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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้มด้วยถังหมุน โดยมุ่งเน้นการศึกษาตัว
แปรความเร็ วรอบ รู ปทรงของถังนวดปลาส้ม รู ปทรงชุ ดกลับปลาส้ม และตําแหน่ งการติ ดตั้งชุ ดกลับปลาส้มที่เหมาะสม
สําหรับการนวดปลาส้ม ผลการวิจยั พบว่าเมื่อนวดปลาส้มโดยใช้ถงั ใส่ ปลารู ปทรงกระบอก ด้วยชุดกลับปลาส้มรู ปทรงครึ่ ง
วงกลม จํานวน 3 ครี บต่อชุด และใช้ความเร็ วรอบเท่ากับ 64 รอบต่อนาที ส่ งผลให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาลดลงมากที่สุด
เท่ากับ 26.49% และความแน่นของเนื้อปลาเมื่อทําการนวดโดยใช้ถงั ใส่ ปลารู ปทรงหกเหลี่ยม มีค่าความแน่นเนื้ อปลาลดลง
จากค่าความแน่นเนื้อปลาก่อนการนวดเท่ากับ 14.74%
คําสํ าคัญ: ปลาส้ม นวดปลา ความแน่นของเนื้อปลา ถังนวด

Abstract
The purpose of this project is to study the suitable variables for pickling fish kneading drum which emphasizing
on the following variables; the appropriated speed, the proper shape of pickled fish drum, the fin shape of pickled fish and
the setting position of fin for the kneading drum. From this research we found that when we used the pickled fish cylinder
shaped bucket, the 3 pieces of half-circle fin shape and the setting speed at 64 rpm. The result shows that the most declined
percentage of the fish firmness is 26.49%, compare to the firmness before kneading the fish. But when we used the pickled
fish hexagonal shaped bucket with the same fish shape and the same speed, the most declined percentage of fish firmness
is 14.74%.
Keywords: pickled fish, kneading fish, fish firmness, kneading drum
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บทนํา
ตามที่รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร โดยการจัดทํา
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 นั้น สิ นค้าประเภทการแปรรู ปสัตว์น้ าํ เป็ นสิ นค้า OTOP
ประเภทหนึ่ง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่เกิดจากกระบวนการหมัก การทําแห้ง การทําเค็ม เช่น ปลาร้า ปลาส้ม ปลา
เค็ม เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถยืดอายุการเก็บได้ยาวนาน แต่ประสบปั ญหาด้านความสมํ่าเสมอของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องมือ/อุปกรณ์การผลิตไม่เหมาะสม ดังนั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องจากชุมชนผูผ้ ลิต การวิจยั การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่ องมือ/อุปกรณ์สาํ หรับการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ชุมชนเป็ นแนวทางหนึ่งที่
ทําให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดของการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถลดความสู ญเสี ยของ
ผลิตภัณฑ์จากการหมดอายุเร็ วกว่าที่ควรจะเป็ น เพิ่มความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลต่อเนื่องถึงคุณภาพชีวติ รวมถึง
เศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ นอกจากนี้ยงั เป็ นส่ วนช่วยสนับสนุนให้นโยบายของรัฐบาลในการผลักดัน
ประเทศไทยเป็ นครัวของโลกเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
ปลาส้มเป็ นอาหารหมักจากปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสู งโดยมีสารอาหารประเภท โปรตีน วิตามินและ
[2]
เกลือแร่ จากการศึกษากระบวนการผลิตปลาส้มของกลุ่มปลาส้มแม่เตี้ย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โดยมีกาํ ลัง
การผลิต 5,500 กิโลกรัมต่อเดือน เพื่อส่ งจําหน่ายให้กบั ร้านค้า 57 แห่ง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ากระบวนการผลิตปลาส้ม
ใช้แรงงานคนเป็ นหลัก กระบวนการผลิ ตเริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมปลา แสดงดังภาพที่ 1 การนวดปลาส้ม แสดงดังภาพที่ 2
ขั้นตอนสําคัญที่สุดของการผลิตปลาส้ม คือ การนวดปลา ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการนวดปลา
ส้มเพื่อให้น้ าํ ในตัวปลาออก และ ขั้นตอนการนวดปลาส้มและส่ วนผสมให้ซึมเข้าในเนื้ อปลา จากการศึกษาพบว่าการนวด
ปลาส้มต้องใช้เวลานวด 45 นาทีต่อปลา 10 กิโลกรัม ส่ งผลให้ไม่สามารถส่ งปลาส้มได้ทนั ตามกําหนดเวลาของลูกค้า การ
นวดปลาส้มด้วยมืออาจส่ งผลต่อคุณภาพของปลาส้มเนื่องจากความไม่สมํ่าเสมอของผลิตภัณฑ์ การปนเปื้ อนของสิ่ งสกปรก
รวมทั้งเกิดความเมื่อยล้าของผูป้ ฏิบตั ิงาน
แนวทางการแก้ปัญหา คือ การวิจยั และพัฒนาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับเครื่ องนวดปลาส้ม เพื่อใช้ทดแทนการนวด
ปลาส้มด้วยคน ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์[3] และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า

