส่วนใน 3 ส่วนเป็นฟอสโฟไลปิด ส่วนที่เหลืออยู่ในรูป
กรดไขมัน โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ พันธะที่จับระหว่างไขมันกับโปรทีนเป็นพันธะไฮโดรโพนิค มี
กรดอะมิโนคริสทีนในปริมาณมาก (Alais andLinder, 1991, p 222)ไขมันในไข่แดง ในไข่แดงจะมี
ไขมันเป็นองค์ประกอบร้อยละ 33เป็นไขมันที่มีโครงสร้างซับซ้อน ได้แก่ กลีเซอร์ไรด์ ฟอสโฟไลปิด สเตีย
รอล (Sterol) และซีรีโบร์ไซด์ (Cerebroside)กลีเซอร์ไรด์ ประกอบด้วยกลีเซอรอลจับกับกรดไขมัน กรด
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ไขมัน ที่พบเป็นปริมาณมาก ได้แก่ กรดปาล์มิติค (Plamitic) ซ่ึงเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว กรดโอลีอิค 
(oleic) และกรดไลโนลีอิค (Linoleic) ซ่ึงเป็นกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว (Romanoff, 1949, p. 918; อ้างถึง
ในชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 19) 

ฟอสโฟไลปิด เป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วย ฟอสฟอรัสจับกับกรดไขมัน ฟอสโฟไลปิดที่ส าคัญในไข่
แดง ได้แก่ เลคซิธิน (Lectithin) และฟอสฟาติดิล โคลีน(Phosphatidyl Choline) ซ่ึงเป็นสารที่มี
ความส าคัญที่ท าให้ไข่แดงมีคุณสมบัติเป็นสารอีมันชันนอกจากนี้ยังมีฟอสฟาติดิน เอธาโนลามีน 
(Phosphatidyl ethanolamine) และฟอสฟาติดิล เซอรีน (Phosphatidyl Serine)อยู่เล็กน้อย (นุชรี 
เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 8-15) 

สเตียรอล ไขมันในกลุ่มสเตียรอลที่ส าคัญ คือ โคเลสเตอรอล จะพบอยู่ในชั้นไข่แดงสีเข้มมากกว่
าในชั้นไข่แดงสีอ่อน (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 8-15) โคเลสเตอรอลในไข่มาจากอาหารที่สัตว์ปีกกิน
เข้าไป และบางส่วนมาจากการสังเคราะห์ในช่วงการผลิตไข่ในไข่ไก่มีโคเลสเตอรอลร้อยละ 1.6 ส่วนในไข่
เป็ดจะมีมากกว่าไข่ไก่ (Romanoff, 1949, p. 918; อ้างถึงในชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 19) 

ซีรีโบร์ไซด์ เป็นไขมันประเภทไกลโคไลปิด ประกอบด้วยกาแลคโตส น้ าตาล และสฟิงโกซีน 
(sphingosine) แต่ไม่พบฟอสโฟลิคหรือกลีเซอรอลอยู่ในโมเลกุล (Romanoff,1949, p. 918; อ้างถึงใน 
ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 19)คาร์โบไฮเดรตในไข่แดง คาร์โบไฮเดรทที่รวมกับโปรตีนของไข่แดงนั้นเป็น 
Mannose Glucosamine Polysaccharides (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2529, หน้า 52-72)คาร์โบไฮเดรท
ในรูปของกลูโคสที่รวมกับไวเทลลิน มีประมาณร้อยละ 2 และที่รวมกับไลเวททิน มีประมาณร้อยละ 4 สี
ของไข่แดงเกิดจากสารแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆส่วนใหญ่เป็นพวกแซนโทฟิล มีตั้งแต่สีเหลืองซีดจนถึงแดงจัด 
ความเข้มของสีขึ้นอยู่กับจ านวนและชนิดของเม็ดสีต่างๆในอาหารของสัตว์ปีก (นุชรี เบญจานุวัตร , 2529, 
หน้า8-15) ในไข่แดงมีวัตถุมีสี 2 ชนิด คือไลโปโครม (Lipochrome) กับไลโอโครม (Lyocohrome)ไลโป
โครมเป็นสารพวกแคโรทีนอยด์ละลายได้ในไขมัน แคโรทีนอยด์มีมากในพืชทั่วไป สัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่ได้
สารนี้จากหญ้าสีเขียวและข้าวโพด (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หน้า 192) แคโรทีนอยด์ มีทั้งสีแดง สี
เหลือง สีส้ม มีอยู่ในคลอโรฟิลของพืชต่างๆ แคโรทีนอยด์แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ แคโรทีนและแซลโทฟิล 
ส่วนไลโอโครมมีชนิดหนึ่งที่ละลายน้ าได้ คือ โอโวฟลาวิน(Ovoflavin)ปกติจะมีสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้ม 
เมื่อถูกแสงฟลูออเรสเซนต์จะเป็นสีเขียวแกมเหลือง ซึ่งมีชื่อทางเคมี คือ ไรโบเฟลวิน (Riboflavin)(สุวรรณ 
เกษตรสุวรรณ, 2529, หน้า 52-72) การที่ไข่เป็ดและไข่ไก่มีสีต่างกันเนื่องจากมีเม็ดสี ต่างชนิดกัน ในไข่เป็
ดมีสีของไข่แดงคือ เบต้าแคโรทีน (B-carotene) และแคนธาแซนทิน(Canthaxanthin) นอกจากนี้ยังมี
เอคคิโนน (Echinenone) คริบโปโตแซนทิน (Crypotoxanthin) และซีแซนทิน (Zexanthin) ส่วนในไข่ไก่ 
เม็ดสีของไข่แดง คือ ไฮดรอกซีแคโรทีนอยด์(Hydroxycarotenoids) ลูทีน (Lutein) ซีแซนทินและคริบโป
โตแซนทิน ส่วนเบต้าแคโรทีนพบบ้างแต่ไม่ใช่เม็ดสีหลัก (Rodriguez et al, 1976, p 60 ) สีของไข่แดง
นอกจากอาหารยังมีสาเหตุเนื่องจากพันธุ์ ฤดูกาลและวิธีเลี้ยงอีกด้วย ไก่จะเก็บสีจากอาหารไว้ตามใต้
ผิวหนังของร่างกายส ารองไว้ส าหรับสร้างสีไข่แดง แต่สีจากอาหารที่กินเข้าไปนั้น ถูกสร้างเป็นสีของไข่แดง
ได้โดยตรงและเร็วกว่า อนินทรีย์สารที่พบในไข่แดงซึ่งมีเพียงร้อยละ 2 นั้น จากการวิเคราะห์มีแร่ธาตุที่
ส าคัญคือก ามะถันร้อยละ 0.1016 โปแตสเซียมร้อยละ 0.112-0.360 โซเดียมร้อยละ 0.07-0.093 
ฟอสฟอรัสร้อยละ 0.543-0.980 แคลเซียมร้อยละ 0.032-0.128 เหล็กร้อยละ 0.0053-0.011 นอกจากนี้
ไข่แดงยังมีธาตุอาหารอื่นๆอีกเล็กน้อย เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ไอโอดีน ตะกั่ว และสังกะสีฉ) คุณภาพไข่
และการตรวจคุณภาพ ไข่ที่มีคุณภาพจะต้องเป็นไข่ใหม่โดยทั่วไปหมายถึงไข่ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 2 วัน แต่
ทางการค้า ไข่สดหมายถึง ไข่ที่มีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เมื่อน ามาตรวจดูไม่พบความผิดปกติใดๆ       
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แม้ว่าไข่นั้นจะมีอายุการเก็บมาแล้ว 2-3 สัปดาห์ก็ตาม(นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หน้า 527-623) ลักษณะ
ของไข่ใหม่ มองจากภายนอกจะมองเห็นช่องอากาศขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาสภาพภายในไข่  

