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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบและ
ประเมินสมรรถนะของเครื่ อง โดยเครื่ องที่ถูกสร้ างขึ ้นมีขนาดของความสูง 51.50 เซนติเมตร กว้ าง 69.00 เซนติเมตร
โครงสร้ างของเครื่ องแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นฐาน ส่วนถัง ส่วนมอเตอร์ และส่วนชุดควบคุมปรับองศาเครื่ อง
ถังคลุกสามารถปรับมุมเอียงของการคลุกได้ และใช้ คนั โยกในการโยกเทผลิตภัณฑ์ โดยทําการศึกษาและทดลองเพื่อหา
สมรรถนะของการออกแบบเครื่ องให้ เหมาะสม โดยใช้ มุมเอียงของถังคลุก 60 องศา ความเร็ วรอบที่ ใช้ ในการผสม
28 รอบ/นาที เครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสถูกประเมินทัง้ หมด 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้ งาน และ
ด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test ผลการวิจยั พบว่ามี ผลการประเมินทัง้ 3 ด้ านคือ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้
งาน ด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดี ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยรวมทุกด้ านเท่ากับ 4.17
คําสําคัญ: เครื่องคลุกเคล้ าผงปรุงรส หนังปลากะพงขาวทอด

Abstract

The objectives of this research were to study and design a seasoning powder mixer for fried seabass
skins and evaluate its capability. The dimension of the seasoning powder mixer was 51.50 cm in height
and 69.00 cm in width. There are four components of the seasoning powder mixer frame design: 1) base,
2) bucket packs, 3) motor holder, and 4) up-down angle controller. It was fabricated through study and
experiment in order to find the proper performance of the machine design It was found that speed used in
the mixer and tilt of tank were 28 cycles/min and 60 degrees respectively. The seasoning powder mixer
was evaluated in three areas i.e.. The structure, practical, and the quality of the product. The assessment
was performed by 9 experts. The statistical tools used for analyzing the data were: percentage, mean,
standard deviation, and t-Test. The results were evaluated by experts showed that the seasoning powder
mixer was in a good level with the average overall score of 4.17.
Keywords: Seasoning Powder Mixer, Fried Seabass Skins.
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บทนํา
ในปี 2512 กรมประมง ได้ เข้ ามาส่งเสริ มการเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ชาวเกาะยอจึงได้ ยึดอาชีพการเลี ้ยง
ปลากะพงขาวในกระชังตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา และในปั จจุบนั เกาะยอ ถือได้ ว่า เป็ นแหล่งเลี ้ยงปลากะพงขาว ในกระชังที่
ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย และเป็ นแหล่งปลากะพงขาวที่อร่ อยที่สุด เนื่องจากปลากะพงขาวที่เลี ้ยงโดยรอบ บริ เวณ
เกาะยอ เป็ นปลา 3 นํ ้า ทังนํ
้ ้าจืด นํ ้าเค็มและนํ ้ากร่ อย เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงฤดูกาล ในรอบแต่ละปี จึงเป็ นแหล่งปลา
กะพงขาวที่ขึ ้นชื่อ เป็ นที่นิยมของทังชาวไทย
้
และมาเลเซีย รวมทังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมแช่เย็น นิยมนําปลากะพงขาวที่
เลี ้ยงรอบเกาะยอ มาชําแหละ นําเนื ้อปลาส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ทําให้ มีเศษเหลือจากโรงงานจํานวนมาก และส่วน
หนึง่ ที่ได้ คือหนังปลากะพงขาว ทางกลุม่ ฯ เห็นความสําคัญของ By Products ดังกล่าวจึงได้ นํามาทดลองตากแห้ ง และ
ทอดกรอบ จําหน่ายในท้ องถิ่น จนได้ รับความนิยม แพร่ หลายทังในและต่
้
างประเทศในปั จจุบนั โดยมีความเป็ นมาดังนี ้
ในอดีต ปี 2545 มีการรวมกลุ่มชาวบ้ าน 15 คน หาวิธีการแปรรู ปหนังปลาทังปิ
้ ง้ ย่าง อบ บด เกือบทุกรู ปแบบลองผิด
