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บทคัดย่อ 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาและออกแบบเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนงัปลากะพงขาวทอดกรอบและ

ประเมินสมรรถนะของเคร่ือง โดยเคร่ืองท่ีถูกสร้างขึน้มีขนาดของความสูง 51.50 เซนติเมตร กว้าง 69.00 เซนติเมตร 

โครงสร้างของเคร่ืองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นฐาน ส่วนถงั ส่วนมอเตอร์ และส่วนชุดควบคมุปรับองศาเคร่ือง 

ถงัคลกุสามารถปรับมมุเอียงของการคลกุได้ และใช้คนัโยกในการโยกเทผลิตภณัฑ์ โดยทําการศกึษาและทดลองเพ่ือหา

สมรรถนะของการออกแบบเคร่ืองให้เหมาะสม โดยใช้มุมเอียงของถังคลุก 60 องศา ความเร็วรอบท่ีใช้ในการผสม  

28 รอบ/นาที เคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรสถูกประเมินทัง้หมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และ

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยประเมินจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน  9 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 

คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และt-test ผลการวิจยัพบวา่มี ผลการประเมินทัง้ 3 ด้านคือ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้

งาน ด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัดี ซึง่มีคา่เฉลี่ยรวมทกุด้านเท่ากบั 4.17  

คาํสาํคัญ: เคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรส หนงัปลากะพงขาวทอด 

 

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. 
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บทนํา 

 ในปี 2512 กรมประมง ได้เข้ามาส่งเสริมการเลีย้งปลากะพงขาวในกระชัง ชาวเกาะยอจึงได้ยึดอาชีพการเลีย้ง

ปลากะพงขาวในกระชงัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา และในปัจจุบนัเกาะยอ ถือได้ว่า เป็นแหล่งเลีย้งปลากะพงขาว ในกระชงัท่ี

ใหญ่ท่ีสุด ในประเทศไทย  และเป็นแหล่งปลากะพงขาวท่ีอร่อยท่ีสุด เน่ืองจากปลากะพงขาวท่ีเลีย้งโดยรอบ บริเวณ

เกาะยอ เป็นปลา 3 นํา้ ทัง้นํา้จืด นํา้เคม็และนํา้กร่อย เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงฤดกูาล ในรอบแต่ละปี จึงเป็นแหล่งปลา

กะพงขาวท่ีขึน้ช่ือ เป็นท่ีนิยมของทัง้ชาวไทย และมาเลเซีย รวมทัง้โรงงานอตุสาหกรรมแช่เย็น นิยมนําปลากะพงขาวท่ี

เลีย้งรอบเกาะยอ มาชําแหละ นําเนือ้ปลาสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้มีเศษเหลือจากโรงงานจํานวนมาก และส่วน

หนึง่ท่ีได้คือหนงัปลากะพงขาว ทางกลุม่ฯ เห็นความสําคญัของ By Products ดงักล่าวจึงได้นํามาทดลองตากแห้ง และ

ทอดกรอบ จําหน่ายในท้องถ่ิน จนได้รับความนิยม แพร่หลายทัง้ในและต่างประเทศในปัจจุบนั โดยมีความเป็นมาดงันี ้

ในอดีต ปี 2545 มีการรวมกลุ่มชาวบ้าน 15 คน หาวิธีการแปรรูปหนังปลาทัง้ปิง้ ย่าง อบ บด เกือบทุกรูปแบบลองผิด

ลองถกูอยู่นาน กระทัง่ลงตวัท่ี "หนงัปลาทอดกรอบ" ทดลองวางตลาดปรากฏได้รับการตอบรับท่ีดีเย่ียม จึงมุ่งมัน่พฒันา

รูปแบบและรสชาติให้ดีย่ิงขึน้จนสามารถผ่านเข้ารอบการคดัสรร ผลิตภณัฑ์สินค้าโอท็อประดบั 5 ดาวมาครองในท่ีสดุ 

ปัจจุบันได้พัฒนารสชาติให้เลือก 4 แบบ คือรสธรรมดา รสมันเค็ม รสเค็มและรสต้มยํา เพ่ือเพ่ิมทางเลือกตลาด 