 การตรวจคุณภาพไข่ ตรวจคุณภาพไข่มีหลายวิธี เช่น ดูจากสภาพภายนอก มองจากภายนอกจะ
เห็นมีช่องอากาศขนาดเล็ก ต่อยไข่ออกตรวจคุณภาพภายใน (Broken out) วิธีการวัดคุณภาพไข่ที่ใช้มาก
ที่สุดคือ การวัดเป็นฮอยูนิต (Haugh Unit) ซ่ึงเป็นวิธีที่คิดขึ้นโดย Raymond Haugh (ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, 
หน้า 21) ฮอยูนิตเป็นวิธีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าาหนักของไข่และความสูงของไข่ขาวข้น โดยวัดจาก
จุดกึ่งกลางระหว่างริมขอบไข่แดง และขอบไข่ขาว โดยใช้ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 
ฮอยูนิต สามารถค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 

H.U.= ฮอยูนิต (Haugh U nits) 
   H = ความสูงของไข่ขาว หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
H.U. = 100 log (H+7.57-1.7 W 0.37) 
  .W = น้ าหนักของไข่เป็นกรัม 

ไข่ที่มีคุณภาพดีจะมีค่าฮอยูนิต ระหว่าง 72-100เมื่อวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH)ของไข่ใหม่ ไข่ขาวและไข่
แดงจะมีค่าประมาณ 7.6 และ 6.0 ตามล าดับ ส่วนไข่เก่ามีค่าpH ของไข่ขาวและไข่แดงสูงกว่าไข่ใหม่ คือ 
9.7 และ 6.8 ตามล าดับ เนื่องจากมีการสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากไข่ขาว (อ านวย  สุขเหมือน
, 2536, หน้า 21)ไข่เป็ดที่น ามาใช้ในการผลิตไข่เค็มนั้น ต้องเป็นไข่ที่มีคุณภาพ เป็นไข่ใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 
วัน ในการคัดไข่ควรเลือกท่ีมีเปลือกหนา ส่องดูจะมองไม่เห็นไข่แดง มีขนาดฟองใหญ่ เมื่อน ามาท าไข่เค็ม
แล้วจะน่ารับประทาน ส่วนไข่ที่เปลือกบุบหรือเปลือกมีรอยร้าวจะไม่น ามาใช้มาในการท าไข่เค็ม เพราะจะ
ท าให้ไข่เน่าระหว่างการดอง คุณภาพของไข่อีกประการหนึ่งคือ ควรเลือกใช้ไข่เป็ดที่ไข่แดงมีสีแดงเข้ม 
โดยมากจะเป็นไข่บ้านมากกว่ามาจากฟาร์ม เพราะไข่บ้านจะมีสีแดงกว่า (ชมภู่ ยิ้มโต , 2543, หน้า 21-22) 

สีของไข่แดง สีของไข่แดงจะเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซื้อไข่ ปกติสีของไข่แดงท่ี
ผู้บริโภคต้องการเลือกซ้ือคือ ไข่แดงท่ีมีสีแดงเข้ม เนื่องจากมีปริมาณรงควัตถุท่ีให้สีแดงในปริมาณสูง 
(Forsythe,1963) รงควัตถุที่ให้สีในไข่แดง มี 2 กลุ่ม คือไลโปโครม(Lipochromes) และไลโอโครม
(Lyochrome) กลุ่มไลโปโครมเป็นกลุ่มที่มีมากในไข่แดงประกอบด้วย แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) เข้าสู่
ไข่โดยอาหารที่ไก่กิน ให้สารสีแดง ส้ม เหลืองประกอบด้วยแคโรทีน 2 รูป คือ แอลฟาแคโรทีนและเบต้
าแคโรทีน ซึ่งละลายในปิโตเลียอิเธอร์ และแซนโธฟิล ได้แก่ คริพโตแซนธิน ลูทีน และซีแซนธิน ซึ่งละลาย
ในแอลกอฮอล์กลุ่มไลโอโครม เป็นรงควัตถุที่ละลายได้ในน้ํา พบอยู่ในรูปของโอโวฟลาวิน ให้สีเหลืองส้ม 
แต่จะเรืองแสงสีเขียวเหลือง พบในไข่แดงปริมาณน้อย (Romanoff, 1949, p. 918; อ้างถึงใน ชมภู่ ยิ้มโต, 
2543,หน้า 19) แคโรทีนอยด์ในไข่แดงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแซนโทฟิลซึ่งมีผลต่อสีของไข่แดง แหล่งที่
พบแซนโทฟิลในธรรมชาติ ได้แก่ หญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ พืชต้นเตี้ยๆ(Clover) (ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 22) ข้
าวโพด พืชตระกูลกระถิน และCorn gluten meal แคโรทีนอยด์ที่เป็นองค์ประกอบในไข่แดงของไข่เป็ด มี
ความแตกต่างกับไข่แดงของไข่ไก่อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากในไข่เป็ดมีสารพวกคีโตแคโรทีนอยด์ 
(Ketocarotenoids) แคนธาแซนธิน(Canthaxanthin)และอีซินีโนน(Echinenone) ซึ่งท าให้เกิดสีแดงเข้ม 
แต่ในไข่ไก่ไม่พบสารพวกนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากอาหารที่ไก่กิน (ชมภู่ ยิ้มโต , 2543, หน้า 2) 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสีของไข่แดง มีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีผลต่อสีของไข่แดง ซึ่งบริษัท
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย (2535, หน้า 52) ได้สรุปไว้ ดังนี้ 

1. วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ มีวัตถุดิบหลายชนิดที่ท าปฏิกิริยากับสารแคโรที
นอยด์ ท าให้ลดอัตราการเกิดสารสีในไข่แดง เช่นร าละเอียด ร าข้าวร้อยละ 60 ที่ไม่ผ่านการ
นึ่ง จะมีผลกระทบต่อสีของไข่แดง คือจะลดความเข้มของสี เนื่องจากข้าวมีปัจจัยบางตัวที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนสัดส่วนของไขมัน ซึ่งท าให้มีผลต่อสีของไข่แดง 

2. ธัญพืช เช่น ข้าวโพดสีเหลือง ช่วยให้สีของไข่แดงเข้มข้ึนวัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น เนื้อปน ปลาปน 
ถั่วเหลือง จะไปยับยั้งการเกิดสารแคโรทีนอยด์หรือการเติมสารช่วยป้องกันการหืน
(antioxidant) จะท าให้สารสีออกซีคาโรทีนอยด์ (Oxycarotenoids) มีความว่องไว น้อยลง 

3. ไขมัน ผลกระทบของไขมันต่อสีของไข่แดง ขึ้นอยู่กับความอ่ิมตัวของกรดไขมัน เช่น ไขมัน
สัตว์ และไขมันจากเมล็ดทานตะวัน จะช่วยท าให้สีของไข่แดงมีสีเข้มข้ึน 

4. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) การใส่ยาปฏิชีวนะเพ่ือเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตของ
สัตว์ลงไปในอาหาร จะมีผลท าให้ไข่แดงมีสีเข้มข้ึน 

5. แหล่งผลิตวัตถุดิบ ปริมาณแซนโธฟิลในข้าวโพดที่ได้จากแหล่งผลิตต่างกัน จะท าให้สีของไข่
แดงแตกต่างกัน เนื่องจากรูปแบบของสารแคโรทีนอยด์แตกต่างกันหรือปัจจัยตัวอ่ืน เช่น โท
คอฟเฟอรอล(tocopherol) หรือผลกระทบของกรดไขมันอิสระ 

6. การเก็บวัตถุดิบ ธัญพืชส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาหารสัตว์มักเก็บไว้ประมาณ 1 ปี หรืออาจมากกว่า 
โดยเฉพาะประเทศท่ีต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศ การเก็บเช่นนี้อาจท าให้เกิด
การสูญเสียแคโรทีนอยด์ได้ ในสภาวะการเก็บที่ไม่ดีจะท าให้ปริมาณแซนโธฟิลในเมล็ดลดลง 
เช่น ข้าวโพดจะสูญเสียสารสีร้อยละ 25 หลังจากตากแห้ง เพื่อลดความชื้นจากร้อยละ 11 เป็
นร้อยละ 3 และการเก็บข้าวโพดไว้เป็นเวลา 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะสูญเสีย
สารสีที่เกิดจากแซนโธฟิลและแคโรทีนอยด์ไปร้อยละ 50 

