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บทที่ 2 
         เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 
                  การวิจัยและสรางยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑไขเค็มไอโอดีนกลิ่นตะไคร คร้ังนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้
            2.1  ประวัตแิละความเปนมาของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี 
            2.2  ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย 
            2.3  ความรูที่เกี่ยวของกับการผลิตไขเค็มกลิ่นตะไคร 
             2.3.1  หลักการถนอมอาหารโดยใชเกลือ 
                   2.3.2   การเลือกซื้อไข 
                   2.3.3  การทําไขเค็ม 
                   2.3.4  การใชไอโอดีน 
                   2.3.5  การใชตะไคร 
            2.4  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 

2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
  

2.1 ประวัติและความเปนมาของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี   
 
                 กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537  สถานที่ตั้ง 
เลขที่ 113 หมูที่ 4  ตําบลลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เร่ิมจัดตั้งมีสมาชิก จํานวน 7 
คน  ปจจุบันมสีมาชิก จํานวน 115 คน  มีคณะกรรมการบริหารกลุมจํานวน 5 คน และที่ปรึกษากลุม 
จํานวน 5 คน (กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี, 2546, หนา 1-8) 
           2.1.1   คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี ประกอบดวย   

              1)  นางสาวฉาย          อักษรด ี            ตําแหนง ประธานคณะกรรมการ 
                2)  นางประทุม            เขษมสุนทร        ตําแหนง  รองประธานคณะกรรมการ 
                3)  นางสาวอัจจนา      ทวมละมลู          ตําแหนง  เลขานุการ 
                4)  นางสาวกัลยรัตน   พุทธิพงษ            ตําแหนง  เหรัญญิก 
                5)  นางเตียง             สินธิชัย               ตําแหนง ประชาสัมพันธ 
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          2.1.2   ท่ีปรึกษาของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี ประกอบดวย 
               1)  นายวฒุิศาสตร      รักษแพทย           ดานเครื่องจักรกล                            
    2)  นายยงยทุธ            กุลละวาณิชย       กํานันตําบลลาดขวาง                                                          

              3)  นางสุรางค            จําเริญ                  ผูใหญบานหมูที่ 2  ตําบลลาดขวาง 
              4)  นายไพรวัลย         ศรประสิทธิ์         นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ลาดขวาง 
 
        2.1.3   ผลงานของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคค ี
              1)  ดานเศรษฐกิจ 

               กิจกรรมรวมของกลุมเพื่อสรางงานและรายไดใหแกกลุมและสมาชิก คือ การ 
แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว ประเภทแหนมตางๆ ไดแก แหนมหมู แหนมปลา แหนมไก หมยูอ  
ปลาสม แหนมหมูยาง แหนมไกยาง กะป ไขเค็ม ขนมจนี แชมพูสมุนไพรและครีมนวดผม 

              2)  ดานการตลาด 
              มีการติดตอจัดหาตลาดเพิ่มขึ้น โดยประสานงานกับหนวยงานราชการและเอกชน  

ตลาดในปจจบุัน ไดแก 
                     (1)  ตลาดในภาคตะวันออก จาํนวน 4 ราน 
                     (2)  กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 แหง 
                      (3)  รานอาหารในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 แหง 
                      (4)  หางสรรพสินคาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  2 แหง 
                      (5)  โรงงานตางๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
               3)  ดานสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
                      (1)  มีการประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรม

ใหความรูเร่ือง การผลิตอาหารเพื่อโภชนาการและเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย ใหกับกลุม สมาชิกและ
ผูสนใจตําบลลาดขวาง จํานวน 40 คน โดยใชสถานที่ดําเนินกจิกรรมของกลุมเปนสถานที่ฝกอบรม 

                     (2)  มีการพัฒนาอาชีพใหกับชุมชน โดยใหการสนับสนุนการกระจายรายได
ใหแกสมาชิกกลุมและเครือขาย โดยใหเล้ียงปลานวลจนัทร และปลานลิ เพื่อมาจําหนายใหกับ
กลุม             ในการทําแหนมปลาและปลานิลแดดเดียว เพื่อใหสมาชิกมีงานและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได  
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              4)  การบริหารจัดการกลุม 
                      (1)  มีการประชุมใหญ 3 เดือนตอคร้ัง  ประชุมยอยสัปดาหละ 1 คร้ัง เพือ่ช้ีแจง

กฎ ระเบยีบของกลุม  พรอมทั้งรวมกันวางแผนในการจดัทําผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
                      (2)  มีการจดัแบงหนาที่กนัในการดําเนนิกจิกรรมกลุม ดงันี้ 
                             ก.  ฝายผลิต จํานวน  7 คน                           

  ข.  ฝายจัดซื้อวัตถุดิบและการตลาด จํานวน 3 คน 
                             ค.  ฝายการเงินและบัญช ีจํานวน 3 คน 
                      (3)   การกําหนดกฎ ระเบียบของกลุม เพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตาม เปนผลใหการ

บริหารและการจัดการดานกจิกรรมเปนไปอยางเรียบรอย เกิดปญหานอยที่สุด 
                      (4)  สรางภาวะการเปนผูนําโดยพยายามนาํสมาชิกออกไปชวยจําหนายผลิตภัณฑ

เมื่อออกรานเพื่อฝกใหสมาชิกมีความกลา มีประสบการณ เพื่อเปนแนวทางในการเปนผูนําในอนาคต 
                      (5)  สรางกลุมกิจกรรมตามความถนัด โดยใหอิสระกับสมาชิก เพื่อทํากจิกรรม

ยอยตามความถนัด โดยกลุมจะรับผลิตภัณฑไปจําหนายให เชน กะป ขนมจีน ไขเค็ม แชมพูสมุนไพร
และครีมนวดผมสมุนไพร 

                      (6)  มีการสรางเครือขายในการนําสินคาไปจําหนายและการสงขาวสารขอมูล
ตางๆที่รับทราบมาจากทางราชการ พรอมทั้งพยายามกระจายรายไดใหกับสมาชิก กลุมกิจกรรมกลุม
ยอยที่ถือวาเปนเครือขายของกลุม ไดแก 

                              ก.  กลุมขนมจีนสมุนไพร จํานวน 5 คน 
                              ข.  กลุมไขเค็ม จํานวน 11 คน 
                              ค.  กลุมตัดเย็บเสื้อผา จาํนวน 5 คน 
              5)  บทบาทการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร          
            (1)  กลุมเปนจุดสาธิตของศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล เพื่อ

สาธิตการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวใหกับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร 
                   (2)  กลุมรวมกนัจัดการวางแผนการผลิตสินคาแปรรูปที่มีในทองถ่ิน 

                      (3)  การระดมหุน โดยการลงทุนรวมกนั จาํนวน 1,500 หุน ราคาหุนละ 100 บาท 
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท มีสมาชิกรวมกนัลงหุน จํานวน 115 คน มีการปนผล 
ปละ 1 คร้ัง จากผลกําไรรอยละ 10                              

             6)  ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคค ี
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                       (1)  กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา  จํานวน 50,000 บาท เพื่อดําเนนิกิจกรรมผลิตหมูยอ เปนเงิน   
40,000   บาท  กิจกรรมทําปลาสม  เปนเงิน 10,000   บาท 

                       (2)ไดรับเงนิสนับสนุนโครงการกระตุนเศรษฐกิจจากกระทรวงมหาดไทย เปน
เงิน 300,000 บาท เพื่อจัดซือ้เครื่องจักรและสรางอาคารหลังใหม จํานวน 1 แหง 
              7)  การทําสาธารณประโยชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                   (1)  กลุมเปนที่ศกึษางานของกลุมแมบานเกษตรกรกลุมอื่นๆและบุคคลทั่วไป 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

                   (2)  กลุมคืนกําไรสูสังคมดวยการบริจาคเงินเปนคาเสื้อทีมนักกฬีาใหแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพบิูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเงิน 6,000 บาท  โรง เ รียน
วัด   
หัวเนิน (การศกึษาพิเศษ) เปนเงิน 4,000 บาท  บริจาคตูเยน็ใหศนูยเด็กเล็กลาดขวาง อําเภอบานโพธิ์  
จํานวน 1 ตู ทอดกฐินวัดสระขอย จังหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงเปนวัดยากจนปละ 1 คร้ัง   

    
         2.1.4  กิจกรรมกลุมยอย “แปรรูปไขเค็ม”  ที่มา : กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวาง

สามัคคี (2546, หนา 10)  
         กลุมยอยแปรรูปไขเค็มของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี เร่ิมดําเนินการ 

คร้ังแรกเมื่อป 2541 มีสมาชิกกลุมยอย จํานวน 3 คน  โดยเริ่มแรกผลิตไขเค็มปริมาณ 90 ฟอง ตอ
สัปดาห และเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นทุกป จนถึง 300 ฟอง ตอสัปดาห  ในป 2546  กลุมแมบาน
เกษตรกรลาดขวางสามัคคีผลิตไขเค็มปริมาณ 1,500 ฟอง ตอเดือน และเกิดการเนาเสยีถึง 500 ฟอง 
ตอเดือน เปนระยะเวลานานถึง  8 เดือน ทาํใหเกดิการขาดทุน ยังไมสามารถปนผลใหกับสมาชิกได  
ประธานคณะกรรมการกลุมยอย จึงไดมาปรึกษาผู วิจัย   อัตราสวนการผลิตไข เค็มที่ก ลุม  
แมบ านเกษตรกรลาดขวางสามัคคีใช คือ อัตราสวน  เกลือ รอยละ 20 ตอน้ําสะอาด รอยละ 80  ตอ
ไขเปดเบอร 3 จํานวน 300 ฟอง (เกลือ 1 กโิลกรัม  ตอน้ําสะอาด 4 กิโลกรัม ตอไขเปดขนาดเบอร 3 
จํานวน 300 ฟอง) ระยะเวลาการดอง จํานวน 15 วัน ไขเปดซื้อจากฟารมไกเทพฟารม อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

         ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมแปรรูปไขเค็ม จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คือ 
                 1)  นางสาวอัจจนา          ทวมละมูล     ตําแหนง ประธานคณะกรรมการ 

      2)  นางสาวกัญญารัตน    เอี่ยมสะอาด         ตําแหนง รองประธาน 
      3)  นางสุธาทิพย    ทวมละมูล         ตําแหนง เลขานุการ 
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                 4)  นางสุนีย        ทวมละมูล                ตําแหนง เหรัญญิก 
                 5)  นางวรรณา                 ใสภา                       ตําแหนง ประชาสัมพันธ 
     6)  นางมยุรา     เกิดหริ่ม         ตําแหนง กรรมการ 
                 7)  นางสาวเกษร    ทวมละมูล                สมาชิก         
                  8)  นางสาววภิารัตน    นมหวาน                  สมาชิก 
                  9)  นางเกษรา                  เหมือนประสงค       สมาชิก 
                 10)   นางสุนทร    เอี่ยมสะอาด              สมาชิก 
                 11)   นางสาวอนนัตการณ  เหมอืนประสงค     สมาชิก 
                        (1)  เงินทนุหมุนเวยีนของกลุมยอย           เปนเงิน  10,000     บาท   
                        (2)  มีการระดมหุนๆละ 100 บาท จํานวน 101  หุน  เปนเงิน  10,100    บาท  

                 (3)  การปนผลกําไรตอหุน รอยละ 10 ของผลกําไร  มีการปนผล 6 เดือนตอ
คร้ัง โดยเริ่มตั้งแตป 2547 เปนตนไป 

                         (4)  มีการจางแรงงาน จํานวน 3 คน  
                         (5)  การบริหารจัดการกลุม มีการจัดทําบญัชี ชัดเจน 
                         (6)  แหลงวัตถุดิบหลัก มาจากภายในทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 100 
                         (7)  แหลงจําหนายผลิตภณัฑ 
                    ก.  หนาศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา 
                                ข. รานคาชุมชนในหมูบาน 
                    ค.  ขายสงรานคาในตลาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                    ง.  งานแสดงสินคาของทางราชการ 
                    จ.  หางเซฟแลนด  บางแสน  พนัสนิคม ศรีราชา  แหลมฉบัง 
                         (8)   การเชื่อมโยงเครือขายดานการผลิต การตลาดและวัตถุดิบ  เชื่อมโยง

เครือขายกับกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวดัฉะเชิงเทราดานราคาและการจัดซื้อวัตถุดบิ เพื่อรวมกนั
ซ้ือวัตถุดิบในราคาถูก 

                         (9)  ปริมาณการผลิตตอเดือน 
                                ก.  เดิมผลิต  จํานวน  1,500  ฟอง ตอ เดือน 
                                ข.  ปจจบุัน   จํานวน  3,000  ฟอง ตอ เดือน เพิ่มขึน้รอยละ 100.00 
                         (10)   ปริมาณการผลิตตอป   36,000 ฟอง ตอป 
                         (11)   ลักษณะการบรรจุ  บรรจุถุงพลาสติกและถาดโฟม 
                         (12)   ปริมาณการบรรจุ  5 ฟอง ตอ แพ็ค 
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                         (13)   ราคาจาํหนาย   20 บาท ตอ แพ็ค 
                         (14)   การวางแผนการผลิต มีการวางแผนการผลิตตามภาวะการตลาด 