ขณะเดียวกันผู้ ประกอบการต่างประเทศทัง้จีน ญ่ีปุ่ นสนใจสั่งออเดอร์เข้ามา แต่เน่ืองจากปริมาณวัตถุดิบและ

กระบวนการผลติท่ีไมส่ามารถผลิตได้เพียงพอกบัความต้องการ สว่นเคลด็ลบัความอร่อย หนงัปลาท่ีนํามาผลิตต้องเป็น

ปลากะพงขาวท่ีนํามาจากทะเลสาบสงขลาเท่านัน้ นบัเป็นอีกก้าวของความสําเร็จในการนํา เศษหนงัปลากะพง มาแปร

รูปเพ่ิมมลูคา่ จนกลายเป็นผลิตภณัฑ์เดน่ของจงัหวดัสงขลาสามารถคว้ารางวลัโอท็อป 5 ดาวมาครองได้สําเร็จ อนัเป็น

ผลจากนํา้พกันํา้แรง ซึง่เป็นความภมิูใจของชาวบ้านเกาะยอในปัจจบุนั [1], [2] 

 ในกระบวนการผลิต หนงัปลากระพงขาวทอดกรอบ ของกลุ่ม “เกาะยอ ที.เอ็ม.พี. โปรดกัส์” มีขัน้ตอนการผลิต

หลกัๆ อยู่ 10 ขัน้ตอนดงันี ้จดัหาวตัถุดิบ ตกแต่งและทําความสะอาด หมกัเคร่ืองปรุง ตากแห้ง ตดัหนงัปลา ทอดหนงั

ปลา  คลกุเคล้าผงปรุงรสกบัหนงัปลาทอดกรอบ สะเดด็นํา้มนั อบหนงัปลาทอดกรอบ และบรรจุหีบห่อ ส่งออกจําหน่าย 

จากขัน้ตอนการผลิตข้างต้น พบวา่ขัน้ตอนการคลกุเคล้าผงปรุงรสกบัหนงัปลาทอดกรอบ เป็นปัญหาท่ี กลุ่มเกาะยอ ที.

เอม็.พี. โปรดกัส์ ประสบอยู่คือ ปริมาณท่ีคลกุเคล้าในแต่ละครัง้ ได้ปริมาณน้อย การคลกุเคล้าทําได้ไม่ทัว่ถึงเกิดการรอ

คอยในกระบวนการผลิตก่อนหน้า เน่ืองจากคลกุเคล้าได้ไม่ทนักบัการทอด อปุกรณ์และกรรมวิธี ท่ีใช้ในการคลกุเคล้า

ยงัไมส่อดคล้องกบัหลกั(GMP) ในการผลิตอาหาร  

 ดังนัน้บทความนีจ้ึงได้นําเสนอเคร่ืองจักรโดยทําการศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง[3]-[5] สําหรับการ

คลุกเคล้าผงปรุงรสกับหนังปลาทอดกรอบ ท่ีเหมาะสมกับกําลังการผลิตและงบประมาณไว้ใช้งาน เพ่ือช่วยให้ 

ปริมาณท่ีคลกุเคล้าในแตล่ะครัง้ทําได้ทัว่ถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ มีชิน้แตกน้อย จึงทําให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพ รูปลกัษณ์

สวยงาม น่ารับประทาน รสชาติดี และสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์ทนักบัความต้องการในแต่ละเดือน ทัง้ยงัสอดคล้อง

กบัหลกัจี เอม็ พี (GMP) ในการผลิตอาหาร 
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ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

หลักจี เอม็ พี (GMP) ในการผลิตอาหาร  

 จี เอ็ม พี (GMP) เป็นหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร มาจากภาษาองักฤษท่ีว่า General Principle of 

Food Hygiene หรือเดิมท่ีเรารู้จกักนัในนาม Good Manufacturing Practice ซึง่เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขัน้พืน้ฐานท่ี