7. การเก็บเกี่ยววัตถุดิบ กระถินและหญ้าตากแห้งที่ใช้ในอาหารจะเพ่ิมสารสีในไข่แดง แต่ถ้าเก็บ
เกี่ยวโดยตัดแล้วท าแห้งทันที นอกจากจะเอาน้ าออกแล้ว สารแซนโธฟิลยังสูญเสียไปด้วย 

8. ความผันแปรระหว่างสายพันธุ์ สายพันธุ์แตกต่างกัน หรือลูกผสมจะมีความสามารถในการดูด
ซึมและท าให้เกิดสารแคโรทีนอยด์ในไข่แดงได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของยีนและ
อัตราการไข่ 

9.  สุขภาพสัตว์ เชื้อโรคที่ไปลดการดูดซึมของสารอาหารของทางเดินอาหารจะลดการน าพา
สารแคโรทีนอยด์ด้วย เช่น การติดเชื้อคอคไคไดโอซีส (Coccidiosis) นอกจากจะท าให้
ผลผลิตลดลงแล้วยังท าให้สีของไข่แดงลดลงด้วย 

10. อายุสัตว์และปริมาณอาหารที่กิน อายุสัตว์มากขึ้นจะลดประสิทธิภาพในการเกิดสารสีในไข่
แดงลง เมื่อเปรียบเทียบกับอายุสัตว์ที่น้อยกว่า เนื่องจากการดูดซึมที่ล าไส้จะลดลงเมื่อสัตว์มี
อายุมากขึ้นง. การตกตะกอนของโปรตีนในไข่ การตกตะกอน(Coagulation) หมายถึง
โปรตีนเปลี่ยนคุณสมบัติจากท่ีละลายน้ําได้ เป็นไม่ละลายน้ํา (Lowe, 1949, p. 573; อ้างถึง
ใน ชมภู่ยิ้มโต, 2543, หน้า 24)  
 

เมื่อเป็นไข่สดจะมีลักษณะเหลว แต่เมื่อไข่ได้รับความร้อน ความสามารถในการละลายของโปรตีน
ในไข่ขาวจะลดลง เกลียวของโปรตีนจะเริ่มคลายตัว เกิดพันธะไฮโดรโฟบิคพันธะไฮโดเจน และพันธะได
ซัลไฟด์ ระหว่างโมเลกุล ท าให้โปรตีนไม่ละลายน้ํา แต่โอบอุ้มน้ าไว้ในตาข่ายของโปรตีน เปลี่ยนลักษณะ  
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เป็นข้นเหลว และถ้าได้รับความร้อนสูงขึ้นจะยิ่งท าให้โปรตีนแข็งตัวมากข้ึน (นุชรี เบญจานุวัตร , 2529, หน้
า 8-15) ปัจจัยที่ท าให้โปรตีนของไข่ตกตะกอนมีหลายปัจจัย ได้แก่ ความร้อน เกลือ กรด และน้ําตาล เป็
นต้น เมื่อไข่ได้รับความร้อน ส่วนของไข่ขาวจะเริ่มตกตะกอนและมีลักษณะเป็นเจล ( Jellylike) ที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส การตกตะกอนของไข่ขาวเนื่องมากจากโปรตีนโอโวโคนาลบูมิน และโอวอลบูมิน เปลี่ยน
คุณสมบัติไปเมื่อได้รับความร้อน(Alais and Linder, 1991, หน้า 222)โปรตีนในไข่แดงต้องการอุณหภูมิใน
การตกตะกอนสูงกว่าโปรตีนในไข่ขาวเล็กน้อย โดยจะเริ่มหนืดขึ้นที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสและท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ไข่แดงจะตกตะกอนทั้งหมดและหยุดไหล (Lowe, 1949, p. 573; อ้างถึงใน 
ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 24)ขณะที่โปรทีนไข่แดงตกตะกอนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีอย่างในไข่ขาว 
จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดว่าไข่แดงเริ่มตกตะกอนที่อุณหภูมิเท่าไร ((Lowe, 1949, p. 573; อ้างถึงใน 
ชมภู่ ยิ้มโต, 2543,หน้า 24) ส่วนปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการตกตะกอนของไข่ขาวนั้น (Lowe, 1949, p. 573;อ้
างถึงใน ชมพู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 24) ได้รายงานว่าการตกตะกอนของไข่ขาวเปลี่ยนไปตามความเข้มข้นข
องเกลือ เกลือบางความเข้มข้นจะท าให้ไข่ขาวตกตะกอน แต่บางความเข้มข้นไม่ท าให้ไข่ตกตะกอน การ
เติมเกลือลงในไข่ขาวจะท าให้ไข่ตกตะกอนเร็วขึ้น แต่การเติมน้ าตาลลงในไข่จะท าให้ไข่ตกตะกอนที่
อุณหภูมิสูงกว่าไข่ที่ไม่ได้เติมน้ าตาล (Romanoff, 1949, p. 918; อ้างถึงใน ชมพู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 19) 
หรือการเติมกรดลงไปเล็กน้อย เช่น ในคัสตาร์ดที่ผสมอินทผลัม หรือลูกเกด จะตกตะกอนเร็ว และตะกอน
ที่ได้จะมีความคงตัวมากกว่าคัสตาร์ดที่ไม่ได้เติมกรด แต่ถ้าเติมกรดมากเกินไป จะท าให้เกิดลักษณะข้นแข็ง 
(Curdle) (ชมภู่ ยิ้มโต, 2543, หน้า 17) 

 
2.6 การใช้ไอโอดีน 

ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนไธร็อกซินและไตรไอโอโดไธโรนีน การสร้าง
ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้ต้องอาศัยกรดอะมิโนไทโรซีน และไอโอดีนเมื่อร่างกายขาดไอโอดีน การสังเคราะห์
ฮอร์โมนดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์ อวัยวะที่ท าหน้าที่สร้างฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดคือ ต่อมไธรอยด์ และเป็นฮอร์
โมนที่ท าหน้าที่ส าคัญในร่างกาย คือ ช่วยในขบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
นอกจากนี้ยังช่วยในการท างานของระบบประสาทส่วนกลางและประสาทอัตโนมัติ อาการที่เกิดจากการ
ขาดธาตุไอโอดีนจะมีลักษณะคอโต ระดับฮอร์โมนไธร็อกซินต่ํากว่าปกติ มีความผิดปกติทางด้านจิตและ
ประสาท ได้แก่ ปัญญาเสื่อม หูหนวกเป็นใบ้ ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ รูปร่างแคระแกร็น อาการเหล่านี้ถ้
าเกิดในเด็กเรียก Cretinismถ้าเกิดในผู้ใหญ่เรียก Myxedema ความต้องการปริมาณไอโอดีน 50-75 
ไมโครกรัมต่อวัน เพียงพอส าหรับป้องกันการเกิดคอพอกในผู้ใหญ่ เพ่ือให้ได้ปริมาณเพียงพอกับความต้อง
การของร่างกายในกรณีท่ีได้รับสาร Goitrogons จากธรรมชาติ (กรมอนามัย, 2532, หน้า 159) 
ร่างกายต้องการสารไอโอดีน ขึ้นอยู่กับช่วงอายุและสภาพร่างกาย ข้อก าหนดสารอาหารที่คนไทยควรได้รับ
ใน 1 วัน  

วิธีต้มไข่เค็ม 
1. ต้มในน้ าที่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 85 องศาเซลเซียส อย่าให้น้ าเดือดเป็นเวลา 20 นาที โดยใ 