ลองถูกอยู่นาน กระทัง่ ลงตัวที่ "หนังปลาทอดกรอบ" ทดลองวางตลาดปรากฏได้ รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม จึงมุ่งมัน่ พัฒนา
รู ปแบบและรสชาติให้ ดียิ่งขึ ้นจนสามารถผ่านเข้ ารอบการคัดสรร ผลิตภัณฑ์สินค้ าโอท็อประดับ 5 ดาวมาครองในที่สดุ
ปั จจุบันได้ พัฒนารสชาติให้ เลื อก 4 แบบ คื อรสธรรมดา รสมันเค็ม รสเค็มและรสต้ มยํ า เพื่ อเพิ่ มทางเลือกตลาด
ขณะเดี ยวกันผู้ ประกอบการต่ างประเทศทัง้ จี น ญี่ ปุ่ นสนใจสั่งออเดอร์ เข้ ามา แต่ เนื่ องจากปริ มาณวัตถุดิ บและ
กระบวนการผลิตที่ไม่สามารถผลิตได้ เพียงพอกับความต้ องการ ส่วนเคล็ดลับความอร่ อย หนังปลาที่นํามาผลิตต้ องเป็ น
ปลากะพงขาวที่นํามาจากทะเลสาบสงขลาเท่านัน้ นับเป็ นอีกก้ าวของความสําเร็ จในการนํา เศษหนังปลากะพง มาแปร
รู ปเพิ่มมูลค่า จนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสงขลาสามารถคว้ ารางวัลโอท็อป 5 ดาวมาครองได้ สําเร็ จ อันเป็ น
ผลจากนํ ้าพักนํ ้าแรง ซึง่ เป็ นความภูมิใจของชาวบ้ านเกาะยอในปั จจุบนั [1], [2]
ในกระบวนการผลิต หนังปลากระพงขาวทอดกรอบ ของกลุ่ม “เกาะยอ ที.เอ็ม.พี. โปรดักส์” มีขนตอนการผลิ
ั้
ต
หลักๆ อยู่ 10 ขันตอนดั
้
งนี ้ จัดหาวัตถุดิบ ตกแต่งและทําความสะอาด หมักเครื่ องปรุ ง ตากแห้ ง ตัดหนังปลา ทอดหนัง
ปลา คลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลาทอดกรอบ สะเด็ดนํ ้ามัน อบหนังปลาทอดกรอบ และบรรจุหีบห่อ ส่งออกจําหน่าย
จากขันตอนการผลิ
้
ตข้ างต้ น พบว่าขันตอนการคลุ
้
กเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลาทอดกรอบ เป็ นปั ญหาที่ กลุ่มเกาะยอ ที.
เอ็ม.พี. โปรดักส์ ประสบอยู่คือ ปริ มาณที่คลุกเคล้ าในแต่ละครัง้ ได้ ปริ มาณน้ อย การคลุกเคล้ าทําได้ ไม่ทวั่ ถึงเกิดการรอ
คอยในกระบวนการผลิตก่อนหน้ า เนื่องจากคลุกเคล้ าได้ ไม่ทนั กับการทอด อุปกรณ์ และกรรมวิธี ที่ใช้ ในการคลุกเคล้ า
ยังไม่สอดคล้ องกับหลัก(GMP) ในการผลิตอาหาร
ดังนัน้ บทความนี จ้ ึงได้ นําเสนอเครื่ องจักรโดยทํ าการศึกษาจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง[3]-[5] สําหรั บการ
คลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลาทอดกรอบ ที่ เหมาะสมกับกํ าลังการผลิตและงบประมาณไว้ ใช้ งาน เพื่ อช่วยให้
ปริ มาณที่คลุกเคล้ าในแต่ละครัง้ ทําได้ ทวั่ ถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีชิ ้นแตกน้ อย จึงทําให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ รู ปลักษณ์
สวยงาม น่ารับประทาน รสชาติดี และสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ทนั กับความต้ องการในแต่ละเดือน ทังยั
้ งสอดคล้ อง
กับหลักจี เอ็ม พี (GMP) ในการผลิตอาหาร
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ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
หลักจี เอ็ม พี (GMP) ในการผลิตอาหาร
จี เอ็ม พี (GMP) เป็ นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า General Principle of
Food Hygiene หรื อเดิมที่เรารู้ จกั กันในนาม Good Manufacturing Practice ซึง่ เป็ นเกณฑ์หรื อข้ อกําหนดขันพื
้ ้นฐานที่
จําเป็ นในการผลิตและการควบคุม เพื่อให้ ผ้ ูผลิตปฏิบัติตามและทํ าให้ สามารถผลิตอาหารได้ อย่างปลอดภัย เกณฑ์
ดังกล่าวมาจากการทดลองปฏิบัติและพิสจู น์แล้ วจากกลุ่มนักวิชาการด้ านอาหารทัว่ โลกว่า ถ้ าสามารถผลิตอาหารได้
ตามเกณฑ์ นีจ้ ะทําให้ อาหารนัน้ เกิดความปลอดภัยและเป็ นที่เชื่อถื อยอมรั บจากผู้บริ โภค (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)
บทความที่นําเสนอนี ้จะทําการออกแบบ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ที่สมั ผัสอาหาร ตามหลัก จี.เอ็ม.พี
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ [6]
1. เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ ในพื ้นที่การผลิต ต้ องเป็ นแบบที่สามารถสัมผัสอาหารได้ อย่างปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ กล่าวคือ
-

