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บทคัดย่อ 

 
พัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ในการผลิตปลาร้าให้สามารถใช้ขอดเกล็ดปลาสด  

และขอดเกล็ดปลาที่เก็บรักษาโดยการเคล้าเกลือไว้  รวมทั งการน้าเครื่องมาใช้คลุกเคล้าปลากับส่วนผสมต่างๆ  
ที่ใช้ท้าปลาร้า  ผลการพัฒนาได้เครื่องขอดเกล็ดปลาขนาด  กว้างxยาวxสูง  60x100x85 ซม.  มีฝาครอบชุดส่ง
ก้าลัง  ได้แก่  ลูกรอก  สายพาน  และมอเตอร์  เพ่ือไม่ให้โดนน ้าในขณะเดินเครื่องและล้างท้าความสะอาด
เครื่อง  รวมทั งเพ่ิมขนาดถังขอดเกล็ดปลาให้ใหญ่ขึ น  คือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  48.3  ซม.  ยาว  50  ซม.  
ภายในถังขอดเกล็ดมีเพลาขอดเกล็ดจ้านวน  3  เพลา  สามารถถอดเปลี่ยนและถอดล้างท้าความสะอาดได้  
เพลาขอดเกล็ดปลามี  2  แบบ  คือ  เพลาเดือยปลายแหลม  และเพลาเดือยปลายแบน  เดือยทั งสองใช้สกรูสูง  
2.5  ซม.  เชื่อมยึดติดกับเพลากลวงให้มีระยะห่างของเดือย  2  ซม.  ระยะห่างตามแนวเส้นรอบวง  2  ซม.  
โดยเพลาตัวกลางหมุนไปพร้อมกับการหมุนถัง  ส่วนเพลาตัวข้างอีก  2  เพลาจะหมุนโดยอิสระในขณะ
เดินเครื่อง  ทดลองกับปลา  2  ชนิด  คือ  ปลาสร้อย  และปลากระดี่  พบว่าในแต่ละการทดลองต้องเติมน ้า
เพ่ิม  20  กิโลกรัม  และใช้เวลาขอดเกล็ดนาน  5  นาที  ส้าหรับปลาสดทั ง  2  ชนิด  ใช้ปริมาณปลาครั งละ  
25  กิโลกรัม  ปรากฏว่าเพลาเดือยทั ง  2  แบบ  สามารถขอดเกล็ดออกได้หมด  ปลาสร้อยดองเกลือที่ตัดหัว
แล้วใช้ปริมาณปลาครั งละ  50  กิโลกรัม  ขอดเกล็ดได้หมดเฉลี่ยร้อยละ  82.7  และ  81.3  ปลากระดี่ดอง
เกลือใช้ปริมาณปลาครั งละ  35  กิโลกรัม  ขอดเกล็ดได้หมดเฉลี่ยร้อยละ  53.5  และ  96.9  ส้าหรับเพลาที่มี
เดือยปลายแหลม  และเพลาที่มีเดือยปลายแบนตามล้าดับ  การคลุกเคล้าปลากับส่วนผสมด้วยเครื่องและเพลา
เคล้าส่วนผสม  พบว่าเครื่องเคล้าส่วนผสมปลาร้าปลาสร้อยให้เข้ากันได้อย่างทั่วถึงได้ครั งละ  47  กิโลกรัม  
โดยใช้เวลา  2  นาที  ส่วนปลาร้าปลากระดี่ได้ครั งละ  30  กิโลกรัม  โดยใช้เวลา  2  นาที  เช่นเดียวกัน 

 

ค าส าคัญ  เครื่องขอดเกล็ดปลา  ปลาร้า 
 
*ผู้รับผิดชอบ : ๕๐  เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร 02940 6130-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Diversification of Fish De-Scaling Machine for Fish Fermentation (Pla-ra) Process   
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Fishery Technological Development Division 

 
Abstract 

 
 Fish de-scaling machine was modified for using in processing of fermented fish 
i.e. for de-scaling and mixing. The machine could de-scale both fresh and salted fish. The 
dimension of the machine (W x L x H) were 60x100x85 cm with a cover transmission to 
prevent motor pulley and belt from water during operating and cleaning. The capacity of 
tank was increased by increasing of diameter and length to 48.3 cm and 50 cm, respectively. 
The tank has 3 removable and washable  de- scaling shafts inside. There were two types of 
de-scaling shaft; namely, the pivot point end and the pivot flat end shaft. Both shafts were 
made from 2.5 cm high screw mounted on a hollow shaft with interval distance of 2 cm in 
longitudinal and circumference. The middle shaft rotated together with tank and other side 
shafts rotated freely while operating the machine. The machine utilities were experimented 
with 2 species of fish, siamese mud carp and three-spot gourami. It was found that during 
each batch of de–scaling, 20 kg of water must be added effective operating time was 5 
minutes. The result showed that the machine could de-scaled fresh fish of both species at 25 
kg/tank resulting in 100% de-scaling for both shafts. For de-headed salted Siamese mud carp 
at 50 kg/tank, the average de-scaling ability of the pivot point end shaft and the pivot flat 
end shaft were 82.7 and 81.3%, respectively and for de-scaling of salted gourami at 35 
kg/tank, the average de-scaling ability were 53.5 and 96.9%, respectively. For the mixing shaft, 
it could thoroughly mix 47 kg of siamese mud carp and 30 kg of three-spot gourami in 2 
minutes. 
  