อัตราส่วน น้ า : ไข่ เท่ากับ 1.5 ลิตร : ไข่ 12 ฟอง 
2. น าขึ้นมาแช่น้ าเย็นทันที จะได้ไข่เค็มต้มที่รับประทานได้ (เสาวภา ยุววุฑโฒ, 2538, หน้า 195) 
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2.7ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ชมภู่ ยิ้มโต (2543, หน้า 121) การพัฒนาไข่เค็มชนิดโซเดียมต่ําพอกด้วยเยื่อฟางข้าว 

พบว่า ไข่เค็มทั้งฟองมีปริมาณโซเดียมอิออน 510.02 มิลลิกรัม โปแตสเซียมอิออน 601.16 มิลลิกรัม 
คลอไรด์อิออน 1,903.03 มิลลิกรัม สารไอโอดีนร้อยละ 353.44 ไมโครกรัม ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 
1.0+102 โคโลนีต่อกรัม ผู้บริโภคมีความชอบระดับปานกลาง และยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 78 และ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยอมรับกรรมวิธีการผลิตไข่เค็มชนิดโซเดียมต่ําพอกด้วยเยื่อฟางข้าว  
รุ่งโรจน์ แสงดารารัตน์ และคนอื่นๆ (2547, หน้า 95) การผลิตไข่เค็มด้วยความดันนวัตกรรมใหม่ในการ
ผลิตไข่เค็มผสมผสานกรรมวิธีแบบดั้งเดิม โดยน าข้อดีของกรรมวิธีแบบดั้งเดิมมารวมเข้าด้วยกันกับการใช้
เทคโนโลยีด้านความดัน ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า ท าให้ได้ผลผลิตที่มีความสม่ าเสมอของ
ความเค็มของไข่ในแต่ละชุด ใช้เวลา 2-3 วัน สามารถน าน่ าเกลือท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ลดต้นทุน
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้ไข่เค็มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะมีคุณภาพ มีความสม่ าาเสมอดีกว่าไข่เค็มที่จ า
หน่ายทั่วไปในท้องตลาด เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ และมณฑิรา นพรัตน์ (2546, หน้า 1) การผลิตไข่เค็มโดยใช้ความดันสูง เป็
นการผลิตไข่แดงเค็ม โดยแยกส่วนไข่ขาวออกจากไข่แดงก่อนเข้าสู่กระบวนการดองน้ าเกลือด้วยความดัน
ไฮโดรสแตติก ที่ 0.5 MPa พบว่า ไข่แดงเค็มลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เพ่ิมอัตราแพร่ของเกลือเข้าไป
ในไข่แดง สามารถลดระยะเวลาการผลิต จาก 20-30 วัน เหลือเพียง 2 วัน โดยที่คุณภาพของไข่แดงเค็ม
ใกล้เคียงกับที่จ าหน่ายในท้องตลาดสรุปผลที่ได้จากการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการวิจัยและสร้างยุทธศาสตร์การยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไข่เค็ม มีดังนี้ 

1. ท าให้ผู้วิจัยทราบประวัติความเป็นมาและปัญหาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดขวาง 
สามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการด าเนินกิจกรรมผลิตไข่เค็มจ าหน่าย โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาด 
ขวางสามัคคี ใช้อัตราส่วนในการผลิตไข่เค็มระหว่างเกลือกับน้ าา ร้อยละ 20 และ 80 ตามล าดับ ใช้ 
ระยะเวลาการดองไข่เป็ด นาน 15 วัน ดองครั้งละ 300 ฟอง ต่อสัปดาห์ และในปี 2546 กลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรลาดขวางสามัคคี ผลิตไข่เค็มจ าหน่าย จ านวน 1,500 ฟอง ต่อเดือน ท าให้จ าหน่ายไม่ทัน เกิด 
การเน่าเสีย ครั้งละ 500 ฟอง เป็นระยะเวลานาน 8 เดือน โดยมิได้ปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับ 
การจ าหน่าย เนื่องจากเกรงว่าจะผลิตไม่ทันจ าหน่ายเพราะเป็นช่วงเทศกาล 
    2. ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า การตั้งเป้าหมายลดการเน่าเสียของไข่เค็มที่ผู้วิจัยท าการทดลองเป็นรูป
ธรรมตรงตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal - setting Theory) คือ เป็นความเฉพาะเจาะจงลดของเสียใน
การผลิตที่เห็นได้และวัดค่าได้ 
   3. ท าให้ผู้วิจัยทราบวิธีการเลือกซื้อไข่ที่จะน ามาท าไข่เค็มว่า ควรจะเลือกซื้อไข่ที่มีอายุกี่วันจึง
เหมาะสม 
  4. ท าให้ผู้วิจัยทราบวิธีการท าไข่เค็มชนิดต่างๆ ทั้งไข่เค็มชนิดดองและไข่เค็มชนิดพอกแหล่งผลิต
ไข่เค็มที่มีชื่อเสียง เช่น ไข่เค็มไชยา ไข่เค็มปักธงชัย เป็นต้น 
  5. ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าตะไคร้ ซ่ึงเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหรือเครื่องปรุงอาหารไทย มีประโยชน์ต่
อการท าไข่เค็มในการช่วยดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดี 
  6. ท าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีนักวิจัยท่านใดได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการท าไข่เค็มไว้บ้างและท าใน
ลักษณะใด สามารถท่ีจะน าสิ่งที่นักวิจัยค้นพบท่ีเหมือนกันมาอ้างอิงในผลงานของผู้วิจัยได้ หรือจะท าการ
ทดสอบผลการวิจัยของนักวิจัย หรือท าการวิจัยต่อจากนักวิจัยที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์สามารถที่จะท า
การวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 