จําเป็นในการผลิตและการควบคุม เพ่ือให้ผู้ ผลิตปฏิบัติตามและทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย เกณฑ์

ดงักล่าวมาจากการทดลองปฏิบัติและพิสจูน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทัว่โลกว่า ถ้าสามารถผลิตอาหารได้

ตามเกณฑ์นีจ้ะทําให้อาหารนัน้เกิดความปลอดภัยและเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับจากผู้บริโภค (สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา)  

 บทความท่ีนําเสนอนีจ้ะทําการออกแบบ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ีสมัผสัอาหาร ตามหลกั จี.เอ็ม.พี 

ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้[6]  

  1.  เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ ท่ีใช้ในพืน้ท่ีการผลิต ต้องเป็นแบบท่ีสามารถสมัผสัอาหารได้อย่างปลอดภยัและถูก

สขุลกัษณะ กลา่วคือ 

  -  ทําด้วยวสัดท่ีุทําความสะอาด และฆ่าเชือ้ได้ง่าย 

  -  ทําจากวสัดท่ีุไมมี่การกดักร่อนหรือขึน้สนิม เช่น สแตนเลส, พลาสติก เป็นต้น 

  -  ทําด้วยวสัดท่ีุไมด่ดูซบันํา้ (ไมทํ่าด้วยไม้) 

  -  ไมมี่สว่นท่ีเป็นแก้ว 

  -  ควรมีผิวเรียบ ไมมี่รอยแตก ไมค่วรมีรอยตอ่มาก กรณีท่ีมีรอยตอ่สว่นนัน้ต้องเรียบและเช่ือมตอ่กนัสนิท 

  -  ต้องถอดล้าง ทําความสะอาดง่าย 

  -  การจดัวางเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ต้องจดัวางให้สะดวกตอ่การผลิต และให้สามารถทําความสะอาดได้ง่าย 

 2.  เคร่ืองผสมท่ีมีมอเตอร์หมนุใบพดักวนผสม ต้องออกแบบให้สามารถป้องกนัการร่ัวซมึของนํา้มนัลงมาตาม

ใบพัด หรือใช้มอเตอร์ท่ีสามารถหมุนได้ด้วยนํา้มนัหรือจารบีท่ีใช้กับอาหารได้ (เคร่ืองจักร ท่ีสมัผัสอาหาร / มีส่วนท่ี

สมัผสักบัอาหาร ต้องออกแบบให้มีการใช้ นํา้มนัหรือจารบีท่ีสมัผสัอาหารได้)          

 3. แทงก์หรือภาชนะบรรจ ุ 

  - ควรทําด้วยเหล็กปลอดสนิม หากมีการเช่ือมต่อ ต้องขดัให้รอยเช่ือมเรียบแนบสนิทกบัตวัแผ่นเหล็กปลอด

สนิม เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เศษอาหารซุกซอ่นอยู่ตามรอยเช่ือม ซึง่จะเป็นสาเหตขุองการปนเปือ้นของเชือ้จลุินทรีย์ 

 - ควรมีลกัษณะโค้งมนหรือลาดเอียง เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ไหลออกจากแทงก์ได้โดยง่าย ไมเ่กิดการสะสมภายใน 

 - ภาชนะท่ีมีขอบ ต้องทําขอบให้ลาดเอียง หรือโค้งมน เป็นมมุท่ีกว้างเพียงพอตอ่การทําความสะอาด 

 - โครงเหล็กท่ีใช้พยุงแทงก์ หรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ท่ีทําด้วยเหล็กท่ีมีมมุเป็นมุมฉาก ต้องปิดด้วยแผ่น

เหลก็ให้มีมมุลาดเอียง 60 องศา เพ่ือไมใ่ห้สะสมฝุ่ นและสิ่งสกปรก 

  - คานเหลก็ เสาเหลก็ ในอาคารท่ีทําด้วยเหลก็รูปตวั I ควรปิดด้วยแผ่นโลหะเอียง 60 องศา หรือปิดให้สนิท 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที ่9 

84 

การทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจงท ี(t-Test) 