Key word: Fish de-scaling machine, fermented fish (Pla-ra) 
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ค าน า 
 

ปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าพื นเมืองของไทยที่ผู้คนรู้จักและนิยมบริโภคกันมานานแล้ว  โดยใน
ฤดูน ้าหลากผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น ้าล้าคลองจะจับปลาได้มาก  ส่วนหนึ่งจึงต้องน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเก็บเอาไว้บริโภคได้นาน ๆ ซึ่งปลาร้าก็เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่นิยมท้าเก็บไว้บริโภค  คนไทยเกือบทั่ว
ทุกภาคของประเทศบริโภคปลาร้าเป็นอาหารประจ้าวันโดยน้ามาเป็นเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารปลาร้า
เป็นผลิตภัณฑ์หมักดอง  ท้าได้จากการน้าปลาสดมาขอดเกล็ด  ตัดหัว  ควักไส้ออก  ล้างปลาให้สะอาดเคล้า
ปลากับเกลือแล้วหมักใส่ในโอ่ง  ตุ่ม  หรือไห  เอาไว้สักระยะหนึ่ง  แล้วจึงน้ามาผสมกับข้าวคั่วหรือร้าค่ัว  หมัก
ต่ออีกประมาณ  1  เดือน  ถึง  12  เดือน  จึงน้าไปบริโภค  ซึ่งระยะเวลาในการหมักขึ นอยู่กับผู้บริโภคในแต่ละ
ท้องถิ่น  ส่วนใหญ่จะหมักนานประมาณ  1  ปี  จึงจะได้ปลาร้าที่มีกลิ่นหอม  รสชาตอิร่อย  เนื่องจากปลาร้า  
เป็นผลิตภัณฑ์หมักดอง  ดังนั นระยะเวลาในการหมักจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้วย 

ปัจจุบันปลาร้าได้ขยายมูลค่าเป็นธุรกิจในระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก  และบางส่วนผลิต
จ้าหน่ายเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่  ปลาร้านอกจากจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อป  ยังมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  ทั งประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศที่มี
แรงงานหรือคนเอเชียไปอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก  ได้แก่  ประเทศสหรัฐอเมริกา  กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  
ออสเตรเลีย  และประเทศในตะวันออกกลาง  บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จ้ากัด  (2547)  คาดว่ามูลค่าการค้า
ปลาร้าภายในประเทศสูงถึง  800  ล้านบาท  และมีการส่งออกเป็นมูลค่ากว่า  20  ล้านบาทต่อปีท้าให้ใน
ปัจจุบันการผลิตปลาร้าพัฒนาจาการเป็นเพียงอาหารพื นบ้านและมีการผลิตกันในครัวเรื่อนขยายการผลิตเป็น
ระดับอุตสาหกรรม  โดยในปี  (2547)  มีการผลิตสูงถึง  40,000  ตันต่อปี  จากรายงานการส้ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(2545)  พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื อปลาและกุ้งหมักดอง  (Fermented Fish or Shrimp)  ของคนไทย
เท่ากับ  2.72  บาทต่อสัปดาห์  โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4.61 บาทต่อ
สัปดาห์  ภาคเหนือ  3.12  บาทต่อสัปดาห์  ภาคกลาง  2.30  บาทต่อสัปดาห์  กรุงเทพฯ  และปริมณฑล  
0.82  บาทต่อสัปดาห์  และภาคใต้  0.46  บาทต่อสัปดาห์  ส่วนการส้ารวจของส้านักมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)  เพื่อท้าการวิจัยข้อมูลการบริโภคอาการ  (2549)  ระบุว่าประชากรไทยกว่า  63  
ล้านคน  จะมีอัตราการบริโภคปลาร้าดิบเฉลี่ย  6.01  กรัม/คน/วัน  หรือ  2,193.65  กรัม/คน/ปี และถ้าคิด
เป็นปริมาณการบริโภคทั งปีจะอยู่ที่ประมาณ  138,000  ตัน/ปี  ส้าหรับการส่งออกไปจ้าหน่ายต่างประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดแต่ก็มีปัญหามากที่สุด  เพราะมีความเข้มงวดเรื่องคุณภาพ  ความ
สะอาด  และความปลอดภัยของอาหารน้าเข้า  