  
19 

นันทวรรณ ช่างคิด  2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน,ี 
2550-01-15.วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา ตามความต้องการของผู้ซื้อ , เพ่ืออธิบาย
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญและเพ่ือศึกษาราคาปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดที่ใช้ในการผลิตไข่เค็มและพยายามลด
ต้นทุนการผลิต โดยมีค าถามการวิจัยดังนี้ ประการที่ 1 ปัจจัยการผลิตใดที่มีผลต่อการท าไข่เค็มมากน้อย
ตามล าดับ และราคาปัจจัยการผลิตเหล่านั้นสูงต่ าอย่างไร ประการที่ 2 กระบวนการจัดการพัฒนาการผลิต
ไข่เค็ม ควรประกอบด้วยกิจกรรมด้านใดบ้างและควรท าอย่างไรผลส าเร็จของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจาก
การวิจัย คือผู้วิจัยและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้พัฒนาเรียนรู้ด้วยงานวิจัย 
ไดสัมพันธภาพที่ดีกับท้องถิ่นชาวต าบลเลม็ดและได้บริการวิชาการแก่ชุมชนนักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ด้วย
กระบวนการในงานวิจัยอ านาจมาเป็นข้อมูล ประสบการณ์ในการศึกษารายวิชาต่าง ๆ และชาวต าบลเลม็ด
ได้เรียนรู้เรื่องการท าไข่เค็มระหว่างผู้ผลิตด้วยกันโดยเฉพาะการพยายามลดต้นทุนการผลิต  น าไปสุ่การ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมของต าบลเลม็ด ช่วยกระจ่ายโอกาสการมีงานท าเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้แก่ชาวต าบล
เลม็ดส าหรับวิธีการศึกษาจะรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิโดยข้อมูล
ปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาไข่เค็มตามความต้องการของผู้ซื้อ  จึงเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจชองผู้ซื้อไข่เค็มจ านวน 200 ชุด รายละเอียดการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจะกล่าวในบทที่ 
3 ส่วนที่ 2 เพ่ืออธิบายปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการผลิตไข่เค็มและลดต้นทุนการผลิตจึงเก็บข้อมูลจาก  
ผู้ผลิตไข่เค็ม ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตามตาราง Kregie และ Morgan ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 96 
ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลที่รวบรวมมาแยกวิเคราะห์ 2 ด้าน ด้านที่ 1 ข้อมูลจากผู้บริโภคไข่
เค็มไชยา สรุปได้ดังนี้ คือไข่เค็มไชยาส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการซื้อไข่เค็ม และส่วนใหญ่ผ่านตลาดไข่เค็ม
ไชยา,ผู้ซื้อพอใจในรสชาติไข่เค็มไชยา และยังมีความเห็นว่าไข่เค็มไชยาเป็นไข่เค็มที่มีคุณภาพ ซึ่งเก็บไว้ได้
นานโดยไม่เสียคุณภาพทางโภชนาการ,ผู้ซื้อพอใจในความซื่อตรงของผู้ผลิตและจ าหน่ายไข่เค็มไชยา  ที่มี
จ านวนไข่เค็มตรงตามที่ระบุปริมาณข้างกล่อง นอกจากนี้ส่วนของรายละเอียดในการบริโภคก็เขียนแสดงไว้
อย่างชัดเจน และวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช่ในการผลิตไข่เค็มมีคุณภาพดี โดยความพอใจของผู้ซื้อไข่เค็มไชยา 
พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอีก 3 ส่วน ที่เหลือนอกจากด้านผลผลิต สรุปได้ดังนี้ 1 ด้านราคา ผู้
ซื้อเห็นว่าราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่สูงนัก ผู้ซื้อส่วนใหญ่พอใจที่จะซื้อไข่เค็มในราคา
กล่องเล็กมากกว่ากล่องใหญ่ และพอใจในราคาขายปลีกต่อฟอง 2 ความเห็นต่อช่องทางจัดจ าหน่าย ผู้ซื้อ
พอใจอย่างมากในการจัดสถานที่จ าหน่ายที่เหมาะสม , สะดวกต่อการซื้อ ตลอดจนมีจ านวนร้านค้าจ าหน่าย
มากมายให้เลือกซื้อ และจัดที่จอดรถให้ผู้ซื้อจอดได้สะดวก,ปลอดภัย แต่ยังเห็นว่า นอกจากบริเวณแหล่ง
ผลิตแล้ว ไข่เค็มไชยาวางจ าหน่ายที่อ่ืนน้อย และหาซื้อได้ยากไม่สะดวก นอกจากนี้ยังขาดการบริการส่ง
สินค้าถึงมือผู้ซื้อ ด้านที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตไข่เค็มไชยาสรุปผลส าคัญได้ว่าต้นทุนราคาไข่เค็มม่ี
ความส าคัญต่อรายได้จาการผลิตไข่เค็มไชยาอันดับสองรองจากค่าจ้างแรงงาน  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ของตัว
แปรเท่ากับ 0.50 ส่วนต้นทุนค่าวัสดุและทุนอื่น ๆ มีผลต่อรายได้จากการไข่เค็มไชยา น้อยกว่าต้นทุน
แรงงานและราคาไข่ดิบ โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรเท่ากับ 0.44 ส าหรับค่าจ้างแรงงานมีผลต่อการ
ผลิตไข่เค็มไชยาน้อยที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรเท่ากับ 0.06 ผลร่วมค่าสัมประสิทธ์ตัวแปร
เท่ากับ 1 แสดงว่าการผลิตไข่เค็มไชยาอยู่ในขั้นผลได้ต่อขนาดคงที่ จากข้อมูลทั้ง 2 ส่วน สรุปได้ว่าในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา ชาวไชยามีทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูง กล่าวคือ ผู้ผลิตไข่เค็มส่วนใหญ่มี
ความพร้อมด้านการเงินลงทุน ในด้านสังคมชาวไชยามีความช านาญและทักษะในการผลิตไข่เค็มที่มี
คุณภาพ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไข่เค็มไชยา ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ 
ผู้บริโภคพอใจในคุณภาพของไข่เค็มในระดับสูง ผู้ผลิตจึงควรรักษามาตรฐาน คุณภาพผลผลิต โดยไม่
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จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ผลิตให้หลากหลาย,การผลิตไข่เค็มแบบไชยาก็ตรงกับความต้องการของผู้
ซื้อไข่เค็มอยู่แล้วเพียงแต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมซื้อกล่องเล็ก ผู้ผลิตจึงควรผลิตไข่เค็ม กล่องเล็กมากกว่ากล่อง
ใหญ่และผู้ผลิตควรหาวิธีการจัดซื้อไข่ดิบให้ได้ในราคาต่ า เนื่องจากไข่ดิบเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญท่ีสุด วิธีหนึ่งที่
ท าได้คือ การเพ่ิมจ านวนฟาร์มเลี้ยงเป็ดในท้องถิ่น และการซื้อตู้ปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพไข่ดิบให้คง
อยู่ได้นานขึ้น 

สุชาดา งามประภาวัฒน์ (2533, หน้า 69) ได้ท าการศึกษาวิธีการผลิตไข่เค็มหลอด จาก 
ไข่เป็ดและไข่ไก่ และอายุการเก็บรักษา พบว่า วิธีที่เหมาะสมส าหรับการผลิต คือ น าไข่แดงบรรจุใน  
ไส้คอลลาเจน แล้วหมักเกลือ 24 ชั่วโมง น ามาดองในน้ําเกลือเข้มข้น ร้อยละ 5 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
นึ่งให้สุก นาน 5 นาที ลักษณะของไข่เค็มหลอดที่ได้มีสีเข้ม มีกลิ่นดี ลักษณะเนื้อค่อนข้างแน่น  
มีมันเยิ้ม มีเกลือร้อยละ 2.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับไข่แดงท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด ไข่เป็ดที่  
เหมาะสมส าหรับผลิตไข่เค็มหลอด ควรมีอายุไม่เกิน 10 วัน ส่วนไข่ไก่ ควรใช้ไข่ไก่ที่มีอายุไม่เกิน 4 
วัน ถ้าไข่มีอายุมากกว่านี้จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีรสเค็มเกินไป อายุการเก็บรักษาไข่เค็มหลอดที่บรรจุใน  
ถุงสูญญากาศ มีอายุการเก็บนานที่สุดกว่า 90 วัน ในอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และ 30 องศา 
เซลเซียส 
  เสาวภา ยุววุฑโฒ ( 2538, หน้า 195) ได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน  
เหนียวที่เก็บในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 แห่ง พบว่า การพัฒนาดินส าเร็จรูปในผลิตภัณฑ์ 
ไข่เค็ม ดินบริเวณหลังคณะศึกษาศาสตร์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดินจอมปลวกมากท่ีสุด กล่าวคือ มี  
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในระดับสูง มีธาตุเหล็กต่ํา จึงเลือกใช้ดินบริเวณนี้ในการวิจัยต่อไป ซึ่งเป็น 
การคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพไข่เค็ม 4 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณเกลือ ปริมาณน้ํา ปริมาณขี้เถ้าแกลบ 
และระยะเวลาในการหมักดิน ก่อนน าไปพอกไข่ พบว่า ปริมาณเกลือเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีผลต่อ  
คุณภาพของไข่เค็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ในการพัฒนาสูตรของส่วนผสมดิน จึงเลือก  
เกลือ 2 ชนิด คือ เกลือทะเลและเกลือสินเธาว์ ที่ระดับร้อยละ 40 45 และ 50 พบว่า สูตรที่เหมาะสม 
ประกอบด้วย ดินเหนียวร้อยละ 60 และเกลือทะเลร้อยละ 40 เมื่อน ามาพอกไข่ต้องเติมน้ํา 32.4 
มิลลิลิตร ต่อดินส าเร็จรูป 100 กรัม ใช้เวลาพอก 25 วัน จากสูตรที่เหมาะสมน ามาท าการศึกษาการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่พอกไข่จนเป็นไข่เค็ม พบว่า ไข่ขาวจะมีสีเปลี่ยนจากสีขาวใสเป็นสี  
ขาวทึบ มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ไข่แดงมีสีแดงเข้มข้น เนื้อสัมผัสแน่น มีลักษณะฉ่ําน้ํามัน จากการทดสอบ  
การยอมรับของผู้ประกอบการ โดยให้ทดลองดินนี้ดองไข่ ตามข้ันตอนที่ระบุในคู่มือการใช้ดิน พบว่า  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยอมรับดินนี้ 
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินวิจัย 

การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมการผลิตไข่เค็ม เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
ต าบลสามบันฑิต อ าเภทอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี้เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนในการผลิตไข่เค็ม ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
         1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
                 2.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
                 3.วิธีการปฎิบัติ 
                 4.การวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 
1. ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใช้ในการศึกษา 
    ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มประชากรที่สนใจและ
แม่บ้านหมู่ 7 ต าบลสามบันฑิต อ าเภทอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
        การมีสว่นร่วม (participation) การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย 
เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วน
ร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครื่อข่ายที่ดี
ที่สุด 
 
3.วิธีการศึกษา 
 วิธีท าการท าไข่เค็ม (Salted Egg)   

1. เลือกไข่เป็ดสดเปลือกเขียว(ไข่จะแดงกว่าไข่เปลือกขาว) ดูที่เปลือกไม่บุบหรือ แตกร้าว  
2. ล้างไข่เป็ดให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง วางเรียงในภาชนะบรรจุ 
3. ตวงน้ าและเกลือตามอัตราส่วน ต้มให้เกลือละลายท าการกรองทิ้ง ไว้ให้เย็น  
4. เทน้ าเกลือลงในภาชนะบรรจุ  
5. น าถุงพลาสติกใส่น้ าเกลือมัดปากถุงให้แน่นน ามาวางกดทับไข่  (ไข่ ต้องจมอยู่ในน้ าเกลือ

ตลอดเวลา)  
6. น าผ้าพลาสติกหรือจาน ปิดปากไห/โถ ให้แน่นมิดชิด เก็บไว้ ประมาณ 21 วัน  
7. เมื่อดองครบ 15 วัน น ามาทอดไข่ดาวได้  
8. และเม่ือครบ 25 วันน าไข่ออกมาล้างให้สะอาดน าไปต้มใช้ไฟปาน กลาง  
9. นานประมาณ 20 นาที (ในขั้นตอนนี้ให้ใส่สารส้มเล็กน้อย เพื่อให้สารส้มกัดสีผิว 
10. ของเปลือกไข่ ให้ขาวนวลดู สะอาดสวยงาม น่าซื้อ น่ารับประทาน) ไข่เค็มสูตรนี้ 
11. เมื่อต้มเสร็จแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน อย่างน้อย 30 วัน 
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4.เครื่องมือทางสถิต ิ
ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้ แบบสอบถาม  ( Questionnaire) เป็นเครื่องมือใช้ในการประกอบการ

รวบรวมข้อมูล โดยค าถามในแบบสอบถามที่สร้างขึ้นภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จะน าไปวิเคราะห์โดยมีการเก็บตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งในแบบสอบถาม
ดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีรายละเอียด 4  ส่วน   ดังนี้ 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการฯ ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้
และความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  3.ข้อมูลความพึงพอใจโครงการอบรม การเข้าอบรมครั้งนี้ท่านพึงพอใจต่อประเด็นการอบรม
เพียงใดท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

4. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

โครงการการสงเสริมการประกอบอาชีพ ผลิตไขเค็ม  ต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
 
1ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลิตไข่เค็ม  ต าบลสามบันฑิต อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลพบว่ามีเพศหญิงสนใจเข้ารับการอบรม 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.6 และเพศชาย 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดับ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 11 84.6 
ชาย 2 15.4 
รวม 13 100.0 

ตารางที่ 4.1 เพศของผ้ร่วมกิจกรรม 

2. สถานะสถานภาพของประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพ มีครอบครัว 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และโสด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดับ 

  
สถานะสภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 1 7.7 
มีครอบครัว 12 92.3 

รวม 13 100.0 
ตารางที่ 4.2 สถานะสภาพของผู้ร่วมกิจกรรม 
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3.อาชีพหลักของประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาชีพเป็นแม่บ้าน มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และท านา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และรับจ้าง 1 คนคิดเป็นร้อยละ 
7.7 ตามล าดับ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
แม่บ้าน 7 53.8 
ท านา 5 38.5 
รับจ้าง 1 7.7 
รวม 13 100.0 

                   ตารางที่ 4.3 อาชีพหลักของประชาชน 

4.รายได้ต่อเดือนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริม
การประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ
2001-4000บาท และ 4001-6000บาท คิดเป็นร้อยละ 46.2 และมากกว่า6001บาทจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ7.7 ตามล าดับ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
2001-4000 6 46.2 
4001-6000 6 46.2 

มากกว่า 6001 1 7.7 
รวม 13 100.0 

                   ตารางที่ 4.4 รายไดต้่อเดือนของประชาชน 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอโครงการฯ ให้ทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้และ
ความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
 
2.1 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มก่อนเข้ารวมโครงการหรือไม่  ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีความรู้น้อย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และมีความรู้น้อยที่สุด 
4 คน คิดเป็นร้อยละ30.8 และมีความรู้ปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.7 ตามล าดับ  
 

ความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มก่อนการอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 0 0 

มาก 0 0 
ปานกลาง 1 7.7 

น้อย 8 61.5 
น้อยที่สุด 4 30.8 

รวม 13 100.0 
               ตารางที ่4.5 ความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มก่อนการอบรม 
 
 

2.2 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มหลังการอบรมหรือไม่ ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วน
ใหญ่มีความรู้มาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และมีความรู้มากที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ
23.1 ตามล าดับ  
 

ความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มก่อนการอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 3 23.1 

มาก 10 76.9 
ปานกลาง 0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
               ตารางที ่4.6 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มหลังการอบรม 
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2.3 ท่านสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้กับครัวเรือนของท่านได้หรือไม่  ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่สามารถน าความรู้ไปใช้กับครัวเรื่อนได้มากที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.2 และสามรถน าไปใช้กับครัวเรื่อนได้มาก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ38.5 และสามรถ
น าไปใช้กับครัวเรื่อนได้ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดับ  

  

สามารถน ามาใช้ในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 6 46.2 

มาก 5 38.5 
ปานกลาง 2 15.4 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
                    ตารางที ่4.7 ท่านการน าความรู้จากการอบรมไปใช้กับครัวเรือนได้หรือไม่ 
 
2.4 ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตขายในชุมชนได้หรือไม่ ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วน
ใหญส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตขายในชุมชนได้มาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และสาม
รถน าไปใช้กับครัวเรื่อนได้มากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และสามรถน าไปใช้กับครัวเรื่อนได้
ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดับ 
  

สามารถน ามาผลิตขายในชุมชน จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 4 30.8 

มาก 6 46.2 
ปานกลาง 3 23.0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
                    ตารางที ่4.8 ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตขายในชุมชนได้หรือไม่ 
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2.5 ท่านสามารถร่วมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชนได้หรือไม่ ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส่วนใหญ่ สามารถร่วมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชนได้ มากและมากที่สุด จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.5 และสามารถร่วมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชนได้ปานกลาง จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามล าดับ 
 

สามารถน ามาร่วมกลุ่มผลิตขาย จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 5 38.5 

มาก 5 38.5 
ปานกลาง 3 23.1 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
                     ตารางที ่4.9 ท่านสามารถร่วมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชนได้หรือไม่ 
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 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจโครงการอบรม ให้ทานแสดงความคิดเห็นวา การเข้าอบรมครั้งนี้ทาน
พึงพอใจตอประเด็นการอบรมเพียงใด 
 
3.1 เนื้อหาการอบรม ท่านได้รับคววมรู้จากการอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริม
การประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่สนใจ
เนื้อหาในการอบรมมากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และสนใจเนื้อหาในการอบรมมาก 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ตามล าดับ 
 

เนื้อหาการอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 7 53.8 

มาก 6 46.2 
ปานกลาง 0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
ตารางที่ 4.10 ท่านได้รับคววมรู้จากการอบรม 