ทําด้ วยวัสดุที่ทําความสะอาด และฆ่าเชื ้อได้ ง่าย

-

ทําจากวัสดุที่ไม่มีการกัดกร่ อนหรื อขึ ้นสนิม เช่น สแตนเลส, พลาสติก เป็ นต้ น

-

ทําด้ วยวัสดุที่ไม่ดดู ซับนํ ้า (ไม่ทําด้ วยไม้ )

-

ไม่มีสว่ นที่เป็ นแก้ ว

-

ควรมีผิวเรี ยบ ไม่มีรอยแตก ไม่ควรมีรอยต่อมาก กรณีที่มีรอยต่อส่วนนันต้
้ องเรี ยบและเชื่อมต่อกันสนิท

-

ต้ องถอดล้ าง ทําความสะอาดง่าย

-

การจัดวางเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต้ องจัดวางให้ สะดวกต่อการผลิต และให้ สามารถทําความสะอาดได้ ง่าย
2. เครื่ องผสมที่มีมอเตอร์ หมุนใบพัดกวนผสม ต้ องออกแบบให้ สามารถป้องกันการรั่วซึมของนํ ้ามันลงมาตาม

ใบพัด หรื อใช้ มอเตอร์ ที่สามารถหมุนได้ ด้วยนํ า้ มันหรื อจารบีที่ใช้ กับอาหารได้ (เครื่ องจักร ที่สมั ผัสอาหาร / มีส่วนที่
สัมผัสกับอาหาร ต้ องออกแบบให้ มีการใช้ นํ ้ามันหรื อจารบีที่สมั ผัสอาหารได้ )
3. แทงก์หรื อภาชนะบรรจุ
- ควรทําด้ วยเหล็กปลอดสนิม หากมีการเชื่อมต่อ ต้ องขัดให้ รอยเชื่อมเรี ยบแนบสนิทกับตัวแผ่นเหล็กปลอด
สนิม เพื่อป้องกันไม่ให้ เศษอาหารซุกซ่อนอยู่ตามรอยเชื่อม ซึง่ จะเป็ นสาเหตุของการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลินทรี ย์
- ควรมีลกั ษณะโค้ งมนหรื อลาดเอียง เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ไหลออกจากแทงก์ได้ โดยง่าย ไม่เกิดการสะสมภายใน
- ภาชนะที่มีขอบ ต้ องทําขอบให้ ลาดเอียง หรื อโค้ งมน เป็ นมุมที่กว้ างเพียงพอต่อการทําความสะอาด
- โครงเหล็กที่ใช้ พยุงแทงก์ หรื อภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ที่ทําด้ วยเหล็กที่มีมมุ เป็ นมุมฉาก ต้ องปิ ดด้ วยแผ่น
เหล็กให้ มีมมุ ลาดเอียง 60 องศา เพื่อไม่ให้ สะสมฝุ่ นและสิ่งสกปรก
- คานเหล็ก เสาเหล็ก ในอาคารที่ทําด้ วยเหล็กรู ปตัว I ควรปิ ดด้ วยแผ่นโลหะเอียง 60 องศา หรื อปิ ดให้ สนิท
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การทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจงที (t-Test)
การทดสอบที (t-Test) เป็ นเทคนิคการทดสอบสมมุติฐานชนิดหนึ่งที่นกั วิจยั นิยมใช้ ในการเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุ่มสองกลุ่มโดยใช้ ในกรณี มีข้อมูลจํ านวนน้ อย (n<30) ซึ่งในการทดสอบกับการใช้ สถิ ติใดๆ ควรคํานึงถึงข้ อตกลง
เบื ้องต้ น ตามธรรมดาแล้ วจะต้ องล้ อมกรอบ ในการวิเคราะห์ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ สถิติได้ ในกรณี นี ้จะมีข้อตกลงไว้ ว่า
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยร้ อยละของชิ ้นดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนความชอบ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ [7]
- ตัวอย่างที่ได้ จากการสุม่ และเป็ นอิสระต่อกัน
- ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเล็ก (n<30)
2
2
- ความแปรปรวนของประชากรเท่ากันคือ σ=
σ=
σ2
1
2