ภาพที่ 1 การเตรี ยมปลา

ภาพที่ 2 การนวดปลาส้ม
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วิธีการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจยั
การศึกษาตัวแปรทีเ่ หมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ ม
ดําเนินโครงการโดยทําการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม ซึ่งมีข้นั ตอนแสดงดังภาพที่ 3
ตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม

ความเร็ วรอบที่ 1

ความเร็ วรอบที่ 2

ความเร็ วรอบที่ n

รู ปทรงของถังนวดปลาส้ม ที่ 1

รู ปทรงของถังนวดปลาส้ม ที่ 2

รู ปทรงของถังนวดปลาส้ม ที่ n

รู ปทรงชุดกลับปลาส้ม ที่ 1

รู ปทรงชุดกลับปลาส้ม ที่ 2

รู ปทรงชุดกลับปลาส้ม ที่ n

ตําแหน่งติดตั้งชุดกลับปลาส้ม ที่ 1

ตําแหน่งติดตั้งชุดกลับปลาส้ม ที่ 2

ตําแหน่งติดตั้งชุดกลับปลาส้ม ที่ n

ภาพที่ 3 ผังการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม
รายละเอียดการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม มีดงั ต่อไปนี้
1. การศึกษาความเร็ วรอบที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม ผูด้ าํ เนินโครงการดําเนินการทดสอบความเร็ วรอบ
การนวดปลาส้ม 3 ความเร็ วรอบ ได้แก่ 38, 50 และ 64 รอบต่อนาที
2. การศึกษารู ปทรงของถังนวดปลาส้มที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม ผูด้ าํ เนินโครงการดําเนิ นการทดสอบ
รู ปทรงของถังนวดปลาส้ม 2 รู ปทรง ได้แก่ รู ปทรงกระบอก และรู ปทรงหกเหลี่ยม
3. การศึกษารู ปทรงชุดกลับปลาส้มที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม ผูด้ าํ เนินโครงการดําเนินการทดสอบรู ปทรง
ชุดกลับปลาส้ม 3 รู ปทรง ได้แก่ รู ปทรงสามเหลี่ยม รู ปทรงครึ่ งวงกลม และรู ปทรงกลม แสดงดังภาพที่ 3
4. การศึกษาตําแหน่งการติดตั้งชุ ดกลับปลาส้มที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ม ผูด้ าํ เนิ นโครงการดําเนิ นการ
ทดสอบตําแหน่ งการติดตั้งชุดกลับปลาส้ม 3 ตําแหน่ง โดยดําเนิ นการศึ กษาจํานวนชุ ดกลับปลาส้มที่เหมาะสมสําหรับการ
นวดปลาส้ม ได้แก่ จํานวนชุดกลับปลาส้ม 2 ชุด (มุม 180 องศา) จํานวนชุดกลับปลาส้ม 3 ชุด (มุม 120 องศา) และจํานวนชุด
กลับปลาส้ม 4 ชุด (มุม 90 องศา) แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงตําแหน่งและจํานวนของชุดกลับปลาส้มรู ปทรงสามเหลี่ยม
เครื่องมือวัดเนือ้ สั มผัสของเนือ้ ปลา
เครื่ องวัดเนื้อสัมผัสของ Fruit tester FT-011 นํามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือวัดคุณภาพของเนื้อปลาส้ม ซึ่ งเรี ยกว่าค่า
ความแน่นของเนื้อปลา เพื่อใช้เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของเนื้ อปลาส้มที่นวดด้วยเครื่ องนวดปลาส้ม Fruit tester FT-011 มี
หัววัด 2 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 11 มิลลิเมตร มีสเกลแสดงค่าเป็ นตัวเลข มี
เป็ นหน่วยของกรัม โดยในงานวิจยั นี้เลือกใช้หวั วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร เนื่องจากเป็ นข้อกําหนดของเครื่ องมือ
การทดลอง
การทดลองนวดปลาส้มแต่ละครั้งใช้ปลานิ ล 5 กิโลกรัม รวมการทดลองทั้งสิ้ น 108 การทดลอง โดยนําปลานิ ลที่
ผ่านการเตรี ยมเข้าเครื่ องนวดปลาส้ม และดําเนิ นการนวดปลาด้วยเครื่ องนวดปลาส้ม ที่แต่ละการทดลองเป็ นเวลา 10 นาที
จากนั้นนําปลานิลที่ผา่ นการนวดมาวัดค่าความแน่นของเนื้อปลาและบันทึกค่าความแน่นของเนื้อปลานิลที่วดั ได้
วิธีการตรวจวัดความแน่ นของเนือ้ ปลานิล
ปลานิลที่ผ่านเครื่ องนวดปลาส้มถูกวัดค่าความแน่นของเนื้อด้วยเครื่ อง Fruit tester FT-011 ตามจุดตรวจวัดความ
แน่นที่กาํ หนด แต่ละกลุ่มตัวอย่างจะถูกสุ่ มตรวจโดยเลือกปลามา 3 ตัวในแต่ละการทดลองเพื่อวัดความแน่นของเนื้อ
1. จุดตรวจวัดค่ าความแน่ นของเนือ้ ปลานิล