 
3.2 กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม บรรยายในการอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ตอบ
แบบสอบถามว่า สนใจบรรยายในการอบรมมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การบรรยาย จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 13 100.0 

มาก 0 0 
ปานกลาง 0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
              ตารางที ่4.11 บรรยายในการอบรม 
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3.3 การในส่วนร่วมในการอบรม  ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า มี
ส่วนร่วมในการอบรมมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การในส่วนร่วมในการอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 13 100.0 

มาก 0 0 
ปานกลาง 0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
   ตารางที่ 4.12 การมีส่วนร่วมในการอบรม 
 
3.4 ความพอใจในการให้ความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วน
ใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า ความพอใจในการหึความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรมมากและมากที่สุด 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และ ความพอใจในการหึความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรมปาน
กลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
 

วิทยากรที่ให้การอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 5 38.5 

มาก 5 38.5 
ปานกลาง             3 23.1 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
             ตารางที่ 4.13 ความพอใจในการหึความรู้ของวิทยากรที่ให้การอบรม 
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3.5 ความพอใจในการใช้ สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมของวิทยากรที่ให้การอบรม  ผลพบว่าประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า ความพอใจในการใช้ สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม
ของวิทยากรที่ให้การอบรม มากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

  

สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 13 100 

มาก 0 0 
ปานกลาง             0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
                   ตารางที ่ 4.14 ความพอใจในการใช้ สื่อ/อุปกรณ์ในการอบรม 
 
3.6 ความพอใจในระยะเวลาการจัดการอบรม ของวิทยากรที่ให้การอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า ความพอใจในระยะเวลาการจัดการอบรมมากที่สุด 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

ระยะเวลาการจัดการอบรม จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 13 100 

มาก 0 0 
ปานกลาง             0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
                    ตารางที ่4.15 ระยะเวลาการจัดการอบรม 
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3.7 ความพอใจต่อสถานที่ใช้ในการอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม
ว่าสถานที่ใช้ในการอบรม มากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 
สถานที่ที่ใช้ในการอบรม จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 13 100 
มาก 0 0 

ปานกลาง             0 0 
น้อย 0 0 

น้อยที่สุด 0 0 
รวม 13 100.0 

                    ตารางที4่.16 ความพอใจต่อสถานที่ใช้ในการอบรม 
 
3.8  ความพอใจต่ออุปการณ์อ านวยความสะดวกในการอบรม  ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตไข่เค็มต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วน
ใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า ความพอใจต่ออุปการณ์อ านวยความสะดวกในการอบรมมากที่สุด จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

  

อุปการณ์อ านวยความสะดวก จ านวน ร้อยละ 
มากที่สุด 13 100 

มาก 0 0 
ปานกลาง             0 0 

น้อย 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 

รวม 13 100.0 
                    ตารางที ่4.17 ความพอใจต่ออุปการณ์อ านวยความสะดวกในการอบรม  
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สวนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น 
2. ต้องแหล่งทุนเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
3. ต้องการให้สถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยเพิ่มความรู้ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล และอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
จากการศึกษาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลิตไข่เค็ม   ต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 บริบททางสังคมของต าบลสามบันฑิต มีประชากรทั้งสิ้น 5,199 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
สภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยรวมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
โครงการ และรายได้เฉลี่ยของประชากรในต าบล 38,865 บาท/คน/ปี สภาพทางสังคม ด้านการศึกษามี
สถานศึกษาในต าบล 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสามบัณฑิต โรงเรียนวัดกุ่มแต้ โรงเรียนวัดดอนพุดซา ซ่ึง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่จบ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการศาสนา มีวัดในต าบลจ านวน 3 แห่ง คือวัดดอนพุดซา วัดกุ่มแต้ และวัดสาม
บัณฑิต ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ยึดถือกันมาได้แก่ วันสงกรานต์ การจัดงาน
บุญ สรงน้ าพระ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ การท าบุญกลางบ้าน หน้าบ้าน หลังบ้าน และ ประเพณี "กวน
ข้าวทิพย์" โดยจัดให้มีการฟ้ืนฟูประเพณีการกวนข้าวทิพย์ที่วัดสามบัณฑิตและวัดดอนพุดซา  การฟ้ืนฟู
ประเพณีการแข่งยขันเรือประเพณีช่วงออกพรรษา เป็นต้น 

ส่วนแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่งไปประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลิตไข่เค็ม  ต าบลสามบันฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลพบว่า
มีเพศหญิงสนใจเข้ารับการอบรม มากกว่าหรือคิดเป็นร้อยละ 84.6 และเพศชาย 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.4 ตามล าดับและมีสถานะสถานภาพของประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ผลพบว่ามีสภาพมีครอบครัว 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.3 และโสด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดับ โดยอาชีพหลักของประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และท านา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
และรับจ้าง 1 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดับ ซึ่งมรีายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ2001-4000บาทและ
4001-6000บาท คิดเป็นร้อยละ 46.2 และมากกว่า6001บาทจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.7 ตามล าดับ  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลิตไข่เค็ม ต าบลสามบันฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้  ผลพบว่าประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการท าไข่เค็มน้อย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และมี
ความรู้ในการท าไข่เค็มน้อยที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ30.8 และมีความรู้การท าไข่เค็มระดับปานกลาง
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ7.7 ตามล าดับ และความรู้หลังจากการอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมความรู้เพ่ิมข้ึนในระดับมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และมีความรู้มากที่สุด 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ23.1 ตามล าดับและสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้กับครัวเรือนของท่านได้หรือไม่  
ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่สามารถน าความรู้ไปใช้กับครัวเรื่อนได้มากที่สุด จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และสามรถน าไปใช้กับครัวเรื่อนได้มาก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ38.5 และ
สามรถน าไปใช้กับครัวเรื่อนได้ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดับ และยังสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตขายในชุมชนได้หรือไม่ ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตขายในชุมชนได้มาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 และสามรถ
น าไปใช้กับครัวเรื่อนได้มากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และสามรถน าไปใช้กับครัวเรื่อนได้
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ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดับพร้อมยังสามารถร่วมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเป็นผลิต
ภัทฑ์ของชุมชนได้หรือไม่ ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ สามารถร่วมกลุ่มเพื่อผลิต
สินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชนได้ มากและมากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และสามารถร่วม
กลุ่มเพ่ือผลิตสินค้าเป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชนได้ปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามล าดับ 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจโครงการอบรม ให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่า การเข้าอบรมครั้งนี้ท่านพึง
พอใจต่อประเด็นการอบรมเพียงใด ด้านเนื้อหาการอบรมผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯส่วนใหญ่
สนใจเนื้อหาในการอบรมมากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และสนใจเนื้อหาในการอบรมมาก 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ตามล าดับและกิจกรรมในการอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า สนใจบรรยายในการอบรมมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 และการมีส่วนร่วมในการอบรม พบว่าส่วนใหญ่ชอบการมีส่วนร่วมในการอบรมมากที่สุด จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ให้การอบรม พบว่าส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม
ว่า มีความพอใจในการได้รับความรู้จากวิทยากรที่ให้การอบรมมากและมากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 และ ความพอใจในการได้รับความรู้ระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และ
ความพอใจในการใช้ สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมผลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า ความ
พอใจในการใช้ สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมของวิทยากรที่ให้การอบรม  มากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และความพอใจในระยะเวลาการจัดการอบรมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามว่า
มีความพอใจระยะเวลาอบรมมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และความพอใจต่ออุปการณ์
อ านวยความสะดวกในการอบรมและสถานที่ใช้ในการอบรม ผลพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วน
ใหญ่มีความพอใจอุปการณ์อ านวยความสะดวกในการอบรมและสถานที่ใช้ในการอบรม  มากที่สุด จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  อยากให้หน่วยงานภาครัฐ เข้ามาช่วยในการผักดันให้เป็นผลิตภัทฑ์ของชุมชน พร้อมจูงใจให้
ประชาชนพัฒนาสินค้าในท้องถิ้นให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  