- การแจกแจงของประชากรหรื อของความตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นโค้ งปกติ
สูตร t =
เมื่อ

x1 − x2
(n1 − 1) s12 + (n2 − 1) s2 2
n1 + n2 − 2

1 1 
 + 
 n1 n2 

่ ตัวอย่างที่ 1, 2 ตามลําดับ
x1 , x2 เป็ นคะแนนเฉลี่ยของกลุม

่ ตัวอย่างที่ 1, 2 ตามลําดับ
s12 , s2 2 เป็ นความแปรปรวนของกลุม
n1 , n2

เป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1, 2 ตามลําดับ

วิธีการคํานวณหาขนาดมอเตอร์
ในการออกแบบและสร้ างเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรส กับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ สิ่งสําคัญที่ ต้อง
คํานึงถึง คือ การออกแบบและการคํานวณอย่างถูกต้ อง โดยเฉพาะการคํานวณหาขนาดของมอเตอร์ [8]
การหาโมเมนต์บิด (Torsion moment) หรื อ ทอล์ก (Torque)
จากสูตร

T= F × R

เมื่อ

T

= โมเมนต์บิด (Nm)

R

= รัศมีของถังปั่ น (m)

F

= แรงจากนํ ้าหนักของถังปั่ น+แรงจากนํ ้าหนักของผลิตภัณฑ์ ในแนวแกน (N)

การหาขนาดของมอเตอร์
P ( 2π T × N ) 60
จากสูตร=

เมื่อ

N = จํานวนรอบของมอเตอร์ ที่ใช้ หมุนถังปั่ น

P

= กําลัง (W)

การสร้ างและการประเมินเครื่องคลุกเคล้ าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
วิธีการสร้ างเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ผู้วิจัยได้ ดําเนิ นการสร้ างตามขัน้ ตอน
ดังรู ปที่ 1(ก) จากรู ปที่ 1(ก) ขันตอนแรกเป็
้
นการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา เพื่อที่จะรวบรวมเป็ นข้ อมูลใน
การนํามาออกแบบเครื่ องจักร แล้ วนําไปปรึ กษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการออกแบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและ
ความเหมาะสมของแบบ หากยังไม่ผ่ านเกณฑ์ การออกแบบจะต้ องทํ าปรั บปรุ งแก้ ไขการออกแบบใหม่ จนกว่ า
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ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการออกแบบพิจารณาถูกต้ องและเหมาะสมแล้ ว จึงค่อยทําการสร้ างต้ นแบบเครื่ องจักร จากนัน้
นําไปทดลองการทํางานของเครื่ องจักรว่าสามารถทํางานได้ ตามขอบเขตการศึกษาหรื อไม่ พร้ อมทําการปรับปรุ งแก้ ไข
ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ตามขอบเขต เพื่อให้ ได้ เครื่ องจักรที่พร้ อมใช้ งาน ก่อนที่จะนําเครื่ องจักรไปใช้ งานจริ ง
วิธีการสร้ างแบบประเมินคุณภาพของเครื่ อง ผู้วิจัยได้ ดําเนิ นการสร้ างตามขัน้ ตอนดังรู ปที่ 1(ข) เริ่ มจาก
การศึกษาข้ อมูลของรู ปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อการนําไปใช้ ในการร่ างแบบประเมิน เพื่อนําเสนอให้ กบั ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านแบบประเมิน ตรวจสอบความถูกต้ องและเหมาะสม พร้ อมกับปรั บปรุ งแก้ ไขแบบประเมินให้ สอดคล้ องกับความ
คิ ดเห็ นจากผู้เชี่ ยวชาญ จากนัน้ จึงทํ าการสร้ างแบบประเมิ นฉบับสมบูรณ์ เพื่ อนํ าไปใช้ ในการประเมิ นคุณภาพ
เครื่ องจักรต่อไป ซึง่ ในที่นี ้แบบประเมินแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เลือกใช้ แบบประเมินเป็ นแบบ มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยลักษณะแบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้ งานและด้ านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2 เลือกใช้ แบบประเมินเป็ นแบบข้ อคําถามแบบเปิ ด (Open ended question) โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ที่ทําการประเมินเครื่ องจักร แสดงความคิดเห็นในด้ านโครงสร้ าง ด้ านการใช้ งาน ด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
เริ่มต้น
ศึกษาข้อมูล