ปลานิ ลที่ผ่านการนวดถูกวัดความแน่นของเนื้อด้วยเครื่ องวัดผลไม้เนื้ อนุ่ม Fruit tester FT-011 จุดวัดจะวัด
ความแน่นทั้ง 2 ด้าน มีท้ งั หมด 16 จุดต่อปลานิล 1 ตัว ตําแหน่งการวัด แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงตําแหน่งการวัดค่าความแน่นของเนื้อปลา
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการนวดปลาส้ ม
จากการทดลองพบว่าเมื่อทดลองนวดปลาด้วยเครื่ องนวดปลาส้มในแต่ละเงื่อนไขการทดลอง มีผลทําให้ค่าความ
แน่นของเนื้อปลาลดลงแตกต่างกัน ซึ่ งค่าความแน่ นของเนื้อปลาเป็ นตัวแปรที่ใช้อธิบายค่าความแน่นของเนื้ อปลา กล่าวคือ
ถ้าค่าความแน่นของเนื้อปลาตํ่าแสดงว่าเนื้อปลามีลกั ษณะนิ่ม แต่ถา้ ค่าความแน่นสู งแสดงว่าเนื้อปลามีลกั ษณะแน่น เครื่ องมือ
ที่ใช้วดั ค่าความแน่นของเนื้ อปลาคือ Fruit Tester FT-011 หน่วยวัดเป็ นกรัม ซึ่ งจากการวัดค่าความแน่นของเนื้อปลาก่อนการ
นวดพบว่าปลานิลมีค่าความแน่นของเนื้อปลาเฉลี่ยเท่ากับ 939.28 กรัม
1. ผลการศึกษาความเร็วรอบทีเ่ หมาะสมสํ าหรับการนวดปลาส้ ม
จากการนวดปลาส้มด้วยชุดกลับปลาส้ม จํานวน 3 ชุด พบว่าชุดกลับปลาส้มรู ปทรง ครึ่ งวงกลมที่ความเร็ วรอบ 64
รอบต่อนาที ทําให้ได้ความแน่นของเนื้อปลาตํ่าสุ ดเท่ากับ 698.81 กรัม และชุดกลับปลาส้มรู ปทรงสามเหลี่ยมที่ความเร็ วรอบ
50 รอบต่อนาที ทําให้ได้ความแน่นของเนื้อปลาสูงที่สุด เท่ากับ 770.84 กรัม เมื่อพิจารณาความเร็ วรอบที่เพิ่มขึ้นของแต่ละชุด
กลับปลาส้มที่มีรูปทรง เหมือนกัน พบว่าความเร็ วรอบเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ความแน่นของเนื้อปลามีแนวโน้มลดลง ดังแสดงใน
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การเปรี ยบเทียบค่าความแน่นของเนื้อปลาที่ผา่ นการนวดด้วยถังนวดทรงกระบอก ชุดกลับปลาส้ม จํานวน 3 ชุด
ที่ความเร็ วรอบต่างๆ
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2. ผลการศึกษารูปทรงชุ ดกลับปลาส้ มทีเ่ หมาะสมสํ าหรับการนวดปลาส้ ม
เมื่อพิจารณาจํานวนชุดกลับปลาส้ม เท่ากับ 3 ชุด จะให้ค่าความแน่ นของเนื้ อปลาอยู่ในช่วงตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับ
จํานวนชุดอื่น และพบว่าการนวดปลาส้มด้วยชุดกลับปลาส้มรู ปทรงสามเหลี่ยม ให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาตํ่าสุ ด เท่ากับ
698.81 กรัม ชุดกลับปลาส้มรู ปทรงครึ่ งวงกลม ให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาเท่ากับ 690.48 กรัม และชุดกลับปลาส้มรู ปทรง
วงกลมให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาเท่ากับ 745.24 กรัม ดังแสดงข้อมูลในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การเปรี ยบเทียบค่าความแน่นของเนื้อปลาที่ผา่ นการนวดด้วยชุดกลับปลาส้มที่ความเร็ วรอบเท่ากับ 64 รอบต่อนาที
3. ผลการศึกษาจํานวนชุ ดกลับปลาส้ มทีเ่ หมาะสมสํ าหรับการนวดปลาส้ ม
พบว่าความเร็ วรอบเท่ากับ 38 รอบต่อนาที ชุดกลับปลาส้มรู ปทรงสามเหลี่ยม จํานวน 2 ชุด ให้ค่าความแน่นของเนื้อ
ปลาลดลงมากที่สุด เท่ากับ 742.27 กรัม ที่ความเร็ วรอบเท่ากับ 50 รอบต่อนาที ชุดกลับปลาส้มรู ปทรงวงกลม จํานวน 3 ชุด
ให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาลดลงมากที่สุด เท่ากับ 759.41 กรัม และที่ความเร็ วรอบเท่ากับ 64 รอบต่อนาที ชุดกลับปลาส้ม
รู ปทรงครึ่ งวงกลมจํานวน 3 ชุด ให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาลดลงมากที่สุด เท่ากับ 690.48 กรัม ดังแสดงในภาพที่ 8 ซึ่งเป็ น
เงื่อนไขการทดลองทีใ่ ห้ ค่าความแน่ นของเนือ้ ปลาดีทสี่ ุ ด
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ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนชุดกลับปลาส้มกับความเร็ วรอบของการนวดปลา 64 รอบต่อนาที
4. ผลการศึกษาลักษณะถังใส่ ปลาทีเ่ หมาะสมสํ าหรับการนวดปลาส้ ม