2.  อยากให้ ชุมชนและหน่วยงานในระดับท้องถิ้นส ารวจหาวัถุดิบที่สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้
เพ่ือเสนอหน่วยงานภาคการศึกษาเข้ามาส่งเส ริมวิจัยเพื่อพัฒนาพร้อมเพ่ิมมูลสินค้าทางเศรษฐกิจ ให้กับ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพใรระดับท้องถิ่นเพ่ือยกระดับรายได้ในครัวเรื่อนได้ดีขึ้น 
 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้สินค้าที่ใช้แปรรูปเป็นสินค้าที่ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีใช้ในครัวเรือนท าให้
ประชาชนต้องซื้อมาผลิตท าให้ต้นทุนสูงขึ้น จึงครวหาสินค้าที่ประชาชนมีอยู่ภายในชุมชนหรือในครัวเรือน
น ามาผลิตเป็นหลักเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ไม่มากก็น้อย 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรแปรูปสิ้นค้าชนิดอ่ืนเพือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
2. ส ารวจหาวัถุตดิบชนิดอื่นเพือน ามาแปรรูป 
3. ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและงบประมาณ   
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ต าบลสามบันฑิต อ าเภทอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

***************************************** 
 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง หรือ ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
    1.  เพศ       ชาย      หญิง 
    2. สถานภาพ    โสด            สมรส 
    3. อาชีพหลัก       แมบ่้าน            ท านา          รบัจ้าง          อื่นๆ 
              4. รายได้ต่อเดือน   น้อยกว่า 2000   2001-4000   4001-6000  มากกว่า6000 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
 

 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจโครงการอบรม ให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่า การเข้าอบรมคร้ังนี้ท่านพึงพอใจต่อประเด็น
การอบรมเพียงใด 

ตอนที่ 4    ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 1.  ท่านคิดว่าการเข้าอบรมครั้งนี้ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง 
  1.1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ท่านคิดว่าโครงการนี้   ควรท าต่อไป    ไม่ควรท า   เพราะ.......................................... 
 3.  ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเรื่องใดบ้าง  
  1............................................................................................... ................................................ 
  2............................................................................................... ................................................ 
         ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

ที ่ ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
 
 
 
 
2 

ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาการอบรมต่อไปน้ี 
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มก่อนการอบรม 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการท าไข่เค็มหลังการอบรม 
 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์  
2.1  สามารถน ามาใช้ในครัวเรือน 
2.2  สามารถน ามาผลิตขายในชุมชน 
2.3  สามารถน ามาร่วมกลุ่มผลิตขาย 
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........... 

ที ่ ประเด็นความการอบรม ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เนื้อหาการอบรม 
กิจกรรมท่ีใช้ในการอบรม 
1.1  การบรรยาย 
1.2  การในส่วนร่วมในการอบรม 
วิทยากรท่ีให้การอบรม 
สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ระยะเวลาการจัดการอบรม 
สถานท่ีท่ีใช้ในการอบรม 
อุปการณ์อ านวยความสะดวก 
อื่นๆ ระบ.ุ................................. 
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           ภาคผนวก  
 

ภาพประกอบวิธีท าการท าไข่เค็ม (Salted Egg)   
 

 
 
รูปภาพที่ 2 เลือกไข่เป็ดสดเปลือกขาว ดูที่เปลือกไม่บุบหรือ แตกร้าว และล้างไข่เป็ดให้
สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง วางเรียงในภาชนะบรรจุ 
 

 
 
รูปภาพที่ 3 ตวงน้ าและเกลือตามอัตราส่วน ต้มให้เกลือละลายท าการกรองทิ้ง ไว้ให้เย็นพร้อมเท
น้ าเกลือลงในภาชนะบรรจุ  

  



  
 

 
 
รูปภาพที่ 4 น าถุงพลาสติกใส่น้ าเกลือมัดปากถุงให้แน่นน ามาวางกดทับไข่  (ไข่ ต้องจมอยู่ใน
น้ าเกลือตลอดเวลา) พร้อมน าผ้าพลาสติกหรือจาน ปิดปากไห/โถ ให้แน่นมิดชิด เก็บไว้ ประมาณ 
15-25 วัน  

 
 

 
 
รูปภาพที่ 5 เมื่อดองครบ 15 วัน  

 

 
 
 



  
 

 
 

 รูปภาพที่ 6 น ามาทอดไข่ดาว 

 

 
 
รูปภาพที่ 7 เมื่อครบ 20-25 วันน าไข่ออกมาล้างให้สะอาดน าไปต้มใช้ไฟปาน กลาง นาน
ประมาณ 20 นาที่  เมื่อต้มเสร็จแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน อย่างน้อยอีก 30 วัน  
ในขั้นตอนนี้ให้ใส่สารส้มเล็กน้อย เพื่อให้สารส้มกัดสีผิว ของเปลือกไข่ ให้ขาวนวลดู สะอาด
สวยงาม น่าซื้อ น่ารับประทาน 

 

 



  
 

กิจกรรมกับชุมชน 

 

รูปภาพที่ 8 อธิบายวิธีการท าไข่เค็ม 

 

 

รูปภาพที่ 9 การคัดไข่ท่ีมีพอเหมาะ 

 

 

 

 

 



  
 

 

รูปภาพที่ 10 ท าความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง 

 

 

 

รูปภาพที่ 11 พ่ึงลมจนแห้งสนิน 

 

 

 

 

 



  
 

 

รูปภาพที่ 12 น าไข่ที่เลือก น ามาจัดเรียง 

 

 

 

รูปภาพที่ 13 เตรีมต้มน้ าเกลือตามสัดส่วนที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

รูปภาพที่ 14 เติมน้ าเกลือที่เตรียมไว้บรรจุลงขวด 

 

 

 

รูปภาพที่ 15 พร้อมพัฒนาต่อยอดของชุมชน 

 

 

 

 

 

 



  
 

ตารางที่ 1 คุณค่าอาหารในไข่เค็ม 

สารอาหาร ปริมาณ 
ความชื้น (กรัม) 62 
โปรตีน (กรัม) 14.6 
ไขมัน (กรัม) 15.5 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) น้อยมาก 
พลังงาน (แคลอรี่) 198 
กรดไขมัน   
กรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated) (กรัม) 3.8 
กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว (monounsatured) (กรัม) 6.4 
กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว (polyunsatrued) (กรัม) 2.7 
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 890 
เกลือแร่   
โซเดียม (มิลลิกรัม) 1690 
โปแตสเซียม (มิลลิกรัม) 800 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 99 
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 13 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 270 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 3.2 
ทองแดง (มิลลิกรัม) 0.53 
สังกะสี (มิลลิกรัม) 3.5 
คลอไรด์ (มิลลิกรัม) 2920 
แมงกานีส (มิลลิกรัม) 0.1 
วิตามิน   
เรตินอล (ไมโครกรัม) 85 
ไธอะมีน (มิลลิกรัม) 0.16 
ไรโบเฟลวิน (มิลลิกรัม) 0.52 
ไนอะซิน (มิลลิกรัม) 0.1 
วิตามินบีสิบสอง (ไมโครกรัม) 3.5 
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 0 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายฉัตรชัย นิยะบุญ  
          ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) ( Mr.CHATCHAI NIYABOON) 

1.2 เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  5-5399-90009-6-31 
1.3 ต าแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ 
1.4 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ 
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   13000  โทรศัพท์ 089-1775394 035-
322076-9 ต่อ 1407-9 และ 035-322085 โทรสาร 035-322085  
E-mail NCHAI_JOB@hotmail.com  
1.5 ประวัติการศึกษา 
   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสาตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ศิลปศาสาตรบัณฑิต พัฒนาสังคม   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
1.6 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา 3592101.. 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
ศึกษาเก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของ ผู้บริโภค พฤติกรรม  
ของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ และบทบาทของรัฐในทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไป 
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