                                       (15)   การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพประเภท
อาหารปลอดภยัของกระทรวงสาธารณสุข 

                         (16)   แหลงสนับสนุนเงินทุน จากหุนสมาชิกและผลกาํไร               
           (17)  มลูคาผลิตภัณฑรวม ป 2547  เปนเงิน  144,000  บาท 

                         (18)  ปริมาณผลิตภัณฑที่จําหนายได  เปนเงิน  36,000  บาท 
                         (19)  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

                                         ก. ป 2546 ปญหาไขเนาเสียเปนจํานวนมากถึง  40,000 ฟอง                                            
ข.  ป 2547 ปญหาผูบริโภครับประทานไขเค็มนอยลง   

              (20)  ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นจากเดิมมาก ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวาง
สามัคคีไดกําไรจากการจําหนายไขเค็มนอยลง แตตองดําเนินกจิกรรมตอเพื่อรักษาตลาดและลูกคา
เดิมไว       

 

2.2  ทฤษฎีการต้ังเปาหมาย 
    ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal-setting Theory) กลาวถึง เปาหมายวาจะเปนสิ่งที่แสดงความ
ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเปนสวนหนึ่งของการจัดองคการที่สามารถกําหนดขึ้นเพื่อสราง
ผลงานที่เปนรูปธรรมตัวอยาง เชน การลดของเสียในการผลิต การลดการขาดงาน การลดอุบัติเหตุ
หรือการสรางความพอใจในงาน เปนตน โดยผูบริหารสามารถใชเปาหมายเปนเครื่องกําหนด
พฤติกรรมและสิ่งจูงใจของพนักงาน ซ่ึงควรมีความเขาใจในประเด็นดงันี้ 

2.2.1   คุณสมบัตขิองเปาหมาย (Goals Characteristics) 
ปกติเปาหมาย (Goals) มคีวามแตกตางกนัอยางนอยใน 3 มิติ ไดแก 

 1)  ความเฉพาะเจาะจง (Specificity) หมายถึง ความชัดเจนในขอบเขตหรือเปาหมาย 
ซ่ึงสามารถเห็นไดและวดัคาไดอยางเปนรูปธรรม 
 2)  ความยากของเปาหมาย (Difficulty) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงมคีวามยาก-งายแตกตางกนั  โดยเปาหมายทีต่ั้งไวในขั้นแรกๆอาจจะงาย 
และคอยๆยากขึ้นตามลําดับ 
 3)  การยอมรบัในเปาหมาย (Acceptance) หมายถึง การยอมรับในการทําใหเปาหมาย
สําเร็จลงของแตละคนจะมีความแตกตางกนั โดยทัว่ไปบคุคลสวนมากจะยอมรับเปาหมายที่ตนมีสวน
รวมกําหนดขึน้มากกวาเปาหมายที่ผูจัดการหรือบุคคลอื่นกําหนดให โดยพนกังานมแีนวโนมที่จะเพิ่ม 
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เปาหมายใหสูงขึ้นหลังจากทีพ่นักงานพบความสําเร็จในขัน้ตน และจะลดเปาหมายใหต่ําลงหลังจาก
พบกับความลมเหลว 
  ระบบของการตั้งเปาหมาย สามารถที่จะชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานของทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานในองคกร โดยผลการศึกษายังแสดงใหเหน็วา ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
มีบทบาทสําคัญในการตั้งเปาหมาย โดยท่ีบุคคลแตละคนจะตองการขอมูลที่มีประสิทธิผล ในการ
นําไปปรับปรุงการทํางานของตน 
  นอกจากนี้ความสามารถของพนักงาน การยอมรบัเปาหมาย ระดับของเปาหมาย 
และการมีปฏิกิริยาตอกนัของเปาหมายกับความสามารถของบุคคลจะมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอ
ประสิทธิภาพของเปาหมาย การตั้งเปาหมายที่ยากจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิต แตในงานที่มีความ
ซับซอน การตั้งเปาหมายอาจจะเปนไปไมได เนื่องจากทุกเปาหมายมีความสําคัญเทาๆกันทั้งนั้น ใน
งานลักษณะนีบ้างครั้งอาจกอใหเกดิพฤติกรรมในลักษณะของระบบราชการ (Bureaucratic Behavior) 
ทําใหการตั้งเปาหมายไมประสบความสําเร็จดังที่คาดหวงัไว นอกจากนี้แลว ผลของการตั้งเปาหมาย
ยังอาจจะมีผลแตกตางกนัตามวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ 
  ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย เปนทฤษฎีที่ศึกษาถึงลักษณะของเปาหมายวา มีคุณลักษณะ
อยางไร เพื่อใหเขาใจถึงเปาหมายในลักษณะตางๆ เราจะเหน็วาแนวคิดดานการจูงใจแตละทฤษฎจีะมี
เอกลักษณและลักษณะที่รวมกัน หรือแตกตางกัน ซ่ึงผูใชจะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพื่อที่จะ
นํามาประยกุตใหเกดิประโยชนตอการบริหารงานอยางเต็มที่ (มัลลิกา ตนสอน, 2544, หนา 207-214) 
 

2.3  ความรูที่เกี่ยวของกับการผลิตไขเค็มกลิ่นตะไคร   
                2.3.1  หลักการถนอมอาหารโดยใชเกลือ 
      มนุษยเร่ิมใชเกลือในการถนอมอาหารมาตั้งแตสมัยที่มนุษยเร่ิมรูจกัการใชโลหะ บรอนซ  
โดยชาวอยีิปตเปนพวกแรกที่ใชเกลือเปนตัวชวยรักษาเนื้อปลา โดยทาํเปนปลาเค็ม   การถนอมอาหาร
โดยใชเกลือถือเปนวิธีที่เกาแกและเปนวิธีที่ทําไดงาย  สวนใหญจะใชเกลือในอาหารประเภทโปรทนี 
เชน เนื้อสัตวตางๆ ปลา และอาหารที่มีรสหวานจัด เพื่อลดรสหวานทีม่ากเกินไป นอกจากนีเ้กลือยัง 
ชวยลดรสขมไดอีกดวย ซ่ึงมักจะเติมลงในเบียรที่มีแอลกอฮอลสูง และกาแฟดํา (Borgstrom, 1968, p. 
473; อางถึงใน  ชมภู  ยิ้มโต, 2543, หนา 3)  
                          1)  เกลือ  เปนสารที่ประกอบดวยโซเดยีม(Na)รอยละ 39.39 และคลอไรด(Cl) 
รอยละ 60.61  มีรูปรางเปนผลึกรูปลูกบาศกสีขาว ละลายน้ําไดประมาณรอยละ 26.4 โดยน้ําหนัก เมื่อ
ละลายน้ําจะมรีสขมเล็กนอย มีปฏิกิริยาเปนกลาง ดูดความชื้นไดประมาณรอยละ 1.5 ที่อุณหภูมิ 30 
อาศาเซลเซียส  มีจุดหลอมเหลวที่ 77.7 องศาเซลเซียส (ภภิพ กมลรัตน, 2507, หนา 40; อางใน ชมภู 
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 ยิ้มโต, 2543, หนา 3)  หนาที่หลักในการถนอมอาหารของเกลือ คือ เกลือจะทําใหคา Water Activity 
ของอาหารลดลง (ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก, 2532, หนา 90 )  เมื่อเกลือละลายในน้ํา โมเลกุลของน้ําจะ
มาจับเกาะกับเกลือ เกิดเปน ion hydration  มีผลทําใหความเปนอิสระของน้ําเปลี่ยนแปลงไป  (กลาณรงค   
ศรีรอด ,2521, หนา 49)  นอกจากนีเ้กลือยงัเปนสารที่มีคาแรงออสโมติคสูง เมื่อใสในอาหารจะทําให
น้ําในอาหารถูกดึงออกมา และน้ําจากเซลของจลิุนทรีย ทําใหจุลินทรยีไมสามารถเจริญเติบโตได  
เนื่องจากเซลของจุลินทรียเกดิลักษณะเซลเหี่ยว (plasmolysis) (กลาณรงค ศรีรอด, 2521, หนา49 ) 
                      (1)  ผลของเกลือตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย    
                                           เกลือมีคุณสมบัติในการคัดเลือกชนิดของจุลินทรียโดยอาหารเลี้ยงเชื้อของ 
จุลินทรียบางชนิด เชน จุลินทรียจําพวก Lactic acid bacteria สามารถปรับสภาพใหทนตอสภาวะ
ความเขมของเกลือได แตแบคที เรียบางชนิดไมสามารถทนตอสภาวะเชนนี้ ได   ก็จะตายไป 
(Desrosier, 1970, p. 493; อางถึงใน ชมภู ยิม้โต, 2543, หนา 3)  โดยทั่วๆไป  แบคทีเรียเกือบทกุชนดิ
ตองการอาหารที่มีเกลือเจือปนอยูเล็กนอย แบคทีเรียที่เล้ียงดวยอาหารที่มีเกลือเจือปนอยูรอยละ 1-2 
จะเจริญเติบโตไดดีกวาพวกที่เล้ียงในอาหารที่ไมมีเกลือเลย  แตถาใชเกลือสูงกวารอยละ 1-2 เกลือจะ
มีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได(ภภิพ กมลรัตน, 2507, หนา 40; อางใน ชมภู ยิ้มโต, 
2543, หนา 3) ไดกลาววาเกลือที่มีความเขมขนต่ํา จะมีผลไปกระตุนความเจริญเติบโตของจุลินทรีย  
ในขณะที่เกลอืมีความเขมขนสูงจะไปยับยั้งการเจริญเตบิโตของจุลินทรีย  ชวงความเขมขนของเกลือ 
ที่มีผลไปยับยัง้จุลินทรีย จะแตกตางกนัตามชนิดของจุลินทรีย จึงแบงกลุมจุลินทรียออกเปน 3 กลุม 
คือ กลุมที่ไมทนเกลือ (Salt-intolerant)  กลุมที่เติบโตไดทัง้ในสภาพที่มเีกลือและไมมีเกลือ (Salt-
facultative) และกลุมที่ทนเกลือได (Salt-tolerant:Halophlilc) (Ingram,1957, p. 90; อางถึงใน ชมภู 
ยิ้มโต, 2543, หนา 4)  
                      (2)  ประสิทธิภาพในการถนอมรักษาอาหารของเกลือ 

                                   ประสิทธิภาพในการถนอมรักษาอาหารของเกลือ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆดังนี้  
                     ก.  ความเขมขนของเกลือ  จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคและจุลินทรียที่ทําให

อาหารเปนพิษ จะถูกยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารที่มีสารละลายเกลือเขมขนรอยละ 10  (Garard, 
1976, p. 312; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 4)  ซ่ึงน้ําเกลือที่มีความเขมขนรอยละ 10-15 สามารถ
ยับยั้งจุลินทรยได แตถาเปนสารละลายน้ําตาลตองใชความเขมขนสูงถึงรอยละ 50  

                             ข.  อุณหภูม ิประสิทธิภาพของการถนอมรักษาอาหารของเกลือ จะลดลง
เมื่ออุณหภูมิต่าํ เชนการปองกันการเจริญของเชื้อ E.Coli ที่อุณหภูม5ิ-8 องศาเซลเซียส ตองใช เกลือ
เขมขน  รอยละ 25  แตที่ อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียสจะใช เกลือ เขมขนเพียง  รอยละ  10  
เท านั้น  (Dumesh, 1935, p. 45; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 5) 
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                    ค.   คาความเปนกรด ดาง (pH)  เมื่อคาpH ลดลงจะชวยใหประสิทธิภาพใน

การถนอมอาหารของเกลือเพิ่มขึ้น   การถนอมรักษาเนื้อสัตวจะใชเกลือนอยกวาการถนอมรักษาเนื้อปลา 
เพราะเนื้อปลามีคาpH สูงกวาเนื้อสัตว  ความเขมขนของเกลือที่ใชในการทําลายเชื้อ Staphylococci  
จะลดลงรอยละ 30 เมื่อใชรวมกับกรด ในอตัราสวน 1: 1 (ชมภู  ยิ้มโต, 2543, หนา 5)   

          (3)   ขั้นการแทรกซึมของเกลือเขาไปในอาหาร 
                   กลาณรงค ศรีรอด (2521, หนา 49)  ไดกลาวถึงกระบวนการหมักอาหาร
ดวยเกลือ มีขัน้ตอนหลัก 3 ขั้น ดังนี ้
                ก.  การเกิดแรงดนัออสโมติค (Osmotic stage) เมื่อนําอาหารไปแชใน
สารละลายเกลือ ความเขมขนของเกลือในอาหารจะนอยกวาความเขมขนของเกลือในสารละลายเกลือ 
ทําใหน้ําในอาหารถูกดึงออกสูสารละลายเกลือ เนื่องจากเกิดแรงดันออสโมติค จะทําใหน้ําหนัก
ของอาหารลดลง โปรทีนจะละลายปนกบัน้ําออกจากเซลลของอาหารดวย 
                ข.  การเปลี่ยนคุณสมบัติของโปรทีน (Protein denatured) ในขณะที่น้ํา
ออกมานอกเซลลอาหาร เกลือจะซึมเขาไปแทนที่จนกระทั่งความเขมขนของเกลือในอาหารสูงขึ้น 
เร่ือยๆจนถึงจดุหนึ่งโปรทีนในอาหารจะหยุดละลายและเสียรูปไป ชองวางภายในเซลลอาหารจะถูก
แทนที่ดวยเกลือ ทําใหอาหารมีสีขุน                                                     