เริ่มต้น

ออกแบบเครื่องจักร

ศึกษาข้อมูล

ปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ

ไม่ผ่าน

ปรับปรุงแก้ไขมาก

ผ่าน

สร้างต้นแบบเครื่องจักร

ร่างแบบประเมินคุณภาพ
เครื่องจักร
ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
แบบประเมิน

ไม่สมบูรณ์

ปรับปรุงแก้ไข
ทดลองใช้งาน

ไม่ผ่าน

สมบูรณ์

ผ่าน

เครื่องจักรพร้อมใช้งาน

สร้างแบบประเมินคุณภาพ
เครื่องจักรฉบับสมบูรณ์

สิ้นสุด

สิ้นสุด

ไม่สมบูรณ์

ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

(ก)
(ข)
รูปที่ 1 (ก) ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
(ข) ขันตอนการสร้
้
างแบบประเมิน

ผลการสร้ างและผลการประเมินเครื่องคลุกเคล้ าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ผลการสร้ างเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ในการสร้ างเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ เลื อกใช้ วัสดุและอุปกรณ์ ทํ าจาก
สแตนเลส ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ ของการสร้ างเครื่ องจักรที่สัมผัสอาหารตามข้ อกําหนดของ GMP โดยลักษณะที่
สําคัญของเครื่ องคลุกเคล้ ามีสว่ นประกอบดังต่อไปนี ้
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- ถังคลุก ทําด้ วยสแตนเลสเบอร์ 304 ความหนา 1.5 มิลลิเมตร ขึ ้นรู ปเป็ นถังสแตนเลส ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
69.00 เซนติเมตร สูง 51.50 เซนติเมตร แสดงดังรู ปที่ 2 (ก)
- ครี บในถังคลุก ทําด้ วยสแตนเลส เบอร์ 304 ความหนา 1 มิลลิเมตร จํานวน 6 ครี บแสดงดังรู ปที่ 2 (ข)

(ก)
รูปที่ 2 (ก) ลักษณะของถังคลุก
(ข) ลักษณะของครี บในถังคลุก

(ข)

- ต้ นกําลัง ใช้ มอเตอร์ เกียร์ ขนาด 1 แรงม้ า อัตราทด 1 ต่อ 28 รอบต่อนาทีแสดงดังรู ปที่ 3 (ก)
- ชุดปรับความเอียงของถังคลุก และคันโยกถังคลุกแสดงดังรูปที่ 3 (ข)

(ก)
รูปที่ 3 (ก) ชุดต้ นกําลังทีใช้ ในการหมุนถังคลุก
(ข) การติดตังมอเตอร์
้
และชุดล๊ อคความเอียงของถังคลุก

(ข)

- ชุดโครงสร้ าง เป็ นส่วนที่เป็ นจุดติดตังและเป็
้
นฐานของเครื่ องทําจากเหล็กกล่องขนาด 100x50x2 มม.ดังรู ปที่ 4 (ก)
- ลักษณะของเครื่ องจักรที่ประกอบส่วนต่างๆ แล้ ว แสดงดังรู ปที่ 4 (ข)

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 (ก) ชุดโครงสร้ างของเครื่ องคลุกเคล้ า
(ข) เครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุงรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
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ผลการทดสอบเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการทดลองและทดสอบคลุกเคล้ าผลปรุ งรสกับหนังกะพงขาวทอดกรอบ ด้ วย
เครื่ องจักร และการทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ จากนันพิ
้ จารณาเลือกสภาวะที่ดีที่สดุ เพื่อเป็ นสภาวะที่เหมาะสม
ในการคลุกผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอด ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมในการคลุกผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบด้ วยเครื่ องคลุก