 จะเห็นได้ว่าปลาร้าเป็นสินค้าอาหารที่มีอนาคตสดใสทั งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ  ดังนั นสิ่งส้าคัญที่ต้องค้านึงถึงคือ  การยกระดับมาตรฐานการผลิต  และการควบคุมกระบวนการ
ผลิต  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่้าเสมอ  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  รวมทั งการเพ่ิมประสิทธิภาพและปริมาณ
การผลิตเพ่ือให้พอเพียงต่อการจ้าหน่าย  ได้มีการน้าเครื่องมือมาใช้ในการผลิตบ้างแล้ว  เช่น  เครื่องขอด
เกล็ดปลา  ซึ่งนอกจากสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิต  ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย  
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น ้า  กรมประมง  ได้ออกแบบประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลา  โดย  เพชรรัตน์  และ
คณะ  (2547)  ซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะกับการขอดเกล็ดปลาที่มีขนาดกลางถึงใหญ่  ดังนั นคณะผู้วิจัยจึงส้ารวจ
การผลิตปลาร้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสัตว์น ้าภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกองฯ  ระหว่างปีงบประมาณ  2553-2554  พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสัตว์น ้าที่
ผลิตปลาร้าบางกลุ่มได้มีการใช้เครื่องขอดเกล็ดปลาช่วยในการผลิต  เนื่องจากปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบจับได้ใน
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ปริมาณมาก  เช่น  ที่จังหวัดสุโขทัยในฤดูน ้าหลากสามารถจับปลาสร้อยได้มากถึง  2-5  ตัน/วัน  ซึ่งถ้าใช้
แรงงานคนอย่างเดียวไม่สามารถท้าได้ทัน  และวัตถุดิบปลาส่วนหนึ่งก็ต้องเคล้าเกลือเก็บไวเพ่ือป้องกันการเน่า
เสียและรอการขอดเกล็ด  จึงท้าให้ปลาที่ขอดเกล็ดด้วยเครื่องมีคุณภาพความสดแตกต่างกัน  แต่พบว่าเครื่อง
ขอดเกล็ดที่กลุ่มฯ  ใช้ยังมีประสิทธิภาพต่้า  และไม่ถูกสุขลักษณะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร  จึงมีความเห็นว่า
ควรจะพัฒนาและปรับปรุงเครื่องขอดเกล็ดปลาให้เหมาะกับกระบวนการผลิตปลาร้า  ซึ่งปลาที่น้ามาเป็น
วัตถุดิบส่วนใหญ่จะมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากแต่มีปริมาณมาก  ได้แก่  ปลาสร้อย  ปลากระดี่  ปลาหมอ  และปลา
ช่อน  เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือปรับปรุงเครื่องขอดเกล็ดปลาให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ  เช่น  ขอดเกล็ดปลาสด  
ขอดเกล็ดปลาที่เก็บรักษาโดยการเคล้าเกลือไว้  รวมทั งการน้าเครื่องมาใช้คลุกเคล้าปลากับส่วนผสมต่างๆ  ที่ใช้
ท้าปลาร้า  ได้แก่  เกลือ  ข้าวคั่ว  และร้าคั่ว  เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการ 
 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 
 

  1.1  เครื่องขอดเกล็ดปลาเดิม   
เครื่องขอดเกล็ดปลาแบ่งการท้างานออกเป็น  3  ส่วนคือ  1)  ส่วนของโครงเครื่อง  2)  ชุดเพลา

ขอดเกล็ดปลา  ถังขอดเกล็ดปลา  3)  ชุดส่งก้าลัง   ลูกรอก  และสายพาน   

-  โครงเครื่องขอดเกล็ดปลาท้าด้วยสแตนเลสฉาก  ขนาด  4x4  ซม.  กว้างxยาวxสูง  
60x100x100  ซม.  และถาดรองรับตัวปลาดังภาพที่  1  และ  2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพที่  1  ด้านข้างโครงเครื่องขอดเกล็ดปลา   

ยาว 100  ซม. 

สูง  100 ซม. 

ฉาก 4x4 ซม. 
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                   ภาพที่  2  ด้านหลังโครงเครื่องขอดเกล็ดปลา   
 

-  ถังขอดเกล็ดปลาท้าจากสแตนเลสแผ่นหนา  1.2  มม.  เส้นผ่านศูนย์กลาง  43  ซม.  ยาว  
48  ซม.  ฝาถังไม่สามารถถอดออกได้    ภายในประกอบด้วยเพลาขอดเกล็ดปลาสแตนเลส  3  เพลา  แต่ละ
เพลามีเดือยขอดเกล็ดปลามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  6  มม.  ยาว  8  มม.  โดยมีระยะห่างระหว่างเดือยใน
แนวนอนไม่สม่้าเสมอ  เพลาไม่สามารถถอดออกจากถังได้ท้าให้ยากต่อการล้างท้าความสะอาด  หลังจากการใช้
งานเป็นเวลานานท้าให้เดือยสึกกร่อนประสิทธิภาพในการขอดเกล็ดต่้าลงผู้ใช้งานจึงใช้โซ่เหล็กเชื่อมติดกับเพลา
ขอดเกล็ดปลาทั ง  3  เพลาๆละ  2  เส้น  ตรงข้ามกันส้าหรับช่วยขอดเกล็ดปลา  และเมื่อใช้งานไม่นานโซ่เหล็ก
ก็เกิดสนิม  และถอดล้างท้าความสะอาดไม่ได้ดังภาพที่  3  และ  4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่  3  ถังและถาดเทปลา 
 
 
 

กว้าง  60  ซม. 
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                  ภาพที่  4  เพลาขอดเกล็ดปลา 

 
-ชุดส่งก้าลังขับด้วยมอเตอร์  1  แรงม้า  1  เฟส  หมุนด้วยความเร็ว  1,440  รอบ/นาที  ส่งถ่าย

ก้าลังและทดความเร็วรอบด้วยลูกรอก  และสายพาน  โดยมีล้าดับการขับและส่งถ่ายก้าลังดังนี   เพลาขับจาก
มอเตอร์  ขับลูกรอก  A  ส่งผ่านก้าลังด้วยสายพานไปยังลูกรอก  B  หมุนลูกรอก  C  ที่อยู่บนเพลาเดียวกันซึ่ง
จะท้าให้มีความเร็วรอบเท่ากัน  และลูกรอก  C  ส่งก้าลังผ่านสายพานไปขับลูกรอก  D  ที่อยู่บนเพลาเดียวกับ
ถังขอดเกล็ดปลาซึ่งจะท้าให้ถังหมุนด้วยความเร็วรอบ  77  รอบ/นาที  ชุดส่งก้าลังทั งหมดติดตั งโดยไม่มีสิ่ง
ปกปิดท้าให้ในระหว่างการใช้งานผู้ใช้ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายจากการไปสัมผัส  หรือโดนเครื่อง  
นอกจากนี ในระหว่างการใช้งานและล้างท้าความสะอาดเครื่องหลังจากการใช้งานแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้น ้า
ไหลไปโดนมอเตอร์  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  หรือมอเตอร์ได้  ดังภาพที่  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่  5  ชุดส่งก้าลัง 

 

ลูกรอก  A  7.5   ซม. 