                           ค.  ขั้นสมดุล (Equilibium stage) เกลือจะซึมเขาไปในอาหารจนถึงจดุสมดุล 
คือ ความเขมขนของเกลือในอาหารจะเทากบัความเขมขนของเกลือในสารละลายเกลือ น้ําหนกัของ
อาหารจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ําหนกัของเกลือที่เขาไปแทนอยูในอาหาร   

        (4)  ปจจัยท่ีมีผลตอการแทรกซึมของเกลือ 
                            เกลือจะแทรกซึมเขาไปในอาหารไดเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้ 
               ก.  ชนิดของอาหาร อาหารตางชนดิกันมีปริมาณความชื้นตางกนั ซ่ึงความชื้น
ของอาหารมีผลตอการเกิดกระบวนการออสโมไลซีส  สวนอาหารที่มีเปลือกหนา มสีารเคลือบผิว จะ
ทําใหเกลือซึมเขาไปไดยาก (กลาณรงค ศรีรอด, 2521, หนา 49) 
               ข.  ระยะเวลา  ยิ่งใชเวลาในการหมกัอาหารดวยเกลือนานขึ้นเทาไร เกลือจะ
แทรกซึมเขาไปในอาหารไดมากขึ้น (กลาณรงค ศรีรอด, 2521, หนา 49) 
                      (5)   เกลือกับการเปลี่ยนแปลงของอาหาร 
                 เกลือมีผลชวยใหไขเกิดเจลไดดีขึน้ และมีผลทําใหโมเลกุลของโปรทีน
เปล่ียนคุณสมบัติไป (Denatured) โดยจะเปลี่ยนคุณสมบัติจากการละลายน้ําไดเปนไมละลายน้ํา  และ
ตกตะกอนแขง็ (ศิริลักษณ สินธวาลัย, 2525, หนา 247)  ในการทําผักดองที่แชน้ําเกลอื หรือใส เกลือ
เปนเม็ดลงไปในผัก เกลือจะดดูน้ําออกจากเซลลผักไดเปนน้ําเกลือ ชวยทําใหผักกรอบและมีเนื้อแนน 
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ขึ้น (ดรุณ ีธนะนันทกุล, 2534, หนา 199)  นอกจากนี้เกลือยังมีผลตอลักษณะเนื้อทีหุ่งตมดวย คือ จะ
ทําใหเนื้อนุมขึน้  ใหรสชาตทิี่ดี (ศิริลักษณ สินธวาลัย, 2525, หนา 247)  การใชเกลือในการทําไขเคม็
นั้นเกลือจะชวยใหเนื้อสัมผัส สี ของไขเปดดีขึ้น เนื้อสัมผัสของไขเปดสดตมจะมี ลักษณะยืดหยุน  
(rubbery) และแข็ง มีสีขาวเหลือง  เมื่อเปนไขเค็ม เนื้อสัมผัสจะนุมขึ้น มสีีขาวขุน  นอกจากนีเ้กลือยงั
ชวยปรับปรุงใหไขเค็มมีรสชาติดีขึ้น มีกล่ินเค็มของเกลือดวย (ธานี พุทธวิถี, 2536, หนา 52) 
   
                   2.3.2  การเลือกซ้ือไข              
                         1)  ไขใหม  เปลือกจะมีสีนวล ไมเปนมัน 
                         2)  ไขใหม จะมีชองโพรงอากาศทางบริเวณดานปาน  แตถาเปนไขเกาชองโพรงอากาศ
จะกวาง ทั้งนี้เพราะความชื้นและกาซคารบอนไดออกไซดจะระเหยออกทางรูพรุนของเปลือกไข ทํา
ใหเยื่อไขหดตวัและเกิดโพรงอากาศบริเวณดานปาน 
            3)  ไขใหม จะมนี้ําหนักมากกวาไขเกา ทั้งนี้เพราะน้ําหรือของเหลวในไขเกา ระเหย
ออกไปตามรูพรุนของเปลือกไขมากกวาไขใหม                                                                                        
                         4)  ไขใหม  เมื่อเคาะใหแตกแลวใสจาน ไขแดงจะนนูและขน  ไขขาวติดแนนและ
เหนยีว สวนของไขขาวอยูรอบนอกจะใส การที่ไขขาวของไขเกาเหลวเนื่องจากมีเอนไซมไปยอย 
โปรทีน 
                          5)  เปลือกไข จะตองสะอาด ไมมีรอยบุบหรือแตก ถาเปลือกไขแตก เชื้อโรคตางๆ
อาจดูดซึมเขาไปภายในไข ทําใหเนาเสียเร็ว 
                          6)  สี กล่ิน และรส ของไขใหมดกีวาไขเกา 
                          7)  ไขที่ซ้ือ ควรเลือกไขทีม่ีขนาดใหญ แมวาราคาจะสูงกวาไขที่มีขนาดเล็ก แตถา
นํามาเปรียบเทยีบกัน เมื่อนํามาประกอบอาหารแลว จะประหยัดกวาไขทีม่ีขนาดเล็ก (ปญญาโพธิ์ฐิติรัตน, 
2530, หนา 12-16)                                           
                   2.3.3  การทําไขเค็ม 
      ไขเค็มเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการถนอมอาหารโดยใชเกลือ เพื่อใหไขเก็บไวไดนานขึ้น 
และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับไขดวย มีทัง้ไขเปดเค็ม ไขไกเค็ม และไขนกกระทาเค็ม ไขเค็มเปน
อาหารที่คนไทยนิยมรับประทานกนัมาก เนื่องจากมวีิธีการทํางาย นํามารับประทานงาย ใชประกอบ
อาหารอื่นไดมาก เชน ทําอาหารคาว ทําไสขนมเปยะ ไสขนมไหวพระจันทร ใชตกแตงอาหาร
บางอยาง เปนตน  การทําไขเค็ม มี 2 วิธี คือ       
  1)  ไขเค็มดอง  เปนไขเค็มทีไ่ดจากการนําไขเปดสดมาแชในสารละลายเกลือที่ม ี
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ความเขมขนรอยละ 20-25 เปนเวลานาน 15-20 วัน จะสามารถนํามาบริโภคได(กาญจนิจ กณิถอนันต, 
2515, หนา 30) 
              2)  ไขเค็มพอก  เปนวิธีการดั้งเดิมของชาวจีน และปฏิบัติตอกันมาจนถึงทุกวันนี ้
 (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2529, หนา 52) โดยใชดินเหนยีวผสมกับน้ําเกลือเขมขนรอยละ 25-30 จน
ดินนิ่ม  สามารถปนเปนกอนได จึงนํามาพอกไขไวเปนเวลานาน 10-15 วัน (กาญจนจิ กณิถอนนัต, 
2515, หนา 30)  การทําไขเคม็พอกของชาวจีนมีหลายวิธี เชน ผลิตภัณฑที่เรียกวา “ไขฮูลิดาล” 
(hulidan) ไดจากการนําไขมาพอกดวยสวนผสมของเกลือ ดินเหนียวและแกลบ ในอัตราสวน 1:3:5  
นวดใหเขากัน แลวนํามาพอกไขใหมดิทั่วทั้งฟอง หนาประมาณครึ่งนิว้ เก็บรักษาไวเปนเวลา 1 เดือน 
ไขแดงจะเริ่มขนและแข็งตวั มีสีเขมขึ้น และมีกล่ินเค็มเกดิขึ้น  หรือผลิตภัณฑที่เรียกวา “ไขแซน
แดน” ไดจากการนําขาวสุกมาผสมกับเกลือ  แลวนํามาพอกไข วิธีนี้ทําใหเปลือกไขออนตัวลง เยื่อ
เปลือกไขหนาขึ้น ไขจะขนเปนล่ิมๆ มีกล่ินคลายไวน ทาํใหไขสามารถเก็บไวไดนานอยางนอย 6 
เดือน  (Romanoff, 1949, p. 25; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 8) มีชาวจีนบางกลุมใชเกลือ ดิน
เหนยีว ขี้เถาแกลบหรือถานปน มาผสมรวมกันแลวนํามาพอกไข (วิฑรู ดานภักดี, 2525, หนา 25) 
                    (1)  ลักษณะและคุณภาพของไขเค็ม 

                          ก.  ลักษณะภายนอก  ไขเค็มจะมีลักษณะภายนอกเหมอืนไขสด คือ เปลือก
ไขมีสีขาวขุน เห็นเปนเงากลมสีดําบนเปลือกไข ซ่ึงเปนสวนของไขแดง (ธานี พุทธวิถี, 2536, หนา 
52) แตถาเปนไขเค็มที่ตมในน้ําที่ใสสารสมเล็กนอย บนเปลอืกไขจะสาก และมีผงคลายแปง มีสีขาว
นวลเคลือบอยู  ลักษณะภายนอกของไขเคม็ที่ดี เปลือกตองไมมีการเนาเสียหรือแตกราว  (ชมภู ยิ้มโต, 
2543, หนา 6)  ลักษณะภายในเมื่อเปนไขดบิ ไขขาวจะเหลวและมีสีขาวขุน สวนไขแดงจะเปนกอน
กลมแข็ง มีสีแดง  เมื่อนํามาตม ไขขาวจะมีสีขาวขุน มีเนื้อนุม และมกีล่ินเค็มของเกลือ สวนไขแดง มี
สีสมแดงเขม  มีเนื้อสัมผัสที่คงตัวและมีเนือ้หยาบ มีสวนของน้ํามันเยิ้มออกมา  ไขเคม็ที่ดีนั้น ไขขาว
จะมีเนื้อละเอียด มีรสเค็มปานกลาง สวนไขแดงมีสีแดงเขม เปนน้ํามันเยิ้มและมีรสเคม็  (สุชาดา 
เหลืองสกุล, 2533, หนา 50)       

                   (2)   คุณคาทางโภชนาการของไขเค็ม 
                          ไขจัดเปนอาหารที่มคีุณคาทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรทีน ถือวาเปน
แหลงของโปรทีนที่มีกรดอมโินชนิดจาํเปนครบถวน เมื่อนํามาแปรรูปเปนไขเค็มแลว คุณคาทาง
โภชนาการของไขเค็มยังคงอยู       