จากการทดลองตารางที่ 1 เป็ นสภาวะที่เหมาะสมในการคลุกผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอด ซึง่ มุมเอียง
ของถังคลุก 60 องศา ความเร็ วที่ใช้ ในการคลุก 28 รอบ/นาที ลักษณะการโปรยผงปรุ งรส เป็ นการโปรยครั ง้ เดียวก่อน
คลุก อุณหภูมิของหนังปลาก่อนการคลุกเคล้ าผงปรุ งรส 65 องศาเซลเซียส นํา้ หนักปลาที่คลุกต่อครั ง้ 2,000 กรั ม
นํ ้าหนักผงปรุ งรส 60 กรัม เวลาที่โปรยผงปรุ งรส 3.67 วินาที เวลาที่ใช้ ในการคลุก 60 วินาที ได้ นํ ้าหนักชิ ้นดี 1,760 กรัม
คิดเป็ นร้ อยละ 88.00 นํ ้าหนักชิ ้นเสีย 240 กรัม คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และมีคะแนนความชอบเท่ากับ 8
ผลการการประเมินเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
โดยภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรม ปรากฏผลดังรู ปที่ 5

รูปที่ 5 ผลการประเมินเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุงรสจากผู้เชี่ยวชาญ

จากรู ปที่ 5 พบว่าคุณภาพของเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบเฉลี่ยรวม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี โดยมีด้านการใช้ งาน อยู่ใน
ระดับดีมากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญไม่มี
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากคุณภาพในแต่ละด้ านอยู่ในระดับดีถงึ ดีมาก
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สรุ ปผล
จากการศึกษาและออกแบบสําหรั บสร้ างเครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบในเชิ งการ
ทดลองและทดสอบ เพื่อประเมินหาคุณภาพและวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพของเครื่ อง เพื่อประโยชน์ ให้ กลุ่ม เกาะยอ ที.
เอ็ม.พี. โปรดักส์ ด้ านรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยที่เครื่ องจักรทํางานได้ ในสภาวะที่เหมาะสมที่ มุมเอียงของถัง
คลุก 60 องศา ความเร็ วที่ใช้ ในการคลุก 28 รอบ/นาที ลักษณะการโปรยผงปรุ งรส เป็ นการโปรยครัง้ เดียวก่อนคลุก
อุณหภูมิของหนังปลาก่อนการคลุกเคล้ าผงปรุ งรส 65 องศาเซลเซียส นํ า้ หนักหนังปลาที่คลุกต่อครั ง้ 2,000 กรั ม
นํ ้าหนักผงปรุ งรส 60 กรัม เวลาที่โปรย ผงปรุ งรส 3.67 วินาที เวลาที่ใช้ ในการคลุก 60 วินาที ได้ นํ ้าหนักชิ ้นดี 1,760 กรัม
คิดเป็ นร้ อยละ 88.00 นํ ้าหนักชิ ้นเสีย 240 กรัม คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินคุณภาพ
เครื่ องคลุกเคล้ าผงปรุ งรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จากผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านวิศวกรรมจํ านวน 9 ท่าน พบว่า
ภาพรวมมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี (ระดับคะแนน 4.17) สามารถนําผลที่ได้ ไปออกแบบและสร้ างเครื่ องจักรที่ขนาดใหญ่
กว่าเพื่อเพิ่มผลผลิตในการส่งออกให้ มากขึ ้นได้ ตอ่ ไปในอนาคต

เอกสารอ้ างอิง
[1] “หนังปลากะพง ทอดกรอบ ของดีเกาะยอส่งขายต่างแดน.” [online]. Available
from: http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=2633.0 [2012, October 24].
[2] “ภูมิปัญญาหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ.” [online]. Available from: http://souvenirbuu.wordpress.com
[2012, October 24].
[3] บุญธรรม คล้ ายหนู, สันติพงษ์ เทียมถนอม. “เครื่ องคลุกดินอเนกประสงค์.” สิ่งประดิษฐ์ สาขา เกษตรศาสตร์
และชีววิทยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี, 2540
[4] ธีรพงษ์ ทองนาคะ, ภูวเดช ใจบุญ และ ทนงศักดิ์ ใจเย็น. “เครื่ องผสมสารเคมีสําหรับหัวหอม.” ภาคนิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
[5] วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม. “การสร้ างเครื่ องผสมเม็ดพลาสติกกับสีเม็ด.” รายงานการวิจยั สาขา เทคโนโลยี
พลาสติก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ, 2537
[6] สุวิมล กีรติพิบูล. GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ ปลอดภัย. พิมพ์ครัง้ ที่ 7.กรุ งเทพฯ :
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน),
ุ่ 2550.
[7] ธานินทร์ ศิลป์จารุ . การวิจยั และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุ งเทพฯ : วี อินเตอร์ พริ น้ ท์
จํากัด, 2550.
[8] วริ ทธิ์ อึ ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน. การออกแบบเครื่ องจักกลเล่ม 1. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุ งเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด, 2541.

88

