
 



 



 

กิตติกรรมประกาศ 

คู มือฉบับนี ้เปนเอกสารประกอบการเผยแพรองคความรู จาก

โครงการ “การถายทอดองคความรู การเพิ ่มมูลคาวัสดุเหลือทิ ้งจาก

กระบวนการแปรรูปปลาสลิด ในพื ้นที ่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ ่งไดรับ

ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ภายใตโครงการ ทุนทาทายไทยเพื่อจัดการความรูเพื ่อใชประโยชนเชิง

ชุมชน สังคม โดยการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูการวิจัยเพ่ือ

การใชประโยชน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจำป

งบประมาณ 2564   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทาน 

 



 

คำนำ 

เนื ่องจากในปจจุบันโลกของเราไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

หลายอยาง ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูง มลพิษจาก

ขยะ รวมถึงปรากฏการณทางธรรมชาติที่รุนแรง ซึ่งปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมา

นี้ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษยทั้งสิ้น แตหากเราสามารถ

ลดกระบวนการซึ่งจะนำไปสูที่มาของปญหาเหลานี้ไดจะถือวาเปนสิ่งที่ดี การ

รูจักใชทรัพยากรอยางรูคุณคาเปนอีกกระบวนการคิดที่จะนำไปสูการลดการ

ใชทรัพยากร และยังชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมอีกทาง  ดังนั้นแนวคิดที่มีการ

นำสิ่งที่ใชแลวกลับมาใชซ้ำ หรือการนำสิ่งเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลคานั้นจึงเปน

เปาหมายของโครงการที่เรามุงมั่นอยากจะใหเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อใหทุกคนใน

ชุมชนไดตระหนัก และเล็งเห็นประโยชนระยะไกลของการนำทรัพยากรมาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด คูมือฉบับนี้จึงเปนการรวบรวมองคความรูที่ไดจาก

งานวิจัย หนังสือ และการอบรมเผยแพรความรูโดยเนนการนำวัสดุเหลือทิ้ง

จากกระบวนการแปรรูปปลาสลิดมาเพิ่มมูลคา ซึ่งผูที ่สนใจสามารถใชเปน

แนวทางในการจัดการกับของเหลือทิ ้งในกระบวนการแปรรูปปลาสลิดที่

เกิดขึ้นในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางคณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือน้ีจะเปนประโยชนตอชุมชน และถูกนำไปใชตอ ๆ ไป 

คณะผูวิจัย 
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ขอเสนอแนะสำหรับผูท่ีลงพื้นท่ีถายทอดองคความรู 

การลงพ้ืนที่ไปอบรมกลุมเกษตรกร ควรพิจารณาดังน้ี 

1. โจทยว ิจ ัยหรือองคความรู น ั ้นตองตรงกับความตองการของกลุม

เกษตรกร หากองคความรูน้ันไมตรงกับความตองการของเกษตรกรตอง

มาพิจารณาวา ชาวบานสามารถนำองคความรูดังกลาวไปปรับใชกับสิ่ง

ที่พวกเคาสนใจไดหรือไม  

2. การลงพื้นที่ตองยึดความสะดวกของกลุมเกษตรกรเปนหลัก การลง

พ้ืนที่จะตองไมไปกระทบกับการทำอาชีพหลักของเกษตรกร 

3. รับฟงปญหาของเกษตรกร ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่อบรมอาจจะไดรับ

โจทยวิจัยเพิ่มขึ้นมาหากโจทยวิจัยนั้นตรงกับความถนัดของผูถายทอด

องคความรู ควรใหขอเสนอแนะหรือใหความกระจางแกเกษตรกร ซึ่ง

ถือเปนการชวยแกปญหาอยางหน่ึงใหแกเกษตรกร 
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                    ตนทุนรวม = ตนทุนวัตถุดิบ + คาแรง + คาใชจายอ่ืนๆ 

 

                ตนทุนวัตถุดิบ = ปริมาณที่ใช x ราคาที่ซื้อมา / ปริมาณที่ซื้อมา 

ตัวอยางเชน แปง 1,000 กรัม ราคา 40 บาท ใชทำขนม 75 กรัม  

ตนทุนวัตถุดิบแปงจะมีคาเทากับ   (75x40)/1,000 = 3 บาท 

ซึ่งการทำขนมจะคำนวณตนทุนของไข น้ำตาล และวัตถุดิบอ่ืนๆ มารวมอีกดวย  

เชน ถาหากตนทุนวัตถุดิบแปง ไข น้ำตาล และวัตถุดิบอื่นๆ รวมแลวได 220 

บาท สามารถผลิตขนมไดทั้งหมด 50 ชิ้น  

ดังนั้นตนทุนวัตถุดิบของขนม 1 ชิ้นจะเทากับ 220/50 = 4.4 บาท เปนตน 

 

                         ตนทุนคาแรง = ปรมิาณที่ผลิต/เงนิเดือนผูดูแลการผลิต 
 

                             เชน คาไฟ คาบรรจุภัณฑ และคาขนสง เปนตน 

 

กำไร = รายได – ตนทุนหรอืถาขายเพียงชิ้นเดียว 

กำไร = ราคาขาย – ตนทุนตอหนวย 
 

 14

 

สูตรหาตนทุนรวม 

 
สูตรตนทุนวัตถุดิบ 

สูตรคำนวณกำไร 

วิธีคำนวณหาตนทุน กำไร 
 

สูตรตนทุนคาแรง 

คาใชจายอ่ืนๆ  
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