(3) ไขเค็มชนิดพอกดิน 
                           ไขเค็มพอกขึ้นชื่อมาก  คือ ไขเค็มไชยา จังหวดัสุราษฎรธานี  แตในปจจุบัน
มีบางจังหวดัทีส่ามารถทําไขเค็มพอกได และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป มีชือ่เสียงเชนเดยีว 
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กับไขเค็มไชยา เชน ไขเค็มดนิสอพอง จังหวัดลพบุรี  ไขเค็มปกธงชัย จงัหวัดนครราชสีมา ซ่ึงแตละ
แหงจะมีกรรมวิธีการผลิตใกลเคียงกัน แตตางกันที่เทคนิคในการผลิตเพือ่ใหไดไขเค็มที่มีคุณภาพ  
และวัตถุดิบทีใ่ชพอกไข ไขเค็มไชยาและไขเค็มปกธงชัยใชดินจอมปลวกในการพอกไข สวนที่ลพบุรี
จะใชดินสอพอง 
                           ก.  ไขเค็มไชยา “ไชยา” เปนชื่อเรียกไขเค็ม ซ่ึงเรียกตามสถานที่ที่ผลิตเปน
แหงแรก คือ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  การผลิตเดิมเริ่มจากการดองในน้ําเกลอื พบวา ไขที่
ดองจะเก็บไวไดไมนาน ไขจะเนาในระหวางการดอง ตอมาไดใชดนิเหนียวพอก เมือ่พอกไปแลวดิน
จะแหงแข็ง ตกสะเกด็ ไมจบัตัวกัน และรวงออกมาหมด  ตอมาชาวจนีที่เขามาอาศัยอยูที่อําเภอไชยา 
ไดนําดนิจอมปลวกที่รางแลวมาพอกแทนดินเหนียว พบวาไขเค็มที่ไดมีคุณภาพดี ตั้งแตนั้นมาจึงใช
ดินจอมปลวกพอกไขมาจนทุกวันนี้  ในการผลิตจะใชอัตราสวนดินจอมปลวกตอเกลือเปน 4:1 หรือ 
5:2 ผสมใหเขากัน นําสวนผสมที่ผสมไดมาพอกไข ใหดนิพอกทัว่ทั้งฟองและหนาพอสมควร จึงนาํ
ไขไปพอกทับดวยข้ีเถาแกลบ แลวทิ้งไวสักพัก โดยใชพลาสติกคลุมเพื่อลดอัตราการระเหยน้ํา 
หลังจากนัน้นาํมาบรรจุลงในถุงพลาสติก นําใสกลองกระดาษ ซ่ึงมี 2 ขนาด คือ ขนาด 12 ฟอง และ 
25 ฟอง ราคากลองละ 34 บาท และ 70 บาท ตามลําดับ ติดฉลากบนกลอง เพื่อระบุวนัที่จะนําไปทอด
ไขดาวและวนัที่ตมเปนไขเคม็ได (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 11) 
                                        ข.  ไขเค็มดินสอพอง เร่ิมผลิตเมื่อป 2534 โดยกลุมแมบานกําลังพลพนั.ปจว.
คายสมเด็จพระนารายณมหาราช จังหวดัลพบุรี  เปนไขเค็มที่พอกดวยดินสอพอง ใชอัตราสวน
ระหวางดินสอพองตอเกลือ 3:1 (โดยน้ําหนกั) ลักษณะของไขเค็มที่ได ไขขาวจะนิ่ม ไขแดงแข็ง การ
จําหนายจะบรรจุในกลองกระดาษ กลองละ 10 ฟอง และ 20 ฟอง ราคากลองละ 30 บาท และ 55 บาท 
ตามลําดับ (ชมภู  ยิ้มโต, 2536, หนา 11) 
                                        ค.  ไขเค็มปกธงชยั  ผลิตโดยกลุมแมบานเกษตรโคกศิลา อําเภอปกธงชัย 
จังหวดันครราชสีมา ไดรวมตัวกันเปนกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อผลิตไขเค็มในป 2531 การผลิตใชดิน
จอมปลวกที่นาํมาจากทองไรทองนา ใชอัตราสวนระหวาง ดินจอมปลวก 3 สวน ตอเกลือสมุทร 1 สวน 
นําสวนผสมมาพอกไขและพอกทับดวยข้ีเถาแกลบอีกครั้ง ไขเค็มที่พอกไดนํามาบรรจุใสในถุงพลาสติก
ชนิดรอน  ถุงละ 1 ฟอง และนํามาบรรจลุงในกลองกระดาษ กลองละ 10 ฟอง จําหนายราคากลองละ 
35 บาท (สมบัติ ราชวงค, 2537, หนา43) 
                      (4)   การตลาดของไขเค็ม 
                                  ปจจุบนัการผลิตไขเค็มยังเปนอุตสาหกรรมในครวัเรือน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก เนื่องจากไขเค็มสามารถเก็บไวไดนานกวาไขสด จึงมีการผลิตและจําหนายเปน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแนวโนมการขยายตวัเพิ่มขึ้น การจัดจําหนายไขเคม็จะมีลักษณะ
เหมือนสินคา 
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ตัวอ่ืนๆ คือมีการจําหนายจากผูผลิตไปยังผูคาสง ผูคาสงนําไปจําหนายตอยังผูคาปลีกและผูคาปลีก
นําไปจําหนายแกผูบริโภคโดยตรง  นอกจากนี้ยังวางจําหนายตามหางสรรพสินคาตางๆ และรานคา
ปลีกยอยทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด (ธานี พุทธวิถี, 2536, หนา 52) สวนไขเค็มไชยาและไขเค็ม
ดินสอพอง นอกจากมกีารจดัจําหนายดังกลาวแลว ยังมีการจําหนายภายในจังหวัด โดยต้ังรานขายตาม
ขางทาง เพื่อจําหนายใหแกนกัทองเที่ยว ใชเปนของฝากแกญาติพี่นองทางบาน เนื่องจากเปนสินคาทีม่ี
ช่ือเสียงของจงัหวัด (ชมภู  ยิม้โต, 2543, หนา 11)  การตลาดตางประเทศของไขเค็มนั้น ยังไมเปนที่
รูจักของผูบริโภคชาวตางประเทศในแถบยโุรป เพราะไมมีการประชาสัมพันธ ประกอบกับชาวยุโรป
ไมนิยมบริโภคอาหารหมกัดอง แตทางเอเชียเปนอาหารที่รูจักกันมานาน เนื่องจากไขเค็มเริ่มมีการ
พัฒนา ขึ้นในแถบเอเชีย จากการสํารวจโดยการสอบถาม พบวา  มีการจําหนายไขเค็มไปยังประเทศ
ไตหวนั จีน และในสหรัฐอเมริกา เฉพาะในรัฐที่มีคนเอเชียอาศัยอยูและมีแนวโนมเพิม่ขึ้นในอนาคต 
(ธานี พุทธวิถี, 2536, หนา 52)  

                    (5)  ปญหาการผลิตไขเค็ม 
                    การแปรรูปไขเค็มยังเปนอาชพีที่ทํากันเฉพาะในครวัเรือน ยังไมได รับการ

สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ จึงทาํใหการผลิตยังคงอยูในรูปการทํากนัเองมากกวาเปน
อุตสาหกรรม และเนื่องจากในปจจุบันมีผูผลิตไขเค็มเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหไขเค็มที่ผลิตได
นั้นมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ เพราะการผลิตในแตละที่นัน้ใชวัตถุดิบตางกนั เชน ชนดิของดินที่ใชพอก
ตางกัน และไขเค็มเปนผลิตภัณฑทีย่ังไมมมีาตรฐานอุตสาหกรรม จึงจําหนายเฉพาะภายในประเทศ  
สงออกไปยังตางประเทศไมมากนัก เนื่องจากยังไมมกีารควบคุมคุณภาพ  ดังนั้น ถามีการ
สนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน อนาคตการขยายจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ไปเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญมีมากขึ้น (ธานี พุทธวิถี, 2536, หนา 52) 

                    (6)  วัตถุดิบในการผลิตไขเคม็       
                     วตัถุดิบที่ใชในการผลิตไขเค็ม เปนปจจยัหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะถามี
การคัดเลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพมาใชในการผลิตแลว จะทาํใหไดไขเคม็ที่มีคุณภาพดดีวย วัตถุดิบที่
สําคัญที่ใชในการผลิตไขเค็ม ไดแก ไขเปดสด และ เกลือ 
                                            ก.  ไขเปดสด 
                                 ปจจัยที่สําคัญที่มีสวนใหคุณภาพของไขเค็มเปนที่ตองการของผูบริโภค
นั้น ตองเริ่มตนจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ วตัถุดิบหลักในการผลิตไขเค็มที่สําคัญ คือ ไขเปดและไขไก
แตนิยมนําไขเปดมาผลิตเปนไขเค็มมากกวาไขไก ทั้งนี้เพราะไขเปดมีเปลือกหนาและมีจํานวนรูบน
เปลือกไขมากกวาไขไก  (Romanoff, 1949, p. 25; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 8)  เมื่อนําไขไก 
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มาพอกจนเปนไขเค็มจะไดไขแดงที่มีสีออนกวาไขเปด ไมมีน้ํามันเยิ้มออกมาจากสวนของไขแดง 
และมีวงสีดําของซัลไฟดเกิดขึ้น   การนําไขเปดมาทําไขเค็ม ตองเลือกใชไขที่สดและมีคุณภาพ  
                               ข.  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของไขเปด มีดังตอไปนี ้
                                                  ก)  การเล้ียงเปด เปดเปนสัตวปกที่เล้ียงกันแพรหลายในประเทศไทย 
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Anas platyrhuclus  ยังไม มีหลักฐานแน ชัดวา เริ่ม เลี้ยงเปดเมื่อใดแตคาดวา
ประเทศที่นําเปดมาเลี้ยง คือ ประเทศจีน เพราะคนจนีนยิมบริโภคทั้งเนื้อเปดและไขเปด และยัง รูจัก
วิธีทําไขเปดเคม็และไขเยี่ยวมาดวย  เปดเปนสัตวที่เล้ียงงาย ไมตองมีโรงเรือน อุปกรณการเลี้ยงที่ยุงยาก 
จึงนยิมเลีย้งกนัทั่วไปตามชนบท โดยปลอยใหเปดหากนิเองตามชายคลอง หนอง บึง หรือตามชายทะเล  
การเลี้ยงเปดสวนใหญเปนการเลี้ยงเพื่อเกบ็ไข เมื่อเปดไมสามารถใหไขไดแลว จึงนําไปขายเปนเนื้อเปด  
บริเวณที่เล้ียงเปดมากมักอยูในจังหวัดใกลชายทะเล เชน จังหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุราษฎรธานี และ
สมุทรสงคราม เปนตน  ในปจจุบันการเลีย้งเปดไดแพรขยายไปยงัจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แลว เชน จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน หนองคาย และอุบลราชธานี เปนตน (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, 
หนา 192) 
                                ข)  พันธุเปดไข  เปดไขที่นยิมเล้ียงกันมากในประเทศไทย มี 3 พันธุ 
คือ 
                                                 (ก)  พันธุแคมปเบลล (Campbell) เปนเปดที่ไดรับการผสมพันธุ
ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปจจุบันมี 3 สายพันธุ คือ พันธุกากีแคมป เบลล  (Khaki Campbell)  พันธุ 
ไวทแคมปเบลล (White Cambell)  และพนัธุดารคแคมปเบลล (Dark Cambell) เปดพันธุนี้ เปนเปด
พันธุที่ใหไขดกที่สุด โดยเฉลี่ย 365 ฟองตอป มีลักษณะรูปรางคลายเปดพันธุปากน้ํา แตมีขนาดใหญ
กวา หนากวา ตัวผูเมื่อโตเตม็ที่หนัก 2.0-2.5 กิโลกรัม  ตัวเมียหนกั 1.5-2.0 กิโลกรัม  ขนตัวเมยีจะมสีี
น้ําตาล ขนหลังและปกมีสีสลับออนกวา ปากมีสีดําคอนไปทางเขียว คอสวนบนมีสีน้ําตาล สวนลางมี
สีกากี ขาและเทามีสีเดียวกับลําตัว แตเขมกวาเล็กนอย สําหรับตัวผูมีสีแตกตางไปจากตัวเมีย คือ สีหวั 
คอ ไหล และปลายปกมีสีเขียว ขนตวัมีสีกากีและน้ําตาล สวนขาและเทามีสีสม  เ ร่ิมใหไข เมื่ออายุ  
4½ เดือน (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หนา 192) 
                                           (ข)   พันธุอินเดยีนรันเนอร (Indian Runner) มีแหลงกําเนิดแถบ
เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนเปดที่ไขดกคลายไกพนัธุเล็กฮอรน มีรูปรางเพรียว ยืนคอ
ตรง 
ลําตัวสูง 24-32 นิ้ว เคลื่อนไหวเรว็ ตื่นตกใจงาย เร่ิมไขเมือ่อายุ 4 ½ เดอืน เปดพันธุนีม้ี 3 สายพันธุ 
คือ ชนิดสี เทาขาว  (Frawn and White)  ชนิดสีขาว  (White)  และชนิดลาย  (Penci l ted)   
(ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หนา 192)   
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                                           (ค)   พันธุพื้นเมอืง สามารถแยกไดเปน 2 สายพันธุ คือ เปดพันธุ
ปากน้ํา และเปดพันธุนครปฐม 
                                           เปดพันธุปากน้ํา มีขนตัวสีดํา อกสีขาว ปากดาํ เทาดํา ไขเร็วและ
ดกกวาเปดนครปฐม แตฟองมีขนาดเล็กกวา เล้ียงกันมากในจังหวดัสมุทรปราการ ชลบุรี และตาม
จังหวดัแถบชายทะเล เร่ิมใหไขเมื่ออายุ 5-6 เดือน (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หนา 192) 
                              เปดพันธุนครปฐม มีลําตัวใหญ อกกวาง ออกไขชา แตไขฟองโต 
 ตัวเมียมีขนสีลายกาบออย หนัก 2.5-3.0 กิโลกรัม  ตัวผูหัวมีสีเขียว  อกมีสีแดง ลําตวัและปากมีสีเทา 
เทามีสีสม หนัก 3.0-3.5 กิโลกรัม เร่ิมใหไขเมื่ออายุ 6 เดือน ใหไขเฉลี่ย 150-180 ฟองตอป เล้ียงกันมาก
ในจงัหวดันครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หนา 192)   
                                    ค)   การดูแลจัดการไขเปด เปดสวนใหญจะไขกอนเวลา 07.00 น. การ
เก็บไขทําได 2 คร้ัง คือเวลา 07.00 น. และเวลา 09.00 น.  การเก็บไขสายหรือปลอยใหไขอยูในรังเปน
เวลานาน จะทาํใหเกดิปญหาไขแตกราว สกปรกได  การจัดการเรื่องวัสดุรองพื้น ตองใหแหงอยูเสมอ 
จะทําใหไดไขที่สะอาด (พินจิ ลําดวนหอม, 2530, หนา 144)     
                       ง)   อาหารที่ใชเล้ียงเปด การเลี้ยงเปดในสมัยกอน มกัปลอยใหเปดหา
กินเองตามธรรมชาติ อาหารที่เปดกินสวนใหญ ไดแก หอย ปู ปลา ลูกกบ  บางแหงทีอ่ยูใกลทะเล มัก
ใหกนิปลาเปดดวย ตอมาเมื่อวิทยาการเลี้ยงเปดกาวหนาขึน้ จึงไดมีการผสมอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการที่สําคัญในการเตบิโตของเปด เพื่อนําไปใชในการผลิตไข (พินิจ ลําดวนหอม, 2530, หนา 
144)  นอกจากนี้ในอาหารผสมสําหรับเปดไข ควรใสใบกระถิน หรือหญาสดลงไปดวย เพราะจะชวย
ใหไขแดงมีสีแดงเขม (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หนา 192) 
                                                จ)  โครงสรางของไข ไขที่ไดจากสัตวปกชนิดตางๆ  สวนใหญจะ
ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือ เปลือกไขรอยละ 11  ไขขาวรอยละ 58  และไขแดงรอยละ 31 (ชมภู 
ยิ้มโต, 2543, หนา 14) 
                                                        (ก)   เปลือกไข เปลือกไขประกอบดวยแมทริกซ (matrix) ซ่ึงเปน
เสนใยโปรทีนสานกันเปนตาขาย และพวกหินปูน หรือผลึกของแคลเซียมคารบอเนต จับอยูในเสนใย
ของโปรทีน มีลักษณะแข็งเรยีบติดแนนอยูกับเยื่อหุมไขชัน้นอก แมทริกซ  ประกอบดวย 2 สวน คอื 
Mamillary matrix และ Spongy matrix จากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนพบวา เสนใยของแมทริกซ
ผานทะลุหินปนู แทนทีจ่ะลอมรอบกัน  แมทริกซจึงมีผลตอความแข็งแรงของเปลือกไขดวย (รัชน ี
ตัณฑะพานิชกลุ, 2537, หนา 383)  ที่ผิวนอกของเปลือกไขมีสารเคลือบบางๆ เ รียกวา  คิวติ เคิล  
(Cuticle ) เปนโปรทีนชนิดทีล่ะลายในน้ํา   (Alais and Linder, 1991, หนา 222) มีคุณสมบัติยอม 
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ใหกาซซึมผานได ชวยปองกันน้ําระเหยออกจากไข และปองกันการปนเปอนของจุลินทรียเขาไปใน
ไข (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 8)  บนเปลือกไขจะมรูีขนาดตางๆ เปนจํานวนมาก เชื่อมโยงตอ
กับทอระบายอากาศของเปลือกไข รูเหลานี้จะกระจายอยูทั่วเปลือกไขอยางไมสม่ําเสมอ  
                                           (ข)   ไขขาว :โปรทีนในไขขาวและคารโบไฮเดรต    ไขขาว
ประกอบดวยสวนตางๆ 4 สวน ที่มีความหนืดตางกนั คือ ไขขาวใสชั้นนอก (Outer liquid layer ) เปน
ชั้นที่อยูนอกสุดของไขขาว ติดกับเยื่อหุมเปลือกไข  ไขขาวขน (Middle dense layer ) เปนชั้นที่อยูถัด
จากไขขาวชัน้นอก เปนสวนที่หอหุมไขขาวใสชั้นในและไขแดงไว ปองกันอันตรายจากการ
กระทบกระเทอืนจากภายนอกใหกับไขแดง  ไขขาวใสชัน้ใน (Inner liquid layer) เปนชั้นที่อยูตดิกบั
ไขแดง  เปนที่ๆ  เยื่อข้ัวไขแดงยึดไขแดงใหลอยตัวอยูตรงกลางฟองไข เยื่อข้ัวไขแดง (Chalaziferrous) 
เปนสวนของไขขาว ที่ทําหนาที่หอหุมไขแดง และเปนสายทุนรักษาสมดุลใหไขแดงอยูกลางฟองไข 
(นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 527-623)  ที่เรียกวาไขขาว เพราะเมื่อสวนนี้ตกตะกอนจะเปนสีขาว 
(Albus-white) (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2516, หนา 52-72)  ไขขาวดิบของไขไก จะมีสีเหลืองเขียว มี
สีเทาออนในชัน้ไขขาวขน  สวนไขเปดจะไมมีสีและใส (Romanoff, 1949, p. 25; อางถึงใน ชมภู ยิม้
โต, 2543, หนา 16) ในไขขาวส วนใหญจะประกอบดวยน้ําและโปรทนี มีคารโบไฮเดรต แรธาตุ 
ไขมัน ในปริมาณนอย      
                                   