มอเตอร์ 1 แรงม้า 
ลูกรอก B  30   ซม. 

ลูกรอก C  7.5   ซม. 

ลูกลอกกดสายพาน 

ลูกรอก D  35   ซม. 
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1.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงเครื่องขอดเกล็ดปลาเดิม 
-  สแตนเลสฉาก  4  ซม.  หนา  4  มม. 
-  สแตนเลสแผ่น  หนา  1.2  มม. 
-  สายพานร่อง  B   
-  ลูกรอก 
-  ตุ๊กตารองลื่นเพลาขนาด  5  ซม. 
-  เครื่องกลึงโลหะ 
-  เครื่องเชื่อมโลหะ 
-  เครื่องเลื่อยโลหะ 
-  เครื่องเจาะโลหะ 
-  เครื่องตัดโลหะแผ่น 
-  เครื่องพับโลหะแผ่น 

1.3  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องที่ปรับปรุงแล้ว 

-  เครื่องชั่งน ้าหนักขนาด  60  กก.  ความละเอียด  200  กรัม 
-  เครื่องชั่งน ้าหนักขนาด  1  กก.  ความละเอียด  10  กรัม 
-  ไม้บรรทัด 
-  นาฬิกาจับเวลา 
 

2  วิธีด าเนินงาน 
 

2.1  การปรับปรุงเครื่องขอดเกล็ดปลาเดิม 
จากการเข้าสอบถามและดูการท้างานของเครื่องเดิมพบว่าต้องมีการปรับปรุงและมีแนวทางในการ

ปรับปรุงดังนี  
 2.1.1  โครงเครื่องมีความสูงยกถังปลาเทมีความล้าบาก  และต้าแหน่งวางมอเตอร์ยื่น

ออกมาจากโครงเครื่องท้าให้ไม่สะดวกในเวลาท้างาน  ปรับปรุงโดยลดความสูงของโครงเครื่องลง  และจัดวาง
มอเตอร์ให้อยู่ภายในโครงเครื่อง 

 2.1.2  ฝาถังขอดเกล็ดปลามีช่องขนาดเล็ก  และไม่สามารถถอดออกได้ท้าให้การน้าปลาเข้า
ออก  และท้าความสะอาดยาก  ปรับปรุงด้วยการขยายความยาวและความกว้างของฝาถังให้เพ่ิมขึ น  และใช้  
กลอนสแตนเลสแทนบานพับเพ่ือให้สามารถถอดออกได้  เพ่ิมขนาดถังขอดเกล็ดปลาเพ่ือให้เหมาะสมกับขนาด
มอเตอร์ที่ใช้ 

 2.1.3  เพลาขอดเกล็ดปลาไม่สามารถถอดออกซ่อมแซมและล้างท้าความสะอาดได้  จึง  
ปรับปรุงเพลาขอดเกล็ดทั ง  3  ให้สามารถถอดออกล้างท้าความสะอาดและซ่อมแซมได้  และปรับปรุงเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สามารถขอดเกล็ดปลาที่มีความสดแตกต่างกันได้โดยออกแบบเพลาขอดเกล็ดให้มีส่วนที่สัมผัสตัวปลา  
(เดือย)  ให้มีความคมเพ่ือที่จะไปขูดหรือเฉือนเกล็ดออกมี  2  ลักษณะ 

 -  ออกแบบเดือยขอดเกล็ดโดยใช้ปลายแหลมของสกรูสแตนเลสยื่นออกมาจากแกนเพลา
เพ่ือให้เกิดการขูดเกล็ดปลาออก 

 -  ออกแบบเดือยขอดเกล็ดโดยใช้ส่วนหัวของสกรูสแตนเลสยื่นออกมาจากแกนเพลาเพ่ือให้
เกิดการเฉือนเกล็ดปลาออก 
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 2.1.4  ชุดส่งก้าลัง  ได้แก่ลูกรอก  สายพาน  และมอเตอร์  ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันน ้า  และ
ผู้ปฏิบัติงาน  ปรับปรุงโดยท้าฝาครอบเพ่ือไม่ให้โดนน ้าในระหว่างการท้างาน  และการล้างท้าความสะอาด
เครื่อง  เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  

 2.1.5  ปรับปรุงโดยท้าแกนหมุนส้าหรับหมุนถังเพ่ือให้อยู่ในต้าแหน่งที่ต้องการเพราะ
ของเดิมต้องใช้มือหมุนลูกรอกเพ่ือให้ปากถังอยู่ในต้าแหน่งที่ต้องการเพ่ือเทปลาใส่ถังและเทปลาออกจากถัง  ดัง
ภาพที่  6  ซ่ึงคนอาจเกดิอันตรายในระหว่างปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่  6  การปฏิบัติงานกับเครื่องขอดเกล็ดปลาเดิม 

 
 2.1.6  เพ่ิมเพลาส้าหรับเคล้าปลาที่ขอดเกล็ดแล้วกับส่วนผสม  เช่น  เกลือ  ข้าวคั่ว  ร้าคั่ว  

ในการท้าปลาร้า 
2.2  การทดลองการท้างานของเครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่โดยน้าไปทดลอง  ณ.  กลุ่ม

