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    บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
      
     ไขนับวาเปนอาหารที่สําคัญของมนุษย  คนทุกชาตินยิมบริโภคไขเปนอาหารจํานวนมาก 

ไมมีบทบัญญัติห ามบริโภคไขไมว าศาสนาใด  สามารถบริโภคไดแทบทุกศาสนา   จาก
การตรวจเอกสารและผลงานวิจยัที่เกีย่วของ ผูวิจัยพบวา มีปริมาณไขเปดที่เหลือจากการบริโภคสด
เปนจํานวนมาก  เนื่องจากผูบริโภคนิยมบริโภคไขไกมากกวาไข เปด  จึงทําใหมีไข เปด
เหลือจากการบริโภคสด  การนําไขเปดมาแปรรูปเปนวิธีหนึ่งที่ชวยรักษาไขใหนานขึ้น  สวนใหญ
จะนําไขเปดที่เหลือจากการบริโภคมาใชในอุตสาหกรรมผลิตขนมไทย เชน ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด 
และอ่ืนๆ  บางสวนนําไปผลติไขเยีย่วมาและไขเค็ม (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 1) 

     ไขเค็มเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการถนอมอาหารโดยใชเกลือ เพื่อใหไขเก็บไวไดนานขึ้น 
และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับไขดวย มีทัง้ไขเปดเค็ม ไขไกเค็ม และไขนกกระทาเค็ม  ไข เ ค็มเปน
อาหารที่คนไทยนิยมรับประทานกนัมาก  เนื่องจากมวีิธีการทํางาย นํามารับประทานงาย ใชประกอบ
อาหารอื่นไดมาก เชน ทําขนมเปยะ ไสขนมไหวพระจนัทร ใชตกแตงอาหารบางอยาง เปนตน  การ
ทําไขเค็มมี 2 วิธี คือ   

          1.1.1  ไขเค็มดอง  เปนไขเค็มที่ไดจากการนําไขเปดสดมาแชในสารละลายเกลือที่มี
ความเขมขนรอยละ 20-25  เปนระยะเวลา 15-20 วัน จะสามารถนํามาบริโภคได (กาญจนิจ 
กณิถอนันต, 2515, หนา 30) 

          1.1.2 ไขเค็มพอก   เปนวิธีการดั้งเดมิของชาวจีนและปฏิบัติตอกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
(สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2529, หนา 52) โดยใชดนิเหนียวผสมกับน้ําเกลือเขมขนรอยละ 25-30  จน
ดินเริ่มนิ่ม สามารถปนเปนกอนได จึงนํามาพอกไขไวเปนเวลานาน 10-15 วัน (กาญจนิจ กณิถอนันต, 
2515, หนา 30)  การทําไขเค็มพอกของชาวจีนมีหลายวิธี เชน ผลิตภัณฑที่เรียกวา “ไขฮูลิดาล” (Hulidan) ได
จากการนําไขมาพอกดวยสวนผสมของเกลือ ดินเหนยีวและแกลบ ในอัตราสวน 1 : 3 : 5 นวดใหเขา
กัน แลวนํามาพอกไขใหมิดทั่วทั้งฟอง หนาประมาณครึ่งนิ้ว เก็บรักษาไวเปนเวลา 1 เดือน ไขแดงจะ
เร่ิมขนและแขง็ตัว มีสีเขมขึ้น และมีกล่ินเค็มเกิดขึ้น หรือผลิตภัณฑที่เรียกวา “ไขแซนแดน” ไดจาก
การนําขาวสุกมาผสมกับเกลือ แลวนํามาพอกไข วิธีนี้ทําใหไขออนตวัลง เยื่อเปลือกไขหนาขึ้น ไขจะ
ขนเปนล่ิมๆ มีกล่ินคลายไวน ทําใหไขสามารถเก็บไวไดนานอยางนอย 6 เดือน(Romanoff, 1949, p. 
25;  อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 8)  
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  ชาวจีนบางกลุมใชเกลือ ดินเหนียว ขี้เถาแกลบหรือถานปน มาผสมรวมกันแลว