  การทดสอบที (t-Test) เป็นเทคนิคการทดสอบสมมติุฐานชนิดหนึ่งท่ีนกัวิจยันิยมใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มสองกลุ่มโดยใช้ในกรณีมีข้อมูลจํานวนน้อย (n<30) ซึ่งในการทดสอบกับการใช้สถิติใดๆ ควรคํานึงถึงข้อตกลง

เบือ้งต้น ตามธรรมดาแล้วจะต้องล้อมกรอบ ในการวิเคราะห์ต้องอยู่ในเง่ือนไขท่ีใช้สถิติได้ในกรณีนีจ้ะมีข้อตกลงไว้ว่า

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยร้อยละของชิน้ดี คา่เฉลี่ยของคะแนนความชอบ ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ [7] 

  - ตวัอย่างท่ีได้จากการสุม่และเป็นอิสระตอ่กนั 

  - ขนาดของกลุม่ตวัอย่างเลก็ (n<30) 

  - ความแปรปรวนของประชากรเท่ากนัคือ 2 2 2
1 2σ σ σ= =  

  - การแจกแจงของประชากรหรือของความตกตา่งของคา่เฉลี่ยเป็นโค้งปกติ 

  สตูร 1 2

2 2
1 1 2 2

1 2 1 2

( 1) ( 1) 1 1
2

x xt
n s n s

n n n n

−
=

 − + −
+ + −  

 

  เม่ือ  1 2,x x เป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1, 2 ตามลําดบั 

    2 2
1 2,s s เป็นความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1, 2 ตามลําดบั 

   1 2,n n    เป็นขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1, 2 ตามลําดบั 

วิธีการคาํนวณหาขนาดมอเตอร์  

 ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรส กับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ สิ่งสําคัญท่ีต้อง

คํานงึถงึ คือ การออกแบบและการคํานวณอย่างถกูต้อง โดยเฉพาะการคํานวณหาขนาดของมอเตอร์ [8] 

  การหาโมเมนต์บิด (Torsion moment) หรือ ทอล์ก (Torque) 

  จากสตูร T F R= ×  

  เม่ือ T  = โมเมนต์บิด (Nm) 

   R  = รัศมีของถงัป่ัน (m) 

   F  = แรงจากนํา้หนกัของถงัป่ัน+แรงจากนํา้หนกัของผลิตภณัฑ์ ในแนวแกน (N) 

 การหาขนาดของมอเตอร์ 

  จากสตูร ( )2 60P T Nπ= ×   

  เม่ือ N = จํานวนรอบของมอเตอร์ท่ีใช้หมนุถงัป่ัน 

   P  = กําลงั (W) 

การสร้างและการประเมินเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 

 วิธีการสร้างเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอน 

ดงัรูปท่ี 1(ก) จากรูปท่ี 1(ก) ขัน้ตอนแรกเป็นการศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา เพ่ือท่ีจะรวบรวมเป็นข้อมลูใน

การนํามาออกแบบเคร่ืองจกัร แล้วนําไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

ความเหมาะสมของแบบ หากยังไม่ผ่านเกณฑ์การออกแบบจะต้องทําปรับปรุงแก้ไขการออกแบบใหม่ จนกว่า



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที ่9 

85 

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบพิจารณาถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จึงค่อยทําการสร้างต้นแบบเคร่ืองจักร จากนัน้

นําไปทดลองการทํางานของเคร่ืองจกัรว่าสามารถทํางานได้ตามขอบเขตการศึกษาหรือไม่ พร้อมทําการปรับปรุงแก้ไข

ในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ตามขอบเขต เพ่ือให้ได้เคร่ืองจกัรท่ีพร้อมใช้งาน ก่อนท่ีจะนําเคร่ืองจกัรไปใช้งานจริง  

 วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเคร่ือง ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงัรูปท่ี 1(ข)  เร่ิมจาก

การศกึษาข้อมลูของรูปแบบและวิธีการประเมิน เพ่ือการนําไปใช้ในการร่างแบบประเมิน เพ่ือนําเสนอให้กบัผู้ เช่ียวชาญ