เกษตรกรแปรรูปสัตว์น ้า  ที่ผลิตปลาร้า  2  แห่ง  ในจังหวัดสุโขทัย  และ  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีรายละเอียด
การทดลองดังนี  

 2.2.1  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรศรีมหาโพธิ์ จ.สุโขทัย  วัตถุดิบที่ ใช้เป็นปลาสร้อยในแต่
ละปีมีปลาประมาณ  10-15  ตัน  ดังนั นปลาสร้อยส่วนหนึ่งจะถูกน้ามาเคล้าเกลือเก็บไว้ประมาณ  3-4  เดือน
เพ่ือป้องกันการเน่าเสียก่อนจะน้ามาท้าปลาร้า  และปลาสร้อยส่วนหนึ่งก็จะน้ามาท้าปลาร้าจากปลาสดเลย  
ดังนั นจึงได้ทดลองกับปลาสร้อยทั ง  2  แบบ   

- ปลาสร้อยสด  ครั งละ  25  กิโลกรัม  ทดลองขอดเกล็ด  3  ครั ง 

- ปลาสร้อยดองเกลือ  ครั งละ  50  กิโลกรัม  ทดลองขอดเกล็ด  12  ครั ง 

โดยมีขั นตอนการทดลองดังนี  

- สุ่มตัวอย่างปลาที่จะใช้ในการขอดเกล็ดจ้านวน  3  ตัวอย่าง  (ตัวอย่างละ  1  กิโลกรัม)  
เพ่ือวัดขนาดและชั่งน ้าหนักก่อนทดลองขอดเกล็ด  ในกรณีที่เป็นปลาดองเกลือจะต้องแช่
น ้าค้างคืนอย่างน้อย  1  คืน  เพ่ือให้ปลานิ่มขอดเกล็ดได้ง่ายขึ น 
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- น้าปลาที่ใช้ทดลองเทใส่ถังขอดเกล็ด  แล้วเติมน ้าเพ่ิม  20  ลิตร  ทั งปลาสดและปลา
ดองเกลือปิดฝาถัง 

- เดินเครื่องขอดเกล็ดเป็นเวลา  5  นาที  ต่อรอบ 

- สุ่มหยิบตัวอย่างปลาหลังจากการขอดเกล็ดในแต่ละรอบจ้านวน  3  ตัวอย่างๆละ  1  
กิโลกรัมเพ่ือตรวจสอบการขอดเกล็ดปลาแล้วจดบันทึก 

  2.2.2  กลุ่มแปรรูปบ้านหนองพิมานเหนือ  จ.สุรินทร์  วัตถุดิบที่ใช้ท้าปลาร้าจะเป็นปลาที่ได้
จากบ่อปลาในนาข้าวซึ่งประกอบด้วยปลากระดี่  ปลาหมอ  ปลาช่อน  และปลาเบญจพรรณ ในการทดลองนี 
จะใช้วัตถุดิบปลากระดี่อย่างเดียวโดยทดลองทั งปลากระดี่สด  และปลากระดี่ดองเกลือไว้  4-5  วัน   

- ปลากระดี่สด  ครั งละ  25  กิโลกรัม  ทดลองขอดเกล็ด  3  ครั ง 

- ปลากระดี่ดองเกลือ  ครั งละ  35  กิโลกรัม  ทดลองขอดเกล็ด  7  ครั ง 

ขั นตอนการทดลองเช่นเดียวกับข้อ  2.2.1 

2.3  ทดลองใช้เครื่องขอดเกล็ดที่ปรับปรุงใหม่มาใช้คลุกเคล้าปลาที่ขอดเกล็ดแล้วกับส่วนผสม
ต่างๆในการท้าปลาร้าโดยใช้เพลาส้าหรับเคล้าปลา  และเพลาส้าหรับขอดเกล็ดปลา 

รายละเอียดส่วนผสมของปลาร้าแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี  

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรศรีมหาโพธิ์ จังหวัดสุโขทัย  มีส่วนประกอบของส่วนผสมดังนี  

-  ปลา  35  กิโลกรัม    -  เกลือ  5  กิโลกรัม 

-  น ้า  6  กิโลกรัม -  ข้าวคั่ว  1  กิโลกรัม 

กลุ่มแปรรูปบ้านหนองพิมานเหนือ  จ.สุรินทร์  มีส่วนประกอบของส่วนผสมดังนี  

-  ปลา  20  กิโลกรัม    -  เกลือ  2  กิโลกรัม 

-  ร้าข้าว  0.5  กิโลกรัม -  ข้าวคั่ว  1.5  กิโลกรัม 

-  น ้า  6  กิโลกรัม 

  

ผลและวิเคราะห์การทดลอง 
 
1.  เครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่  มีลักษณะส่วนประกอบดังนี้ 

- โครงเครื่องขอดเกล็ดปลาท้าด้วยสแตนเลสฉาก  ขนาด  4x4  ซม.  ตัวเครื่องมีขนาด       
กว้างxยาวxสูง  60x100x85  ซม.  ปรับต้าแหน่งมอเตอร์ให้อยู่ภายในโครงเครื่องเพ่ือให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัย  และใส่ล้อยูรีเทรนเพ่ือให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย  ดังภาพที่  7  และ  8 
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                ภาพที่  7  โครงเครื่องและต้าแหน่งมอเตอร์ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่  8  ด้านหน้าโครงเครื่องขอดเกล็ดปลา 
 

