
 

นักศึกษา มจพ. ชี้งานวิจัยลดฟองด าในกระบวนการผลิตแฮมเบอร์เกอร์
แก้ได้ 

 

  ปีที่ 27 ฉบับที่  34 วันที ่8 – 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
“การลดการเกิดฟองด าในกระบวนการผลิตแฮมเบอร์เกอร์” ผลงานของนางสาวณิชกานต์ ม่ันทรัพย์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การันตีรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ.  ประจ าปี  2561 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานวิจัย เรื่อง การลดการเกิดฟองด าใน
กระบวนการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ มีรองศาสตราจารย์ ไพรินทร์  กปิลานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยนี้เป็น
การแก้ไขปัญหาการเกิดของเสียที่เป็นฟองด าในสินค้าแฮมเบอร์เกอร์ ชนิดสินค้า Bun’4 ไม่โรยงา ที่จะช่วยลดการ
สูญเสียของต้นทุนและสินค้าได้มาตรฐานมาก  และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียฟองด าบนผิวหน้า
แฮมเบอร์เกอร์ในกระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ QCC แผนภูมิก้างปลา (fish bone diagram) ในการหาสาเหตุ
ของการเกิดของเสียฟองด าที่แท้จริง และศึกษาลักษณะทางกายภาพของสินค้าแฮมเบอร์เกอร์ เพื่อตอบโจทย์การรักษา
ความเป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ อ่ืนๆ บริษัทเพรซิเดนท์เบเกอร์รี่ จ ากัด (มหาชน)   

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดของเสียที่เป็นฟองด าในกระบวนการผลิตให้มีเปอร์เซ็นต์
ของเสียที่เป็นฟองด าลดลง   โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟองด า  3  ปัจจัย  คือ ศึกษาผลการย้ายปริมาณยีสต์
ขั้นสปองจ์และโดเป็น 55% และ 45%  ตามล าดับ   

แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัย จะเป็นในส่วนการผลิตสินค้าแฮมเบอร์เกอร์บัน ขายภายใต้ชื่อแบรนด์ 
Farmhouse  และยังผลิตให้กับ McDonald’s,  KFC,  CP-RAM, Chester grill, Burger King, A&W และ ปตท. 
เป็นต้น โดยบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์รี่ จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ อื่นๆ 
ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ าเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเป็นการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพ่ิม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงตลอด พบว่า ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน  เช่น  ขนมปังมีลักษณะ  เบี้ยว  หน้ายุบ  ขนาดไม่ได้ตามมาตรฐาน ติดกันเป็นชิ้นแฝด ก้นไหม้  
สีเข้มเกินไป  สีอ่อนเกินไป  สีหน้าด่าง  เกิดฟองแดง  ฟองด า เป็นต้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายที่ศึกษาปัญหาการ
เกิดฟองด า ซึ่งการเกิดฟองด าบนผิวหน้าแฮมเบอร์เกอร์เป็นปัญหาหลักในการท าให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
เพราะท าให้สิ้นเปลืองวัตถุดิบ พลังงาน และเวลา  

ลักษณะเด่นของงานวิจัย คือ การท าให้เปอร์เซ็นต์ของเสียฟองด าลดลง กล่าวคือ เมื่อทดลองเครื่องคลึงโดที่
ความเร็วรอบในการคลึงชิ้นแป้งโดที่ 45 m/min โดยท าการทดลองติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง พบว่า ของเสียที่เป็นฟอง
ด าของชนิดสินค้า Bun’4 ไม่โรยงา ให้เปอร์เซ็นต์การเกิดของเสียที่เป็นฟองด าเฉลี่ยที่ 0.76% เม่ือเปรียบเทียบ
เปอร์เซ็นต์ของเสียฟองด าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 (ก่อนท าการศึกษาทดลอง) พบว่าเปอร์เซ็นต์
ของเสียเฉลี่ยอยู่ที่  3.1%  ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเสียฟองด าลดลงถึง  2.34% คิดเป็นมูลค่าสามารถลดการสูญเสีย
เงินได้ถึง 2,275,920 บาท/ปี  ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟองด า 3 ปัจจัย คือ ศึกษาผลการย้ายปริมาณยีสต์ขั้นส
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ปองจ์และโดเป็น 55% และ 45% ตามล าดับ พบว่า ปริมาณของเสียที่เป็นฟองด าลดลงโดยมีค่าเฉลี่ยของเสีย 1.42% 
เมื่อศึกษาการเพิ่มระยะเวลาปั่นแป้งโดจาก 13 นาที เพิ่มเป็น 14 นาท ี

ประโยชน์การใช้งานวิจัย สามารถลดของเสียฟองด าโดยการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตขนมปัง
แฮมเบอร์เกอร์ พร้อมทั้งลดการสูญเสียของต้นทุน สินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น พนักงานท างานสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น สามารถประเมินลักษณะทางกายภาพของสินค้าแฮมเบอร์เกอร์ได้ และสามารถน าปัจจัยที่มีต่อผลการทดลองที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ต่อไป 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 4701, 4708 

 
 
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าโลก
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 World University Rankings 2019  จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลก มจพ. อยู่
ในอันดับ 1001+ นับเป็นปีที่ 2  ทั้งนี้ มจพ. เข้ามาอยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เมื่อปี 2004 ที่ได้มีการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก  การจัดอันดับดังกล่าวมาจาก THE (Times 
Higher Education) ส านักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ และได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้น
น าของโลก ประจ าปี   2019  (Times Higher Education World University Rankings 2019)  โดยปีนี้มีจ านวน
ทั้งหมด 86 ประเทศท่ัวโลก  

2. มจพ. จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องโอกาสวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบ 214 ปี  (18 ตุลาคม 2561) เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  ศิษย์เก่าและประชาคมทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 1121,1166,1175  

3. มจพ. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 
2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ดังนี้ (1) การฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 
(2) วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. (3) วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) และ (4) วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 
ต่อ 1628 – 1635 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 
พระจอมเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ
น าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนี้  (1) บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  (2)  บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ  และ (3) บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า ได้ที่กองคลัง 
มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 