ด้านแบบประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้สอดคล้องกับความ

คิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้จึงทําการสร้างแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพ

เคร่ืองจกัรตอ่ไป ซึง่ในท่ีนีแ้บบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เลือกใช้แบบประเมินเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยลกัษณะแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งานและด้านคณุภาพ

ของผลิตภณัฑ์ ตอนท่ี 2 เลือกใช้แบบประเมินเป็นแบบข้อคําถามแบบเปิด (Open ended question) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ

ท่ีทําการประเมินเคร่ืองจักร แสดงความคิดเห็นในด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  

ศึกษาข้อมูล

ออกแบบเครื่องจักร

ตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

สร้างต้นแบบเครื่องจักร

ทดลองใช้งาน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

สิ้นสุด

เริ่มต้น

ปรับปรุงแก้ไข

เครื่องจักรพร้อมใช้งาน

ปรับปรุงแก้ไข

           

ศึกษาข้อมูล

ร่างแบบประเมินคุณภาพ

เครื่องจักร

ไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

แบบประเมิน

สร้างแบบประเมินคุณภาพ

เครื่องจักรฉบับสมบูรณ์

สมบูรณ์

เริ่มต้น

ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

สิ้นสุด

ปรับปรุงแก้ไขมาก

ไม่สมบูรณ์

 

 (ก)  (ข) 

           รูปท่ี 1  (ก) ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรสหนงัปลากะพงขาวทอดกรอบ 

                      (ข) ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมิน 

ผลการสร้างและผลการประเมินเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 

ผลการสร้างเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 

 ในการสร้างเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทําจาก 

สแตนเลส ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของการสร้างเคร่ืองจักรท่ีสัมผัสอาหารตามข้อกําหนดของ GMP โดยลักษณะท่ี

สําคญัของเคร่ืองคลกุเคล้ามีสว่นประกอบดงัตอ่ไปนี ้
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- ถงัคลกุ ทําด้วยสแตนเลสเบอร์ 304 ความหนา 1.5 มิลลิเมตร ขึน้รูปเป็นถงัสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

69.00 เซนติเมตร สงู 51.50 เซนติเมตร แสดงดงัรูปท่ี 2 (ก)  

- ครีบในถงัคลกุ ทําด้วยสแตนเลส เบอร์ 304 ความหนา 1 มิลลิเมตร จํานวน 6 ครีบแสดงดงัรูปท่ี 2 (ข) 

                 
 (ก) (ข) 

 รูปท่ี 2  (ก) ลกัษณะของถงัคลกุ 

                       (ข) ลกัษณะของครีบในถงัคลกุ 

- ต้นกําลงั ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาด 1 แรงม้า อตัราทด 1 ตอ่ 28 รอบตอ่นาทีแสดงดงัรูปท่ี 3 (ก) 

- ชดุปรับความเอียงของถงัคลกุ และคนัโยกถงัคลกุแสดงดงัรูปท่ี 3 (ข) 

                          

 (ก) (ข) 

 รูปท่ี 3  (ก) ชดุต้นกําลงัทีใช้ในการหมนุถงัคลกุ 

                       (ข) การติดตัง้มอเตอร์และชดุล๊อคความเอียงของถงัคลกุ 

- ชดุโครงสร้าง เป็นสว่นท่ีเป็นจดุติดตัง้และเป็นฐานของเคร่ืองทําจากเหลก็กลอ่งขนาด 100x50x2 มม.ดงัรูปท่ี 4 (ก) 

 - ลกัษณะของเคร่ืองจกัรท่ีประกอบสว่นตา่งๆ แล้ว แสดงดงัรูปท่ี 4 (ข) 

                          
 (ก) (ข) 

 รูปท่ี 4  (ก) ชดุโครงสร้างของเคร่ืองคลกุเคล้า 

                      (ข) เคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรสกบัหนงัปลากะพงขาวทอดกรอบ 
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ผลการทดสอบเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการทดลองและทดสอบคลุกเคล้าผลปรุงรสกับหนังกะพงขาวทอดกรอบ ด้วย