- ถังใส่ปลาเพ่ือขอดเกล็ดปลาท้าจากสแตนเลสแผ่นหนา  1.5  มม.  ซึ่งมีความหนามากกว่า
เครื่องเก่าเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงไม่เสียรูปง่าย  เพ่ิมขนาดถังโดยเพ่ิมเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น  48.3  ซม.  
ยาว  50  ซม.  ท้าให้สามารถบรรจุปลาสร้อยส้าหรับขอดเกล็ดได้ถึง  50  กิโลกรัม  และใช้มอเตอร์  1  เฟส  
1.5  แรงม้า  ความเร็วรอบท่ี  1,440  รอบ/นาที  เป็นตัวขับ 

- ฝาปิดถังขอดเกล็ดปลาสามารถถอดล้างท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาได้ด้วยการเลื่อนฝาถัง
ออกไปด้านข้าง    เพ่ิมความกว้างของช่องเทปลาให้มีขนาดใหญ่ขึ นท้าให้เทปลาเข้า  และเทปลาออกได้ง่าย  
ตัวล็อคฝาถังท่ีมีขนาดใหญ่ขึ นช่วยให้ปิดได้สนิทป้องกันฝาถังเปิดออกขณะใช้งาน  ดังภาพที่  9 
 
 
 
 
 

สูง  85  ซม. 

ยาว  100  ซม. 

กว้าง  60  ซม. 
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               ภาพที่  9  ถังขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่ 

 
 - ชุดเพลาขอดเกล็ดปลา  ออกแบบไว้  2  แบบ  ในแต่ละแบบประกอบด้วยเพลาขอดเกล็ด  3  

เพลา  และสามารถถอดเปลี่ยนได้มีเดือยต่างกันคือ  แบบที่  1)  ใช้ปลายแหลมสกรูตั งขึ นเชื่อมส่วนหัวของสกรู
ติดกับเพลา  เพ่ือใช้ปลายแหลมขูดเกล็ดปลาออก  แบบที่  2)  ใช้หัวสกรูที่มีลักษณะแบนตั งขึ นเชื่อมส่วนที่เป็น
ปลายแหลมติดกับเพลา  เพ่ือใช้ส่วนของหัวสกรูเฉือนเพ่ือให้เกล็ดปลาหลุดออก  เดือยทั งสองแบบใช้สกรูสูง  
2.5  ซ.ม.  เชื่อมระยะห่างในแนวแกน  2  ซ.ม.  ระยะห่างตามเส้นรอบวง  2  ซ.ม.  เพลาขอดเกล็ดตัวกลางใช้
ท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  7.5  ซ.ม.  ผ่าครึ่งเป็นสองส่วนแยกจากกัน  เมือใช้งานก็สวมประกอบ
กันด้วยสลักกลอน  และในด้านตรงข้ามสลักกลอนใช้สลักเกลียวหมุนยึดติดกับแป้นเกลียวเพ่ือให้เพลาขอด
เกล็ดปลาแน่นเป็นชิ นส่วนเดียวกัน  และหมุนไปพร้อมกับเพลาขับตัวกลาง  เพลาด้านข้างใช้ท่อสแตนเลสเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  2.5  ซ.ม.  ยาว  49.2  ซ.ม.  เชื่อมแป้นเกลียวกับถังขอดเกล็ดปลา  และใช้สลักเกลียวหมุน
ผ่านเข้าไปในรูของเพลาขอดเกล็ดปลาส้าหรับรองลื่นเพ่ือให้เพลาขอดเกล็ดปลาหมุนได้ในขณะเดินเครื่องเพ่ือลด
จ้านวนปลาติดอยู่ตามช่องว่างระหว่างเดือย  และการฉีกขาดของตัวปลา   ดังภาพที่  10,  11  และ  12  
ตามล้าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที่  10  เพลาขอดเกล็ดปลาแบบเดือยปลายแหลม 

ตัวล็อคฝาถังที่ใหญ่ขึ น 

กลอนฝาถัง
เลื่อนถอดได ้

ฝาถังที่กว้างมากขึ น 
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          ภาพที่  11  เพลาขอดเกล็ดปลาแบบเดือยปลายแบน 
 

 
           ภาพที่  12  การประกอบเพลาขอดเกล็ดปลาตัวกลาง 

 
-  เพลาเคล้าส่วนผสมใช้สแตนเลสแผ่นกว้าง  3  ซม.  ยาว  5  ซม.  เชื่อมติดกับเพลาและเอียง

ท้ามุมเพ่ือกวาดเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน  ประกอบและติดตั งเหมือนกันกับเพลาขอดเกล็ดปลาดังภาพที่  13 
 

 
          ภาพที ่ 13  เพลาเคล้าส่วนผสม 
 

สลักกลอนเลื่อน 
ถอดและประกอบได ้

แป้นเกลียว 
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 -  ท้าฝาครอบชุดส่งก้าลัง  ลูกรอก  สายพาน  และมอเตอร์  เพ่ือไม่ให้น ้าจากถังขอดเกล็ดปลา
กระเซ็นโดนสายพาน  หรือมอเตอร์  ท้าให้สายพานลื่น  และเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน   

-  ในขณะน้าปลาเข้าและออกจะต้องใช้มือหมุนลูกรอกเพ่ือให้ปากถังอยู่ในต้าแหน่งที่ต้องการดัง
ภาพที่  6  ซึ่งจะท้าให้เกินอันตรายในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงโดยท้าแกนหมุนส้าหรับหมุนถังเพ่ือให้อยู่ใน
ต้าแหน่งที่ต้องการและช่วยผ่อนแรงในการหมุนด้วย  ดังภาพที่  14 