นํามาพอกไข (วิฑูร ดานภักด,ี 2525, หนา 25)    
     จากการศึกษาผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ ผูวจิัยพบวา การทําไขเค็มในประเทศไทย สวนใหญ

กลุมแมบานเกษตรกรทําไขเค็มโดยวิธีดองน้ําเกลือ รองลงมาเปนการทาํไขเค็มโดยการพอกดวย
ดินสอพองและดินจอมปลวก นิยมใชเกลอืเม็ดและเกลือปนธรรมดา เนื่องจากหาซื้องาย กลุม
แมบ านเกษตรกรบางกลุมมีการทําไขเค็มใบเตย ไขเค็มไอโอดีน  นอกจากนี้มีผูทําการศึกษาวจิัย
หลายทานไดทําการศึกษาวิจัยการทําไข เค็มดวยวิ ธีการตางๆ  ไดแก  ไข เค็มชนิดโซเดียม
ต่ําพอกดวยเยื่อฟางข าว (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 12)   ไขเค็มหลอด (สุชาดา งามประภาวัฒน, 
2533, หนา 69)  ไขเค็มดองนวัตกรรมใหมดวยหมออัดความดัน เปนการผสมผสานระหวางกรรมวิธี
แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีดานความดนั ใชเวลา 2-3 วัน ในการผลิตและสามารถนําน้ําเกลือ กลับมา
ใชใหมได อีก  
(รุงโรจน แสงดารารัตนและคนอื่นๆ, 2547, หนา 1)  ไขเค็มภูเขาไฟ เปนการนําดนิภูเขาไฟและเกลือ
ไอโอดีนผสมกันตามอัตราสวนโดยน้ําหนกั หุมไขแลวคลุกแกลบเผา บรรจุถุงพลาสติกเพื่อจํากัด
อากาศ เรงปฏิกิริยาเปนไขเคม็ 5-10 วัน ตมรับประทานได (ฉลาด โพธิ์ใส, 2547, หนา 2) 

     การเก็บรักษาไขใหอยูในสภาพดีเปนเวลานาน สวนใหญเปนการชะลอการเสียเปนระยะ
หนึ่งเทานัน้  จงึเปนปญหาสาํหรับเกษตรกรผูเล้ียงเปดและไกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงที่มีการผลิต
ไขมากเกนิความตองการของตลาด  ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนในการแปรรูปผลผลิตใหเก็บไดนาน   
                   กลุมแมบานเกษตรกรจังหวัดเชิงเทรา ที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานเกษตรจังหวัด  
ฉะเชิงเทรา  กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีจํานวนทั้งสิ้น 168 กลุม ดําเนิน
กิจกรรมแปรรปูผลผลิตเกษตรบริโภคและจาํหนาย หลายประเภท ไดแก ประเภทเสื้อผาและเครื่อง
แตงกาย แปรรปูอาหารจากเนื้อสัตว แปรรปูพืชผัก-ผลไม  แปรรูปอาหารจากแปงและไข จักสาน  
หัตถกรรมเกษตร ส่ิงประดิษฐตางๆ และเครื่องสาธารณูปโภค เปนตน  ในการดําเนินกิจกรรมแปรรปู
ผลผลิตเกษตรของกลุมแมบานเกษตรกรจงัหวัดฉะเชิงเทรา  ประสบปญหาหลายอยาง เชน ปญหา
ดานการตลาด ดานบรรจุภณัฑ ดานกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑแปรรูปใหมีอายกุาร
เก็บรักษาไดนานวัน  โดยเฉพาะในป 2546 ผลิตภัณฑไขเค็มเนาเสีย ปริมาณ 500 ฟอง ตอเดือน เปน
ระยะเวลา 8 เดอืน  กําลังเปนปญหาใหญของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี  หมูที่  4  ตําบล
ลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์ จงัหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาอื่นตามมาหลายประการ  ไดแก  
ปญหาดานการจําหนาย ดานรายได รวมทั้งดานชื่อเสียงของกลุมเองดวย  การจําหนายไขเค็มในชวง
เทศกาลของหนวยงานตางๆ   ผูบริโภคไขเค็ม จํานวนมากแจงใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวาง
สามัคคีทราบวา ไขเค็มที่ซ้ือไปบริโภคเกิดการเนาเสียเร็ว (กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี, 
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2546, หนา 10) คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคีที่ดําเนินการผลิตไขเค็ม ไดเขา
มาปรึกษาผูวิจยัซ่ึงมีบทบาทหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาเจาหนาที่ระดบัอําเภอและจดัฝกอบรมการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑและการตลาด ใหความรูแกสมาชิกกลุมแมบ าน
เกษตรกรระดบัจังหวดั 
                   เมื่อผูวิจัยพบปญหาการเนาเสยีและมีกล่ินคาวของไขเค็มในกลุมแมบานเกษตรกร 
ลาดขวางสามัคคี อําเภอบานโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา  ซ่ึงเก็บรักษาในอณุหภูมิหองไดเพียงไมถึง 1 
สัปดาห  เพื่อลดปญหาที่กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคีประสบอยูใหนอยลงหรือหมดไป  
ผูวิจัยจึงไดสรางยุทธศาสตรการแกไขปญหาการเนาเสยีและกล่ินคาวของไขเค็ม โดยทําการวิจยัและ
สรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็มขึ้น โดยทําการทดลองดองไขเค็มที่มี
ตะไครเปนสวนประกอบ  เนือ่งจากตะไครมีคุณสมบัตใินการดับกลิ่นคาวในอาหาร ตะไคร 20-25 
กรัม สามารถดับกลิ่นคาวในอาหาร เชน ตมยํากุง ที่รับประทานได 3-5 คน (กรมสงเสริมการเกษตร,  
2546, หนา 9)                                       