 
 
ภาพ 2 โครงสรางของไข 
ที่มา : ชมภู ยิ้มโต (2543, หนา 16) 
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                                                       โปรทีนในไขขาวสวนใหญอยูในรูปที่ละลายน้ําได และแตกตาง 
จากโปรทีนในไขแดง  เนื่องจากโปรทีนในไขแดงเปนพวกไลโปโปรทีน (Lipoprotein) แตในไขขาว 
เปนพวกไกลโคโปรทีน(Glycoprotein) ที่จับกับแมนโนส หรือแมนโนสกับกาแลคโตส (Lowe,1949, 
p. 20; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 16) ใน) โปรทีนในไขขาวประกอบดวย  โอวอลบูมิน  
(Ovalbumin) รอยละ 75  โอโวมิวคอยด (Ovomucoid) รอยละ 13 โอโวมิวซิน (Ovomucin)รอยละ 7
โอโวโคนาลบูมิน (Ovoconanbumin)รอยละ 3 และ โอโวกลอบูลิน (Ovoglobulin)รอยละ 2 ของไข
ขาวทั้งหมด (นุชรี เบญจานวุัตร, 2529, หนา 8) โปรทีนแตละตัวมีคณุสมบัติและปริมาณกรดอะมโิน
ชนิดตางๆดังนี้  
                             โอวอลบูมิน เปนโปรทีนที่มีมากที่สุดในไขขาว ประกอบดวย
คารโบไฮเดรตและฟอสเฟต มีคุณสมบัติในการเกิดเจลและเกดิฟอง จะเปลี่ยนคณุสมบัติเมื่อไดรับ
ความรอน  (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 17) 
                             โอโวมิวคอยด เปนไกลโคโปรทีนที่ประกอบดวยกลูโคซามีน รอย
ละ 14 และแมนโนสรอยละ 7  ถูกเปลี่ยนคณุสมบัติเมื่อไดรับความรอน แตทนความรอนไดมากกวา 
โอวอลบูมิล และโอโวโคนาลบูมิล (ชมภู  ยิ้มโต, 2543, หนา 17)     
                            โอโวมิวซิน เปนโปรทีนทีท่ําใหเกดิลักษณะการเปนวุนของไขขาว
ขน โดยเกิดเปนโครงสรางตาขาย (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 18)  ไขขาวใสและไขขาวขน
แตกตางกนัทีป่ริมาณโอโวมิวซิน ในไขขาวขนมีโอโวมวิซินมากกวาไขขาวใส ประมาณ 4 เทา (ชมภู 
ยิ้มโต, 2543, หนา 17)  ในไขขาวขนและไขขาวใสมีโอโวมิวซิน รอยละ 5.11 และ 1.91 ตามลําดับ  
โอโวมิวซิน มคีุณสมบัติไมละลายน้ํา แตละลายไดในสารละลายเกลือที่ pH 7  (นุชรี เบญจานุวัตร, 
2529, หนา 18) 
                              โอโวโคนาลบูมิน บางครั้งเรียกวา “โอโวทรานสเฟอรริน” มี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เมื่อไดรับความรอนจะเปลี่ยนคุณสมบตัิได
งายกวาโอวอลบูมิน ตกตะกอนที่อุณหภมูิ 63 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิที่ไขขาวตกตะกอน 
(ชมพู ยิ้มโต, 2543, หนา 17) 
                             โอโวกลอบูลิน มีคุณสมบัติในการเกิดฟอง ถูกเปลี่ยนคุณสมบัติ
โดย 6M guanidine hydrochloride  วิทาเกอรและแธนเนอรบรัม (Whitaker and Tannerbaum, 1977, 
หนา 602) 
                                                        ในไขขาวมีคารโบไฮเดรตมากกวาในไขแดง  ไข 1 ฟอง จะมี
คารโบไฮเดรตอยูประมาณ 0.5 กรัม ซ่ึงรอยละ 75 ของปริมาณนี้อยูในไขขาว มีทั้งชนิดที่อยูในรูป
อิสระ คือ เปนกลูโคส และรวมตัวอยูกับโปรทีนชนิดตางๆ เชน ด-ีแมนโนส รวมอยูกับโอวอลบูมิน  
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และโอโวกลอบูลิน หรือ กลูโคสแมนโนส และกาแลคโตส รวมอยูกับโอโวมิวคอยด  เม็ดสีในไขขาว
มีเพียง ovoflavin อยางเดยีวประมาณ 0.07 มิลลิกรัมมีคุณสมบัติละลายน้ําได สําหรับแรธาตุต างๆ
ก็คลายกับไขแดง ซ่ึงนอกจากนี้ยังพบแรธาตุจํานวนนอยอีก เชน อลูมิเนียม ทองแดง ฟลูออรีน ตะกัว่ 
แมงกานีส สังกะสี และไอโอดีน 
                                                        (ค)  ไขแดง : โปรทีน ไขมันและคารโบไฮเดรตในไขแดง ไขแดง
เปนองคประกอบที่สําคัญของไข  เพราะเปนจุดตั้งการเจรญิเติบโตของตัวออน โดยท่ัวไปไขแดงจะมี
สีเหลืองออนไปจนถึงสีแดง ขึ้นอยูกับอาหารที่ใชเล้ียง ในไขแดงจะเห็นลักษณะเปนวงๆของ
ชั้นไขแดงสีเขม (Dark yolk layer) สลับกับชั้นไขแดงสีออน (Light yolk layer) ซ่ึงมีความหนาไม
เทากัน โดยช้ันสีออนบางกวา มีความหนาประมาณ 0.25-0.4 มิลลิเมตร ชั้นสี เขมหนาประมาณ  2  
มิลลิเมตร (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 18) และมีปริมาณเม็ดสีตางกนั  นอกจากนีใ้นชั้นไขแดงสี
เขมยังมีปริมาณน้ํานอยกวา แตมีปริมาณโปรทีนและไขมันสูงกวาชั้นไขแดงสีออน (สุวรรณ เกษตร
สุวรรณ, 2516, หนา 52)  ที่กึง่กลางของไขแดงจะมีสีออน เรียกวา “แกนไขแดง” (Whiteyolk)อยูรอย
ละ 0.5 ของไขแดงทั้งฟอง มขีนาดเสนผาศนูยกลางประมาณ 6 มิลลิเมตร มีลักษณะคลายเยื่อหุมไข
แดง แตคอนขางเหลวเมื่อตมสุกจะแข็งตวัเต็มที่เหมือนไขแดงสวนอืน่  ไขแดงจะถูกหอหุมดวยเยื่อ
บางๆ เรียกวา “เยื่อหุมไขแดง” (Vitelline membrane) มีความหนาประมาณ  0 .024 มิลลิ เมตร  
ประกอบดวย เยราติน มีลักษณะออนนุม (นุชรี  เบญจานวุัตร, 2529, หนา 18)  เยื่อนีจ้ะยอมใหน้ําและ
สารตัวอ่ืนๆที่ละลายได เชน ฟอสฟาไทด (Phosphatide)  และไขมันที่ละลายในแอลกอฮอลซึมผานได 
(Osborne, 1914, p. 25-29;อางถึงใน ชมภู ยิม้โต, 2543, หนา 18)  แตไมยอมใหโปรทนีบางชนิด  เชน 
โอโวไวเทลลนิ (Ovovitellin) ซึมผานได เยื่อหุมไขแดงจะยอมใหน้ําซมึผานออกจากไขได แตจะ
ขัดขวางไมใหน้ําผานเขามาในไขแดง ในทางตรงกันขามเยื่อนี้จะยอมใหเกลือซึมผานเขาไปในไขแดง 
แตจะขดัขวางไมใหเกลือซึมออกมานอกไขแดง (ชมภู ยิม้โต,  2543, หนา 18)    
                              โปรทีนในไขแดงประกอบดวยโมเลกุลขนาดใหญ ทีม่ีโครงสราง
ซับซอน เชน ไกลโคโปรทีน ฟอสโฟไกลโคโปรทีน (Phosphoglycoprotein)  ไลโปโปรทีน และฟอส
โฟไกลโคไลโปโปรทีน (Phosphoglycolipoprotein) (Whitaker และ Tannerbaum, 1977 : 20) โป
รทีนสวนที่เปนไลโปโปรทีนสามารถแยกออกเปนสวนๆไดโดยการนาํไปปนแยก (Centrifuge) จะได
สวนของไลโปโปรทีนที่มีความหนาแนนต่ํา (Low density fraction: LDF)  สวนที่เปนแกนนูล 
(Granule) สวนที่ละลายน้ําไดประกอบดวยไลเวตนิ (Livetin) โปรทีนที่รวมตัวกับไรโบเฟลวิน  
( Riboflavin binding protein) สวนที่เปนแกรนูลจะประกอบดวย  ฟอสไวติน (Phosvitin) ไลโปไว
เทลลิน (Lipovitellin ) และ LDF (Pomeranz, 1985)  องคประกอบทางเคมีของโปรทีนในไขแดงแต
ละตัว มีดังนี ้  
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                              ไลโปโปรทีนที่มีความหนาแนนต่ํา (LDF) หรือ ไลโปไวเทลลินิน 
(Lipovitellenin) ประกอบดวยไขมนัรอยละ 86-88  ปริมาณไขมัน 2 สวนใน3 สวน จะอยูในรูปของ
กรดไขมัน และโคเลสเตอรอล สวนที่เหลือจะอยูในรูปฟอสโฟไลปด  กรดอมิโนที่เปนองคประกอบ
ของLDFจะคลายกับไวเทลลิน (Vitellin) แตจะมกีรดอะมิโนคริสเตอิน (Cysteien) เพียงเล็กนอย
เทานั้น (Alais and Linder, 1991, p 222) 
                              ไลเวติน เปนโปรทีนที่ละลายน้ําไดและมีกํามะถันเปน
องคประกอบอยูมาก  (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 18) 
                 ฟอสไวติน เปนฟอสโฟโปรทีนที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ
อยูมาก มีโปรทีนรอยละ 10  กรดอะมิโนจาํนวนมาก รอยละ 30 และไทโรซีน ทริปโตเฟน เมทไธ
โอนีน ในปริมาณเล็กนอย  (Alais and Linder, 1991, p 222)      
                             ไลโปไวเทลลิน เปนไลโปโปรทีนชนิดความหนาแนนสูง (High 
density fraction;HDF) มีไขมนัเปนองคประกอบรอยละ 20 ปริมาณไขมัน  2  สวนใน  3  สวน
เปนฟอสโฟไลปด  สวนที่เหลืออยูในรูปกรดไขมัน โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด พันธะทีจ่บั
ระหวางไขมันกับโปรทีนเปนพันธะไฮโดรโพนิค มีกรดอะมิโนคริสทีนในปริมาณมาก (Alais and 
Linder, 1991, p 222) 
                              ไขมันในไขแดง ในไขแดงจะมไีขมันเปนองคประกอบรอยละ 33 
เปนไขมันที่มโีครงสรางซับซอน ไดแก กลีเซอรไรด ฟอสโฟไลปด สเตียรอล (Sterol) และซีรีโบร
ไซด (Cerebroside) 
                              กลีเซอรไรด ประกอบดวยกลีเซอรอลจับกับกรดไขมนั กรดไขมัน
ที่พบเปนปริมาณมาก ไดแก กรดปาลมิติค (Plamitic) ซ่ึงเปนกรดไขมันชนิดอิ่มตัว  กรดโอลีอิค (oleic) 
และกรดไลโนลีอิค (Linoleic) ซ่ึงเปนกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว (Romanoff, 1949, p. 918;  อางถึงใน 
ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 19) 
                              ฟอสโฟไลปด เปนโมเลกลุที่ประกอบดวย ฟอสฟอรัสจับกับกรด
ไขมัน  ฟอสโฟไลปดที่สําคัญในไขแดง ไดแก เลคซิ ธิน  (Lect i th in)  และฟอสฟาติดิล  โคลีน  
(Phosphatidyl Choline) ซ่ึงเปนสารที่มีความสําคัญที่ทําใหไขแดงมีคณุสมบัติเปนสารอีมันชัน 