เคร่ืองจกัร และการทดสอบการยอมรับของผลิตภณัฑ์ จากนัน้พิจารณาเลือกสภาวะท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือเป็นสภาวะท่ีเหมาะสม

ในการคลกุผงปรุงรสกบัหนงัปลากะพงขาวทอด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สภาวะท่ีเหมาะสมในการคลกุผงปรุงรสหนงัปลากะพงขาวทอดกรอบด้วยเคร่ืองคลกุ 

 

 จากการทดลองตารางท่ี 1 เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการคลกุผงปรุงรสกบัหนงัปลากะพงขาวทอด ซึง่มมุเอียง

ของถงัคลกุ 60 องศา ความเร็วท่ีใช้ในการคลกุ 28 รอบ/นาที ลกัษณะการโปรยผงปรุงรส เป็นการโปรยครัง้เดียวก่อน

คลุก อุณหภูมิของหนังปลาก่อนการคลุกเคล้าผงปรุงรส 65 องศาเซลเซียส นํา้หนักปลาท่ีคลุกต่อครัง้ 2,000 กรัม 

นํา้หนกัผงปรุงรส 60 กรัม เวลาท่ีโปรยผงปรุงรส 3.67 วินาที เวลาท่ีใช้ในการคลกุ 60 วินาที ได้นํา้หนกัชิน้ดี 1,760 กรัม 

คิดเป็นร้อยละ 88.00 นํา้หนกัชิน้เสีย 240 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมีคะแนนความชอบเท่ากบั 8 

ผลการการประเมินเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสกับหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคณุภาพของเคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรสกบัหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 

โดยภาพรวม โดยผู้ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม ปรากฏผลดงัรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 ผลการประเมินเคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรสจากผู้ เช่ียวชาญ 

 จากรูปท่ี 5 พบว่าคุณภาพของเคร่ืองคลกุเคล้าผงปรุงรสกับหนงัปลากะพงขาวทอดกรอบเฉลี่ยรวม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่สว่นใหญ่มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี โดยมีด้านการใช้งาน อยู่ใน

ระดบัดีมากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ผู้ เช่ียวชาญไม่มี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เน่ืองจากคณุภาพในแตล่ะด้านอยู่ในระดบัดีถงึดีมาก 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาและออกแบบสําหรับสร้างเคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบในเชิงการ

ทดลองและทดสอบ เพ่ือประเมินหาคุณภาพและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเคร่ือง เพ่ือประโยชน์ให้กลุ่ม เกาะยอ ที.

เอ็ม.พี. โปรดกัส์ ด้านรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยท่ีเคร่ืองจักรทํางานได้ในสภาวะท่ีเหมาะสมท่ี มมุเอียงของถัง

คลุก 60 องศา ความเร็วท่ีใช้ในการคลกุ 28 รอบ/นาที ลกัษณะการโปรยผงปรุงรส เป็นการโปรยครัง้เดียวก่อนคลุก 

อุณหภูมิของหนังปลาก่อนการคลุกเคล้าผงปรุงรส 65 องศาเซลเซียส นํา้หนักหนังปลาท่ีคลุกต่อครัง้ 2,000 กรัม 

นํา้หนกัผงปรุงรส 60 กรัม เวลาท่ีโปรย ผงปรุงรส 3.67 วินาที เวลาท่ีใช้ในการคลกุ 60 วินาที ได้นํา้หนกัชิน้ดี 1,760 กรัม 

คิดเป็นร้อยละ 88.00 นํา้หนกัชิน้เสีย 240 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.00 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการประเมินคณุภาพ

เคร่ืองคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมจํานวน 9 ท่าน พบว่า

ภาพรวมมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี (ระดบัคะแนน 4.17) สามารถนําผลท่ีได้ไปออกแบบและสร้างเคร่ืองจกัรท่ีขนาดใหญ่

กวา่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการสง่ออกให้มากขึน้ได้ตอ่ไปในอนาคต 
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