รู ปที่ 9 การเปรี ยบเทียบค่าความแน่นของเนื้อปลาที่ได้จากตัวแปรต่างๆ ของการนวดปลาส้มด้วยถังทรงกระบอก
ที่ความเร็ วรอบ 64 รอบต่อนาที และการนวดปลาส้มด้วยถังหกเหลี่ยม
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เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 9 ค่าความแน่นของเนื้อปลาพบว่าเงื่อนไขการนวดปลาส้มที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดสอบ คือ
ที่ความเร็ วรอบเท่ากับ 64 รอบต่อนาที ชุดกลับปลาส้มรู ปทรงครึ่ งวงกลม จํานวน 3 ชุด ให้ค่าความแน่นของเนื้อปลาลดลง
มากที่สุด เท่ากับ 690.48 กรัม ซึ่ งดีกว่าค่าความแน่นของเนื้อปลาที่ได้จากเครื่ องนวดปลาส้มที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และเมื่อทําการ
ทดลองเปรี ยบเทียบกับข้อมูลถังปั่นนวดปลาส้มด้วยชนิดหกเหลี่ยมได้ค่าความแน่นตัวของเนื้อปลาโดยเฉลี่ยเป็ น 809.84 กรัม
ลดลงจากค่าความแน่ นตัวของเนื้ อปลาเริ่ มต้นเท่ากับ 13.78% ซึ่ งจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ สามารถนําไปเป็ น
แนวทางในการนําเครื่ องนวดปลาส้มที่ได้รับการพัฒนาเรื่ องของความเร็ วรอบ ครี บพลิกปลาและตําแหน่งครี บพลิกปลาส้มที่
เหมาะสมไปใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มเพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มปริ มาณการผลิตได้

สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลของการศึ ก ษาเงื่ อ นไขการทดลองที่ เ หมาะสมที่ สุด สํา หรั บ การนวดปลาส้ ม พบว่า เงื่ อนไขการทดลองที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับเครื่ องนวดปลาส้ม คือ ถังใส่ ปลารู ปทรงกระบอก ชุดกลับปลาส้มรู ปทรงครึ่ งวงกลม จํานวน 3 ชุด ที่
ความเร็ วรอบเท่ากับ 64 รอบต่อนาที ให้ค่าความแน่นของเนื้ อปลาลดลงมากที่สุด เท่ากับ 690.48 กรัม พบว่ามีค่าความ
แตกต่างของความแน่นของเนื้อปลา เท่ากับ 248.80 กรัม คิดเป็ นค่าความแน่นเนื้อปลาลดลง 26.49 %
2. ผลการนวดปลาส้มด้วยเครื่ องนวดปลาส้มโดยใช้ถงั ใส่ ปลารู ปทรงหกเหลี่ ยม ได้ค่าความแน่ นเนื้ อปลาที่นวด
เท่ากับ 809.84 กรัม ซึ่ งลดลงจากค่าความแน่นเนื้อปลาก่อนการนวด เท่ากับ 129.44 กรัม คิดเป็ นค่าความแน่นเนื้อปลาลดลง
14.74 %

คําขอบคุณ
งานวิ จ ัย นี้ ได้รั บ เงิ น สนับ สนุ น จากเครื อ ข่ า ยบริ ห ารการวิ จ ัย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ ม ชนฐานราก ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุ นของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา (สกอ.) ประจําปี งบประมาณ
2553
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