นอกจากนี้ยังมฟีอสฟาติดิน เอธาโนลามีน (Phosphatidyl ethanolamine) และฟอสฟาติดิล  เซอ
รีน  (Phosphatidyl Serine)อยูเล็กนอย  (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 8-15)                               
                                                        สเตียรอล ไขมันในกลุมสเตียรอลที่สําคัญ คือ โคเลสเตอรอล จะ
พบอยูในชั้นไขแดงสีเขมมากกวาในชัน้ไขแดงสีออน (นชุรี เบญจานุวตัร, 2529, หนา 8-15) โคเลส 
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เตอรอลในไขมาจากอาหารที่สัตวปกกนิเขาไป และบางสวนมาจากการสังเคราะหในชวงการผลิตไข 
ในไขไกมีโคเลสเตอรอลรอยละ 1.6  สวนในไขเปดจะมีมากกวาไขไก (Romanoff, 1949, p. 918;  อางถึงใน
ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 19) 
                                                       ซีรีโบรไซด เปนไขมันประเภทไกลโคไลปด ประกอบดวยกาแลค
โตส น้ําตาล และสฟงโกซีน (sphingosine) แตไมพบฟอสโฟลิคหรือกลีเซอรอลอยูในโมเลกุล   (Romanoff, 
1949, p. 918;  อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 19)     
                               คารโบไฮเดรตในไขแดง  คารโบไฮเดรทที่รวมกับโปรตีนของไข
แดงนั้นเปน Mannose Glucosamine Polysaccharides (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2529, หนา 52-72) 
คารโบไฮเดรทในรูปของกลูโคสที่รวมกับไวเทลลิน มปีระมาณรอยละ 2  และที่รวมกับไลเวททนิ มี
ประมาณรอยละ 4   สีของไขแดง เกิดจากสารแคโรทีนอยดชนิดต างๆสวนใหญ เปนพวก  
แซนโทฟล มีตั้งแตสีเหลืองซีดจนถึงแดงจดั  ความเขมของสีขึ้นอยูกับจํานวนและชนิดของเม็ดสี
ตางๆในอาหารของสัตวปก (นุชรี เบญจานวุัตร, 2529, หนา8-15) ในไขแดงมีวัตถุมี สี  2  ชนิด  คือ  
ไลโปโครม (Lipochrome) กับไลโอโครม (Lyocohrome)ไลโปโครมเปนสารพวกแคโรทีนอยด  
ละลายไดในไขมัน แคโรทีนอยดมีมากในพืชทั่วไป สัตวปกโดยเฉพาะไกไดสารนี้จากหญาสีเขียวและ
ขาวโพด  (ปฐม เลาหะเกษตร, 2529, หนา 192) แคโรทีนอยด มีทั้ ง สีแดง  สี เหลือง  สีสม  มีอยู ใน  
คลอโรฟลของพืชตางๆ แคโรทีนอยดแบงออกเปน 2 พวก คือ แคโรทีนและแซลโทฟล สวนไลโอ
โครมมีชนิดหนึ่งที่ละลายน้ําได คือ โอโวฟลาวิน(Ovoflavin)ปกติจะมสีีเหลืองหรือสีเหลืองเขม เมือ่
ถูกแสงฟลูออเรสเซนตจะเปนสีเขียวแกมเหลือง ซ่ึงมีชื่อทางเคมี คือ ไรโบเฟลวิน  (Riboflavin)  
(สุวรรณ เกษตรสุวรรณ, 2529, หนา 52-72)  การที่ไขเปดและไขไกมีสีตางกันเนื่องจากมีเม็ดสีตาง
ชนิดกัน  ในไข เปดมี สีของไขแดงคือ  เบตาแคโรทีน  (B-carotene) และแคนธาแซนทิน  
(Canthaxanthin) นอกจากนีย้งัมีเอคคิโนน (Echinenone) คริบโปโตแซนทิน (Crypotoxanthin) และซี
แซนทิน  (Zexanthin)   สวนในไขไก   เม็ดสีของไขแดง  คือ  ไฮดรอกซีแคโรทีนอยด  
(Hydroxycarotenoids) ลูทีน (Lutein)  ซีแซนทินและคริบโปโตแซนทิน สวนเบตาแคโรทีนพบบาง 
แตไมใชเมด็สีหลัก (Rodriguez  et al, 1976, p 60 )  สีของไขแดงนอกจากอาหารยังมีสาเหตุเนื่องจาก
พันธุ ฤดูกาลและวิธีเล้ียงอีกดวย  ไกจะเกบ็สีจากอาหารไวตามใตผิวหนังของรางกายสํารองไว
สําหรับสรางสีไขแดง  แตสีจากอาหารที่กินเขาไปนั้น ถูกสรางเปนสีของไขแดงไดโดยตรงและเรว็
กวา  อนินทรียสารที่พบในไขแดงซึ่งมีเพียงรอยละ 2 นั้น  จากการวิ เคราะห มีแรธาตุที่ สําคัญคือ  
กํามะถันรอยละ 0.1016 โปแตสเซียมรอยละ 0.112-0.360  โซเดียมรอยละ 0.07-0.093  ฟอสฟอรัส 
รอยละ 0.543-0.980  แคลเซียมรอยละ 0.032-0.128  เหล็กรอยละ 0.0053-0.011  นอกจากนีไ้ขแดงยัง
มีธาตุอาหารอื่นๆอีกเล็กนอย  เชน อลูมิเนียม ทองแดง ไอโอดีน ตะกัว่ และสังกะส ี
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                                                ฉ) คุณภาพไขและการตรวจคุณภาพ ไขที่มีคุณภาพจะตองเปนไขใหม
โดยทั่วไปหมายถึงไขที่ออกมาแลวไมเกิน 2 วัน แตทางการคา ไขสดหมายถึง ไขที่ มีการเก็บรักษา
อยางถูกวิธี เมือ่นํามาตรวจดไูมพบความผดิปกติใดๆ แมวาไขนั้นจะมีอายุการเก็บมาแลว 2-3 สัปดาห
ก็ตาม(นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 527-623)  ลักษณะของไขใหม มองจากภายนอกจะมองเห็น
ชองอากาศขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาสภาพภายในไข 
                  (ก)  การตรวจคุณภาพไข  ตรวจคุณภาพไขมีหลายวิธี เชน ดจูาก
สภาพภายนอก มองจากภายนอกจะเหน็มชีองอากาศขนาดเล็ก ตอยไขออกตรวจคุณภาพภายใน  
(Broken out) วิธีการวัดคณุภาพไขที่ใชมากที่สุดคือ การวัดเปนฮอยูนิต (Haugh Unit) ซ่ึง เปนวิธีที่  
คิดขึ้นโดย  Raymond Haugh (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 21)  ฮอยู นิตเปนวิธีแสดงความสัมพันธ
ระหวางน้ําหนกัของไขและความสูงของไขขาวขน โดยวดัจากจดุกึ่งกลางระหวางริมขอบไขแดง และ
ขอบไขขาว โดยใชไมโครมิเตอร (Micrometer) 
                              ฮอยูนิต สามารถคํานวณโดยใชสูตร ดังนี้    

        H.U.= ฮอยูนิต (Haugh U nits)  
                              H     = ความสูงของไขขาว หนวยเปนมลิลิเมตร   
                                                       H.U.= 100 log (H+7.57-1.7 W  0.37)                                                                           
  .                           W    = น้ําหนักของไขเปนกรัม 
                ไขที่มีคุณภาพดีจะมคีาฮอยูนิต ระหวาง 72-100  
                              เมื่อวัดคาความเปนกรดดาง (pH)ของไขใหม  ไขขาวและไขแดง
จะมีคาประมาณ 7.6 และ 6.0 ตามลําดับ สวนไขเกามีคาpH ของไขขาวและไขแดงสูงกวาไขใหม คอื 
9.7 และ 6.8 ตามลําดับ เนื่องจากมีการสูญเสียกาซคารบอนไดออกไซดออกจากไขขาว (อํานวย  
สุขเหมือน,  2536, หนา 21)                 
                            ไขเปดที่นํามาใชในการผลิตไขเค็มนั้น ตองเปนไขที่มคีุณภาพ เปน
ไขใหมที่มีอายไุมเกิน 7 วัน  ในการคัดไขควรเลือกที่มีเปลือกหนา สองดูจะมองไมเหน็ไขแดง มี
ขนาดฟองใหญ เมื่อนํามาทําไขเค็มแลวจะนารับประทาน  สวนไขที่เปลือกบุบหรือเปลือกมีรอยราว
จะไมนาํมาใชมาในการทําไขเค็ม  เพราะจะทําใหไขเนาระหวางการดอง  คุณภาพของไขอีกประการ
หนึ่งคือ ควรเลือกใชไขเปดที่ไขแดงมีสีแดงเขม โดยมากจะเปนไขบานมากกวามาจากฟารม เพราะ 
ไขบานจะมีสีแดงกวา (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 21-22) 
                              สีของไขแดง  สีของไขแดงจะเปนปจจยัที่ผูบริโภคใชพิจารณาใน
การเลือกซ้ือไข ปกติสีของไขแดงที่ผูบริโภคตองการเลอืกซื้อคือ  ไขแดงที่มีสีแดงเขม  เนื่องจากมี
ปริมาณรงควตัถุที่ใหสีแดงในปริมาณสูง (Forsythe,1963)  รงควัตถุที่ใหสีในไขแดง มี 2 กลุม คือ  
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ไลโปโครม(Lipochromes) และไลโอโครม(Lyochrome) กลุมไลโปโครมเปนกลุมที่มีมากในไขแดง 
ประกอบดวย แคโรทีนอยด (Carotenoid) เขาสูไขโดยอาหารที่ไกกิน ใหสารสีแดง สม เหลือง  
ประกอบดวยแคโรทีน 2 รูป คือ แอลฟาแคโรทีนและเบตาแคโรทีน  ซ่ึ งละลายในปโต
เ ลีย อิ เธอร  และแซนโธฟล ไดแก คริพโตแซนธิน ลูทีน และซีแซนธิน ซ่ึงละลายในแอลกอฮอล  
กลุมไลโอโครม เปนรงควัตถุที่ละลายไดในน้าํ พบอยูในรูปของโอโวฟลาวิน ใหสีเหลืองสม แตจะเรือง
แสงสีเขียวเหลือง พบในไขแดงปริมาณนอย  (Romanoff, 1949, p. 918;  อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, 
หนา 19) 
                                          แคโรทีนอยดในไขแดงสวนใหญจะอยูในรูปของแซนโทฟล  
ซ่ึงมีผลตอสีของไขแดง แหลงที่พบแซนโทฟลในธรรมชาติ ไดแก หญาที่ ใช เ ล้ียงสัตว  พืชตนเตีย้ๆ  
(Clover)  (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 22) ขาวโพด พืชตระกลูกระถิน และCorn gluten meal  แคโรที
นอยดที่เปนองคประกอบในไขแดงของไขเปด มีความแตกตางกับไขแดงของไขไกอยางเห็นไดชัด 
เนื่องจากในไขเปดมีสารพวกคีโตแคโรทีนอยด (Ketocarotenoids) แคนธาแซนธิน(Canthaxanthin) 
และอีซินีโนน(Echinenone) ซ่ึงทําใหเกดิสีแดงเขม แตในไขไกไมพบสารพวกนี้ ซ่ึงเปนผลมาจาก
อาหารที่ไกกนิ (ชมภู ยิ้มโต,  2543, หนา 2)     
                                           ค.  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสีของไขแดง  มีปจจัยหลายปจจยัที่มีผลตอสี
ของไขแดง ซ่ึงบริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย (2535, หนา 52) ไดสรุปไว ดังนี ้