 

 
               ภาพที ่ 14  ฝาครอบเครื่อง  และแกนหมุนถัง 
 
2.  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาด้วยเพลาทั้งสองแบบ 
 2.1  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาสร้อย  ด้าเนินการที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรศรีมหาโพธิ์  
จ.สุโขทัย 
  2.1.1  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาสร้อยสด 
  ได้น้าเพลาขอดเกล็ดปลาที่ได้ปรับปรุงขึ นใหม่ทั งสองแบบทดสอบขอดเกล็ดปลาสร้อยสด
ขนาดน ้าหนักเฉลี่ย  14.9-31.3  กรัม/ตัว  (ตารางผนวกที่  1)  ปริมาณปลาครั งละ  25  กิโลกรัม  และเติมน ้า
อีก  20  กิโลกรัม  ใช้เวลา  5  นาที  ผลปรากฏว่าเพลาทั งสองแบบสามารถขอดเกล็ดออกได้หมดแต่ปลาสร้อย
สดบางตัวที่มีขนาดน ้าหนักมากกว่า  40  กรัม/ตัว  จะพบว่ายังมีเกล็ดเหลือบนตัวปลาประมาณร้อยละ  20  ดัง
ภาพที่  15 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  15  ปลาสดหลังการขอดเกล็ดด้วยเครื่องที่ปรับปรุงแล้ว 

ฝาครอบสายพานและ
มอเตอร ์

แกนหมุนถัง 
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  2.1.2  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาสร้อยดองเกลือ 
  จากการที่ได้น้าเครื่องขอดเกล็ดปลาเดิมที่ใช้เดือยและโซ่ทดลองกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่
จังหวัดสุโขทัยผลการทดลองที่ดีที่สุดโดยใช้ปลาสร้อยมีน ้าหนักเฉลี่ย  10  กรัม/ตัว  ใช้ปลาจ้านวน  30-35  
กิโลกรัม  น ้า  20  ลิตร  ขอดเกล็ดนาน  5  นาที  ผลปรากฏว่าขอดเกล็ดหลุดหมดประมาณร้อยละ  53  ของ
ปลาทั งหมด  และปลาที่เหลือร้อยละ  47  มีเกล็ดค้างอยู่บนตัวปลาประมาณร้อยละ  40-60  ซึ่งผู้ประกอบการ
ยอมรับได้   
  การทดลองเครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่นั นสามารถใส่ปลาได้ครั งละ  50  กิโลกรัม  
และเติมน ้า  20  กิโลกรัม  ระยะเวลาในการขอดเกล็ด  5  นาที  พบว่าการขอดเกล็ดโดยใช้เพลาแบบเดือย
ปลายแหลมจ้านวน  12  รอบ  เมื่อปลามีขนาดเฉลี่ย  6.7-10.0  กรัม/ตัว  สามารถท้าให้ปลาเกล็ดหลุดหมดมี
ร้อยละ  58.3-96.0  หรือเฉลี่ยร้อยละ  82.7  ส่วนปลาที่ยังคงมีเกล็ดค้างบนตัวปลานั นพบว่าเกล็ดค้างบนตัว
ร้อยละ  30-80  (ตารางที่  1  และตารางผนวกที่  3)  ส้าหรับการทดสอบขอดเกล็ดโดยใช้เพลาเดือยปลาย
แบน  ซึ่งใช้ขนาดปลาเฉลี่ย  9.3-14.7  กรัม/ตัว  พบว่าสามารถขอดเกล็ดปลาให้หลุดหมดร้อยละ  62.7-95.0  
หรือเฉลี่ยร้อยละ  81.3  ส่วนปลาที่เกล็ดหลุดไม่หมดพบเกล็ดค้างบนตัวปลาร้อยละ  20-80  หรือเฉลี่ยร้อยละ  
55.0  (ตารางท่ี  1  และตารางผนวกท่ี  4) 
 

ตารางที่  1  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาสร้อยดองเกลือด้วยเครื่องขอดเกล็ดที่ปรับปรุงแล้ว 
การทดลอง 

ล้าดับที ่
เดือยปลายแหลม เดือยปลายแบน 

ปลาที่เกล็ดหลุดทั งหมด 
(ร้อยละน ้าหนัก) 

ปลาที่เกล็ดหลุดทั งหมด 
(ร้อยละน ้าหนัก) 

1 66.0 82.0 
2 80.8 85.0 
3 80.5 71.7 
4 91.2 77.7 
5 58.3 71.7 
6 75.5 62.7 
7 96.0 82.0 
8 94.7 95.0 
9 80.8 92.0 
10 77.3 81.3 
11 96.0 87.3 
12 94.7 87.0 

เฉลี่ย 82.7 81.3 
 หมายเหตุ  น้าปลาสร้อยดองเกลือแช่น ้าค้างคืน  ปลาที่ทดสอบต่อรอบ  50  กิโลกรัม   
    เติมน ้า  20  กิโลกรัมระยะเวลาขอดเกล็ดนาน  5  นาที 
 