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  
1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยืดอายกุารเก็บรักษาไขเค็ม 
1.2.2. เพื่อศึกษาปจจยัที่มีผลตอการทําใหไขเค็มปราศจากกลิ่นคาว 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
                     1.3.1 ไขเค็มเนาเสียชาลง  
                     1.3.2.ไขเค็มปราศจากกลิ่นคาว  

 

1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม        
1. ความเขมขนของน้ําเกลือ                                 1. อายุการเก็บรักษาไขเค็มใน 
2.ปริมาณ ตะไคร                                                อุณหภูมหิอง 

    3.ระยะเวลาการดอง                                            2. กล่ินคาวของไขเคม็ 
 
                                                         การนําผลการศึกษาไปใชในการพัฒนา 
                            ผลิตภัณฑไขเค็มของกลุมแมบานเกษตรกร                             
 

    ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย   
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1.5  นิยามศัพทเฉพาะ   
                  กลุมแมบานเกษตรกร  หมายถึง กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา  
                   คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร  หมายถงึ  คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร 
ลาดขวางสามัคคี ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ 
เหรัญญิก และประชาสัมพันธ  
      การทดสอบทางประสาทสัมผัส หมายถึง  การทดสอบคุณลักษณะทีป่รากฏ รสชาติ  
เนื้อสัมผัสและกลิ่นรสตกคางในไขเค็มกลิ่นตะไคร 
                   การสรางยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง การหากระบวนการที่ดีที่สุดในการผลิตไขเค็ม
กล่ินตะไครทีม่ีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไขเค็มไดนานวนัขึ้น 
                  ไขเค็มกล่ินตะไคร หมายถึง ไขเค็มที่ไดจากการดองน้ําเกลือบริโภคผสมตะไครที่ใชใน
การประกอบอาหาร ตมสุก โดยใชไขเปด อายุไมเกนิ 7 วนั 
                  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของไขเค็ม  หมายถึง  การที่เนือ้ของไขแดงและไขขาวในไข
เค็มเปลี่ยนสีไปจากเดิม เมื่อทิ้งไวในอุณหภูมิหอง 
                 การยืดอายุการเก็บไขเค็ม  หมายถึง การหากรรมวิธีในการถนอมอาหารไขเค็มใหเนาเสีย
ชาลง 
             ไขเค็มปราศจากกลิ่นคาว  หมายถึง การหาวิธีการดับกลิ่นคาวในไขเค็มดวยการใชตะไคร
ตมในน้ําสําหรับดองไขเค็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 