                            ก)  วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว มีวัตถุดบิหลายชนิดทีท่ํา
ปฏิกิริยากับสารแคโรทีนอยด ทําใหลดอัตราการเกิดสารสีในไขแดง เชน  

                                          (ก)  รําละเอียด  รําขาวรอยละ 60 ที่ไมผานการนึ่ง จะมีผลกระทบ
ตอสีของไขแดง  คือจะลดความเขมของสี  เนื่องจากขาวมีปจจัยบางตวัท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนสัดสวน
ของไขมัน ซ่ึงทําใหมีผลตอสีของไขแดง 

                                  (ข)  ธัญพืช  เชน ขาวโพดสีเหลือง ชวยใหสีของไขแดงเขมขึ้น                                
                                  (ค)  วัตถุดิบอื่นๆ เชน เนื้อปน ปลาปน ถ่ัวเหลือง จะไปยับยั้งการ

เกิดสารแคโรทีนอยดหรือการเติมสารชวยปองกันการหนื(antioxidant) จะทําใหสารสีออกซีคาโรที
นอยด (Oxycarotenoids) มีความวองไวนอยลง      

                                          (ง)  ไขมัน  ผลกระทบของไขมันตอสีของไขแดง ขึ้นอยูกบัความ
อ่ิมตัวของกรดไขมัน เชน ไขมันสัตว และไขมันจากเมล็ดทานตะวัน จะชวยทําใหสีของไขแดงมีสี
เขมขึ้น 

                                          (จ)  ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) การใสยาปฏิชีวนะเพื่อเสริมการ
เจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของสัตวลงไปในอาหาร จะมผีลทําใหไขแดงมีสีเขมขึ้น 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
    27 
   
                                   ข)  แหลงผลิตวัตถุดบิ  ปริมาณแซนโธฟลในขาวโพดที่ไดจากแหลง

ผลิตตางกัน จะทําใหสีของไขแดงแตกตางกัน เนื่องจากรปูแบบของสารแคโรทีนอยดแตกตางกัน  
หรือปจจัยตัวอ่ืน เชน โทคอฟเฟอรอล(tocopherol) หรือผลกระทบของกรดไขมันอสิระ 

                                   ค)  การเก็บวัตถุดิบ  ธัญพืชสวนใหญที่ ใชในอาหารสัตวมักเก็บ
ไวประมาณ  1 ป หรืออาจมากกวา  โดยเฉพาะประเทศที่ตองสั่ งซื้ อวัต ถุดิบ เข ามาจาก  
ตางประเทศ   การเก็บเชนนี้อาจทําใหเกดิการสูญเสียแคโรทีนอยดได  ในสภาวะการเก็บที่ไมดีจะ 
ทําใหปริมาณแซนโธฟลในเมล็ดลดลง เชน ขาวโพดจะสูญเสียสารสีรอยละ 25 หลังจากตากแหง เพื่อ
ลดความชื้นจากรอยละ 11 เปนรอยละ 3 และการเก็บขาวโพดไวเปนเวลา 1 ป ที่ อุณหภูมิ  25 องศา
เซลเซียส จะสูญเสียสารสีที่เกิดจากแซนโธฟลและแคโรทีนอยดไปรอยละ 50    

                                  ง)  การเก็บเก่ียววัตถุดิบ  กระถินและหญาตากแหงที่ใชในอาหารจะ
เพิ่มสารสีในไขแดง  แตถาเก็บเกีย่วโดยตดัแลวทําแหงทันที นอกจากจะเอาน้ําออกแลว สารแซนโธ
ฟลยังสูญเสียไปดวย                                

                                  จ)  ความผันแปรระหวางสายพันธุ  สายพันธุแตกตางกัน หรือลูกผสม 
จะมีความสามารถในการดูดซึมและทําใหเกิดสารแคโรทีนอยดในไขแดงไดไมเทากนั ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อิทธิพลของยีนและอัตราการไข 

                                   ฉ)  สุขภาพสตัว เชื้อโรคที่ไปลดการดูดซึมของสารอาหารของทางเดิน
อาหารจะลดการนําพาสารแคโรทีนอยดดวย เชน การตดิเชื้อคอคไคไดโอซีส (Coccidiosis) นอกจาก
จะทําใหผลผลิตลดลงแลวยังทําใหสีของไขแดงลดลงดวย 

                                    ช)  อายุสัตวและปรมิาณอาหารที่กิน  อายุสัตวมากขึ้นจะลด
ประสิทธิภาพในการเกิดสารสีในไขแดงลง เมื่อเปรียบเทยีบกับอายุสัตวที่นอยกวา เนือ่งจากการดดู
ซึมที่ลําไสจะลดลงเมื่อสัตวมีอายุมากขึ้น 

                            ง.  การตกตะกอนของโปรตีนในไข   การตกตะกอน(Coagulation) หมายถึง  
โปรตีนเปลี่ยนคุณสมบัติจากที่ละลายน้ําได  เปนไมละลายน้ํา (Lowe, 1949, p. 573; อางถึงใน ชมภู 
ยิ้มโต, 2543, หนา 24) เมื่อเปนไขสดจะมลัีกษณะเหลว แตเมื่อไขไดรับความรอน ความสามารถใน
การละลายของโปรตีนในไขขาวจะลดลง เกลียวของโปรตีนจะเริ่มคลายตัว  เกิดพนัธะไฮโดรโฟบิค 
พันธะไฮโดเจน และพนัธะไดซัลไฟด ระหวางโมเลกุล  ทําใหโปรตีนไมละลายน้ํา แตโอบอุมน้ําไว
ในตาขายของโปรตีน เปล่ียนลักษณะเปนขนเหลว และถาไดรับความรอนสูงขึ้นจะยิ่งทําใหโปรตนี 
แข็งตัวมากขึน้ (นุชรี เบญจานุวัตร, 2529, หนา 8-15)  ปจจัยที่ทําใหโปรตีนของไขตกตะกอนมีหลาย
ปจจัย ไดแก ความรอน เกลือ กรด และน้ําตาล เปนตน  เมือ่ไขไดรับความรอน สวนของไขขาวจะเริ่ม               
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ตกตะกอนและมีลักษณะเปนเจล (Jellylike) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  การตกตะกอนของไขขาว
เนื่องมากจากโปรตีนโอโวโคนาลบูมิน และโอวอลบูมิน เปลี่ยนคุณสมบัติไปเมื่อไดรับความรอน 
(Alais and Linder, 1991, หนา 222) 

           โปรตีนในไขแดงตองการอุณหภูมิในการตกตะกอนสูงกวาโปรตนีในไข
ขาวเล็กนอย โดยจะเริ่มหนืดขึ้นที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ไขแดง
จะตกตะกอนทั้ งหมดและหยุดไหล   (Lowe, 1949, p. 573; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 24)    
ขณะที่โปรทีนไขแดงตกตะกอนจะไมมกีารเปลี่ยนแปลงของสีอยางในไขขาว จึงเปนการยากที่จะ
กําหนดวาไขแดงเริ่มตกตะกอนที่อุณหภูมิเทาไร ((Lowe, 1949, p. 573; อางถึงใน ชมภู ยิ้มโต, 2543, 
หนา 24) 
                                         สวนปจจยัอ่ืนที่มผีลตอการตกตะกอนของไขขาวนั้น (Lowe, 1949, p. 573; 
อางถึงใน ชมพู ยิ้มโต, 2543, หนา 24) ไดรายงานวาการตกตะกอนของไขขาวเปลี่ยนไปตาม
ความเขมขนของเกลือ  เกลือบางความเขมขนจะทําใหไขขาวตกตะกอน แตบางความเขมขนไมทาํ
ใหไขตกตะกอน  การเติมเกลือลงในไขขาวจะทําใหไขตกตะกอนเร็วขึน้  แตการเติมน้ําตาลลงในไข 
จะทําใหไขตกตะกอนที่อุณหภูมิสูงกวาไขที่ไมไดเติมน้ําตาล (Romanoff, 1949, p. 918;  อางถึงใน 
ชมพู ยิ้มโต, 2543, หนา 19) หรือการเติมกรดลงไปเล็กนอย เชน ในคัสตารดที่ผสมอินทผลัม หรือลูก
เกด จะตกตะกอนเร็ว และตะกอนที่ไดจะมคีวามคงตัวมากกวาคัสตารดที่ไมไดเติมกรด  แตถาเติม
กรดมากเกินไป จะทําใหเกดิลักษณะขนแขง็ (Curdle)  (ชมภู ยิ้มโต, 2543, หนา 17)   

     จ.  วิธีตมไขเค็ม   
                                                ก)  ตมในน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 85 องศาเซลเซียส อยาใหน้ําเดอืด 
เปนเวลา 20 นาที  โดยใชอัตราสวน น้ํา : ไข เทากับ 1.5 ลิตร : ไข 12 ฟอง 
                                               ข)  นําขึ้นมาแชน้ําเย็นทนัที จะไดไขเค็มตมที่รับประทานได  (เสาวภา  
ยวุวุฑโฒ,  2538, หนา 195) 
 
                       2.3.4  การใชไอโอดีน 
          ไอโอดีนเปนสารอาหารที่จําเปนตอการสรางฮอรโมนไธร็อกซินและไตรไอโอโดไธ
โรนีน  การสรางฮอรโมนทั้ง 2 ชนิดนี้ตองอาศัยกรดอะมโินไทโรซีน และไอโอดีนเมื่อรางกายขาด
ไอโอดีน การสังเคราะหฮอรโมนดังกลาวจะไมสมบูรณ  อวัยวะที่ทําหนาที่สรางฮอรโมนทั้ง  2 ชนิด 
คือ ตอมไธรอยด และเปนฮอรโมนที่ทําหนาที่สําคัญในรางกาย คือ ชวยในขบวนการเมตาบอลิซึม 
ของคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  นอกจากนีย้ังชวยในการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง
และประสาทอัตโนมัติ อาการที่เกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนจะมีลักษณะคอโต ระดบัฮอรโมน  
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ไธร็อกซินต่ํากวาปกติ มีความผิดปกติทางดานจิตและประสาท ไดแก ปญญาเสื่อม หูหนวกเปนใบ ขา
แข็ง กระตกุ ตาเหล รูปรางแคระแกร็น อาการเหลานี้ถาเกิดในเด็กเรียก Cretinism  
         ถาเกิดในผูใหญเรียก Myxedema  ความตองการปริมาณไอโอดีน 50-75 ไมโครกรัมตอ
วัน  เพยีงพอสาํหรับปองกันการเกิดคอพอกในผูใหญ เพือ่ใหไดปริมาณเพยีงพอกับความตองการของ
รางกายในกรณีที่ไดรับสาร Goitrogons จากธรรมชาติ  (กรมอนามัย, 2532, หนา 159) 
          รางกายตองการสารไอโอดีน ขึ้นอยูกับชวงอายุและสภาพรางกาย ขอกําหนดสารอาหาร
ที่คนไทยควรไดรับใน 1 วัน ดังนี ้        
          
ตาราง 2.1  แสดงปริมาณสารไอโอดีนที่รางกายควรไดรับใน 1 วนั           

                                อายุ/วยั                                                  ปริมาณ/ไมโครกรัม/วัน 
               เด็กแรกเกิด  -  6 เดือน                                                           40                         
               เด็กอายุ 6 เดือน  - 1 ป                                                     50 -90 
               เด็กวยัเรียน                                                                          120 
               ผูใหญ                                                                                  150 
               หญิงมีครรภ                                                                         175 
               หญิงใหนมบุตร                                                                    200 

 

ที่มา : กรมอนามัย (2532, หนา 159)                     
 

        ในนมแมมีปริมาณสารไอโอดีน 30 ไมโครกรัม/ ลิตร 
                      อาหารที่มีสารไอโอดีนเหมาะสมที่สุด คือ อาหารที่มาจากทะเลทุกชนดิไมวาจะเปนพืช
หรือสัตว เชน ปลาทะเล 100 กรัม จะมีสารไอโอดีนประมาณ 50 ไมโครกรัม   

        สําหรับปริมาณไอโอดนีในเนื้อสัตวตางๆ ไดแก นมและไขของสัตวบก ขึ้นอยูกับ
อาหารที่สัตวกนิเขาไป มีปริมาณไอโอดีนมากนอยเพียงใด   สวนพืชตางๆ ปริมาณไอโอดีนขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นดินในการเพาะปลูกวามีปริมาณไอโอดีนมากนอยเพียงใด (กรมอนามัย, 2536, หนา 54) 
         เกลือปนที่ผูวิจัยใชในการทดลองเปนเกลือบริโภคที่เสริมไอโอดีน มีปริมาณไอโอดีน 
50 มิลลิกรัม ตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 พ.ศ. 2537  
กําหนดใหเกลอืบริโภค ตองมีปริมาณไอโอดีนไมนอยกวา 30 มลิลิกรัม ตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม) 
(สํานักคณะกรรมการอาหารและยา, 2543, หนา 81) 
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        2.3.5  การใชตะไคร 
                        ตะไคร ชื่อสามัญ  Lemon Grass, Lapine  ชื่อวิทยาศาสตร Cymbopogon citrates 
Stapt   ตะไครเปนพืชที่มีอายุหลายป ลําตนรวมกนัเปนกอ ใบยาวเรียว มีกล่ินหอม ออกดอกเปนชอ
ยาว มดีอกเล็กยอยเปนจํานวนมาก ผลมีขนาดเล็ก  ตะไครปลูกงาย เจริญเติบโตไดดีในดินแทบทุกชนิด 
สวนที่ใชบริโภค คือตนแก  ขยายพนัธุโดยการแยกกอ   ตนสด นํามาแตงกลิ่นเปนอาหาร เพ่ือดับกลิน่
คาว เปนเครื่องเทศ เชน เปนสวนผสมของเครื่องแกงตางๆ เชน ตมยํา ยาํตางๆ ตะไคร ปริมาณ 20-25 
กรัม สามารถดับกลิ่นคาวในอาหารสําหรบับริโภคได 3-5 คน ทําน้ําตะไคร ตะไครทั้งตนมีน้ํามันหอม
ระเหย โดยเฉพาะลําตนใตดนิและบนดิน ถากลั่นดวยไอน้ําจะใหน้ํามนัหอมระเหย สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียได มีเมนทอล แคลเซียม และอื่นๆ   เปนยารกัษาโรคหืด แกปวดทอง ขับ
ปสสาวะและแกอหิวาตกโรค แกทองอืดเฟอ นิ่ว บํารุงธาตุ แกอาการขดัเบา  ใบสดชวยลดความดัน
โลหิตสูง แกปวดทอง ทองเสีย เปนยาขับลม แกเบื่ออาหาร แกผมแตกปลาย ขับเหงือ่ (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2546, หนา 9)     
       

2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

                     สุชาดา งามประภาวัฒน (2533, หนา 69)  ไดทําการศึกษาวิธีการผลิตไขเค็มหลอด จาก
ไขเปดและไขไก และอายุการเก็บรักษา  พบวา วิธีที่เหมาะสมสําหรับการผลิต คือ นําไขแดงบรรจุใน
ไสคอลลาเจน  แลวหมักเกลอื 24 ช่ัวโมง นํามาดองในน้าํเกลือเขมขน รอยละ 5 เปนเวลา 4 ช่ัวโมง  
นึ่งใหสุก นาน 5 นาที  ลักษณะของไขเค็มหลอดที่ไดมีสีเขม มีกล่ินดี  ลักษณะเนื้อคอนขางแนน  
 มีมันเยิ้ม  มีเกลือรอยละ 2.93 ซ่ึงอยูในเกณฑใกลเคียงกบัไขแดงที่จําหนายในทองตลาด  ไข เปดที่  
เหมาะสมสําหรับผลิตไขเค็มหลอด ควรมีอายุไมเกนิ 10 วนั  สวนไขไก ควรใชไขไกทีม่ีอายุไมเกนิ 4 
วัน ถาไขมีอายุมากกวานีจ้ะทําใหผลิตภณัฑมีรสเค็มเกินไป  อายุการเกบ็รักษาไขเค็มหลอดที่บรรจุใน
ถุงสูญญากาศ มีอายุการเก็บนานที่สุดกวา 90 วัน ในอุณหภูมิ  15 องศาเซลเซียส  และ  30 องศา
เซลเซียส       
      เสาวภา ยุววุฑโฒ (2538, หนา 195)  ไดศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของดิน
เหนยีวที่เก็บในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 3 แหง  พบวา การพฒันาดินสําเร็จรูปในผลิตภัณฑ
ไขเคม็ ดินบริเวณหลังคณะศกึษาศาสตร มีคุณสมบัติใกลเคียงกับดนิจอมปลวกมากทีสุ่ด  กลาวคือ มี 
ปริมาณโซเดียมคลอไรดในระดับสูง มีธาตุเหล็กต่ํา จึงเลือกใชดินบรเิวณนี้ในการวิจยัตอไป ซ่ึงเปน
การคัดเลือกปจจัยที่มีผลตอคุณภาพไขเค็ม 4 ปจจัย ไดแก ปริมาณเกลอื ปริมาณน้ํา ปริมาณขี้เถาแกลบ 
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และระยะเวลาในการหมกัดนิ กอนนําไปพอกไข พบวา ปริมาณเกลือเปนเพียงปจจยัเดียวที่มีผลตอ
คุณภาพของไขเค็ม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น ในการพัฒนาสูตรของสวนผสมดิน จึง เลือก
เกลือ 2 ชนิด คือ เกลือทะเลและเกลือสินเธาว ที่ระดับรอยละ 40 45 และ 50  พบวา สูตรที่เหมาะสม
ประกอบดวย ดินเหนียวรอยละ 60 และเกลือทะเลรอยละ 40  เมื่อนาํมาพอกไขตองเติมน้ํา  32.4 
มิลลิลิตร ตอดินสําเร็จรูป 100 กรัม ใชเวลาพอก 25 วนั  จากสูตรที่เหมาะสมนํามาทําการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้นในชวงที่พอกไขจนเปนไขเค็ม  พบวา ไขขาวจะมีสีเปล่ียนจากสีขาวใสเปนสี
ขาวทึบ มีเนื้อสัมผัสนุม  ไขแดงมีสีแดงเขมขน เนื้อสัมผัสแนน มีลักษณะฉ่ําน้ํามนั  จากการทดสอบ
การยอมรับของผูประกอบการ โดยใหทดลองดินนี้ดองไข ตามขั้นตอนที่ระบุในคูมือการใชดิน พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญยอมรับดินนี้       
                    ชมภู ยิ้มโต (2543, หนา 121)  การพัฒนาไขเค็มชนิดโซเดียมต่ําพอกดวยเยื่อฟางขาว   
พบวา ไขเค็มทั้งฟองมีปริมาณโซเดียมอิออน 510.02 มิลลิกรัม  โปแตสเซียมอิออน 601.16 มิลลิกรัม 
คลอไรดอิออน 1,903.03 มิลลิกรัม  สารไอโอดีนรอยละ 353.44 ไมโครกรัม  ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 
1.0+102 โคโลนีตอกรัม ผูบริโภคมีความชอบระดับปานกลาง และยอมรบัผลิตภัณฑรอยละ 78   และ
กลุมแมบานเกษตรกรยอมรบักรรมวิธีการผลิตไขเค็มชนิดโซเดียมต่ําพอกดวยเยื่อฟางขาว 
                  รุงโรจน แสงดารารัตน และคนอื่นๆ (2547, หนา 95) การผลิตไข เค็มดวยความดัน  
นวัตกรรมใหมในการผลิตไขเค็มผสมผสานกรรมวิธีแบบดั้งเดิม โดยนําขอดีของกรรมวิธีแบบดั้งเดิม
มารวมเขาดวยกันกับการใชเทคโนโลยีดานความดนั ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไขปญหา  พบวา ทาํ
ใหไดผลผลิตที่มีความสม่ําเสมอของความเค็มของไขในแตละชุด ใชเวลา 2-3 วัน สามารถนําน้ําเกลือ
ที่ใชแลวกลับมาใชใหมไดอีก ลดตนทุนและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดไขเค็มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
มีคุณภาพ มีความสม่ําเสมอดีกวาไขเค็มทีจ่ําหนายทั่วไปในทองตลาด เปนประโยชนในการอนุรักษ
พลังงานและสิง่แวดลอม สามารถประยุกตใชในเชิงพาณชิยได    
                 อาลักษณ ทิพยรัตน และมณฑริา นพรัตน (2546, หนา 1)  การผลิตไขเค็มโดยใชความดัน
สูง เปนการผลิตไขแดงเค็ม โดยแยกสวนไขขาวออกจากไขแดงกอนเขาสูกระบวนการดองน้ําเกลือ
ดวยความดนัไฮโดรสแตติก  ที่ 0.5 MPa  พบวา  ไขแดงเคม็ลดการปนเปอนของจุลินทรีย เพิ่มอัตรา
แพรของเกลือเขาไปในไขแดง  สามารถลดระยะเวลาการผลิต จาก 20-30 วัน เหลือเพยีง 2 วนั โดยที่
คณุภาพของไขแดงเค็มใกลเคียงกับที่จําหนายในทองตลาด  
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    สรุปผลที่ไดจากการตรวจเอกสารและผลงานวิจยัที่เกีย่วของในการดําเนินการวิจัยและ
สรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  มีดังนี้    
    1.  ทําใหผูวจิัยทราบประวตัิความเปนมาและปญหาของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวาง
สามัคคี จังหวดัฉะเชิงเทรา ในการดําเนนิกจิกรรมผลิตไขเค็มจําหนาย โดยกลุมแมบานเกษตรกรลาด
ขวางสามัคคี ใชอัตราสวนในการผลิตไขเค็มระหวางเกลือกับน้ํา รอยละ 20 และ 80 ตามลําดับ  ใช
ระยะเวลาการดองไขเปด นาน 15 วัน  ดองครั้งละ 300 ฟอง ตอสัปดาห  และในป 2546 กลุมแมบาน
เกษตรกรลาดขวางสามัคคี ผลิตไขเค็มจําหนาย จํานวน 1,500 ฟอง ตอเดือน ทําใหจําหนายไมทัน เกิด
การเนาเสีย คร้ังละ 500 ฟอง  เปนระยะเวลานาน 8 เดือน  โดยมิไดปรับแผนการผลิตใหเหมาะสมกบั
การจําหนาย เนื่องจากเกรงวาจะผลิตไมทนัจําหนายเพราะเปนชวงเทศกาล 
    2.  ทําใหผูวจิัยทราบวา การตั้งเปาหมายลดการเนาเสียของไขเค็มที่ผูวิจัยทําการทดลองเปน
รูปธรรมตรงตามทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal - setting Theory) คือ เปนความเฉพาะเจาะจงลดของ
เสียในการผลิตที่เห็นไดและวัดคาได 
    3.  ทําใหผูวจิัยทราบวิธีการเลือกซื้อไขที่จะนํามาทําไขเค็มวา ควรจะเลือกซื้อไขที่มีอายุกี่
วันจึงเหมาะสม 
                 4.  ทําใหผูวจิัยทราบวิธีการทําไขเค็มชนิดตางๆ ทั้งไขเค็มชนิดดองและไขเค็มชนิดพอก 
แหลงผลิตไขเค็มที่มีชื่อเสียง เชน ไขเค็มไชยา ไขเค็มปกธงชัย เปนตน 
                 5.  ทําใหผูวจิัยทราบวาตะไคร ซ่ึงเปนสมุนไพรพื้นบานหรือเครื่องปรุงอาหารไทย  มี
ประโยชนตอการทําไขเค็มในการชวยดับกลิ่นคาวไดเปนอยางด ี
             6.  ทําใหผูวจิัยทราบวามีนักวิจยัทานใดไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการทําไขเค็มไวบางและทํา
ในลักษณะใด  สามารถที่จะนําสิ่งที่นักวจิยัคนพบที่เหมอืนกันมาอางองิในผลงานของผูวิจัยได หรือ
จะทําการทดสอบผลการวิจัยของนักวจิัย หรือทําการวิจัยตอจากนกัวิจยัที่มีอยูแลวแตยังไมสมบูรณ
สามารถที่จะทําการวิจยัในสวนที่เกี่ยวของตอไปได 

 
 
 
                          
                                                        
            