  ดังนั นจะเห็นได้ว่าเครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงนี   สามารถขอดเกล็ดปลาสร้อยสดที่มี
ขนาด  15-31  กรัม/ตัว  ให้เกล็ดหลุดได้ทั งหมด  และเมื่อใช้ขอดเกล็ดปลาสร้อยดองเกลือสามารถขอด
เกล็ดปลาปริมาณมากขึ นกว่าเดิม  15-20  กิโลกรัม/รอบ  โดยท้าให้จ้านวนปลาเกล็ดหลุดหมดมากขึ นร้อยละ  
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28.3  และ  29.7    ส้าหรับเพลาเดือยปลายแหลม  และเพลาเดือยปลายแบนตามล้าดับ  และปลาสร้อยดอง
เกลือทีผ่่านการขอดเกล็ดนี มีลักษณะตัวปลาไม่ฉีกขาด  ท้าให้ผู้ประกอบการยอมรับ  ดังภาพที่  16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  16  ปลาสร้อยดองเกลือที่ผ่านการขอดเกล็ดด้วยเครื่องที่ปรับปรุงแล้ว 
   
 2.2  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลากระดี่  ด้าเนินการทีก่ลุ่มแปรรูปบ้านหนองพิมานเหนือ          
จ.สุรินทร์   
    2.2.1  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลากระดี่สด 
  ได้น้าเพลาขอดเกล็ดปลาที่ได้ปรับปรุงขึ นใหม่ทั งสองแบบทดสอบขอดเกล็ดปลากระดี่สด
น ้าหนักเฉลี่ย  8.3-15.2  กรัม/ตัว  (ตารางผนวกที่  1)  ปริมาณปลาที่เครื่องสามารถขอดเกล็ดออกได้คือครั ง
ละ  25  กิโลกรัม  และเติมน ้าอีก  20  กิโลกรัม  ใช้เวลา  5  นาที  ผลปรากฏว่าสามารถขอดเกล็ดออกได้หมด
ทั ง  3  ครั งของการทดลอง  ดังภาพที ่ 17 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  17  ปลาสดหลังการขอดเกล็ดด้วยเครื่องที่ปรับปรุงแล้ว 
 
  2.2.2  ผลการขอดเกล็ดปลากระดี่ดองเกลือด้วยเพลาขอดเกล็ดปลาทั ง  2  แบบ 
  ใช้ปลากระดี่แช่ในน ้าเกลือประมาณ  4-5  วัน  โดยปลามีขนาดตัวระหว่าง  5.3-10  กรัม/
ตัว  มาทดลองขอดเกล็ดพบว่าสามารถขอดเกล็ดปลากระดี่ได้ครั งละ  35  กิโลกรัม  เติมน ้า  20  กิโลกรัม  
ระยะเวลาในการขอดเกล็ด  5  นาที  ผลจากการทดลองขอดเกล็ดจ้านวน  7  รอบ  พบว่าการใช้เพลาขอด
เกล็ดเดือยปลายแหลมขอดเกล็ดหลุดหมดมีร้อยละ  29.6-86.5  หรือเฉลี่ยทั งหมดร้อยละ  57.5  (ตารางที่  2)  
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ส่วนปลาที่ยังคงมีเกล็ดค้างบนตัวปลานั นพบว่าเกล็ดค้างบนตัวร้อยละ  20-30  หรือเฉลี่ยร้อยละ  27.1  
(ตารางผนวกที่  6)  ส้าหรับการทดสอบขอดเกล็ดโดยใช้เพลาเดือยปลายแบน  พบว่าสามารถขอดเกล็ดปลา
หลุดหมดได้ถึงร้อยละ  78.3-100  หรือเฉลี่ยร้อยละ  96.9  (ตารางที่  2)  และปลาที่เกล็ดหลุดไม่หมดยังมี
เกล็ดค้างบนตัวปลาร้อยละ  2.9   
  ดังนั นเพลาขอดเกล็ดแบบเดือยปลายแบนสามารถขอดเกล็ดปลากระดี่ดองเกลือได้ดีกว่า
เพลาขอดเกล็ดเดือยปลายแหลม  โดยปลากระดี่หลังการขอดเกล็ดแล้วมีลักษณะที่ดีตัวปลาไม่ฉีกขาด  เป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการ  ดังภาพที่  18 
 

ตารางที่  2  ผลการทดลองการขอดเกล็ดปลากระดี่ดองเกลือโดยใช้ 
    เพลาเดือยปลายแหลม  และเดือยปลายแบน 

การทดลอง เดือยปลายแหลม เดือยปลายแบน 
ล้าดับที่ ปลาที่เกล็ดหลุดทั งหมด  ปลาที่เกล็ดหลุดทั งหมด  

  (ร้อยละน ้าหนัก) (ร้อยละน ้าหนัก) 
1 67.4 100 
2 57.1 100 
3 29.6 78.3 
4 48.3 100 
5 48.3 100 
6 86.5 100 
7 65.5 100 

ค่าเฉลี่ย 57.5 96.9 
 หมายเหตุ  น้าปลากระดี่ทดสอบต่อรอบ  35  กิโลกรัม  เติมน ้า  20  กิโลกรัม  
         ระยะเวลาขอดเกล็ดนาน  5  นาที                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  18  ปลากระดี่ดองเกลือที่ผ่านการขอดเกล็ดด้วยเครื่องที่ปรับปรุงแล้ว 
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3.  ผลการทดลองใช้เครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่มาคลุกเคล้าปลากับส่วนผสมในการท าปลาร้า
 ขั นตอนการผลิตปลาร้าที่ต้องใช้แรงงานคือขั นตอนการเคล้าปลากับส่วนผสมได้แก่  ข้าวคั่ว/ร้าคั่ว  
และเกลือ  นอกจากนี ผู้ประกอบการมักคลุกเคล้าปลาและส่วนผสมในกะบะหรือบนพื นด้วยพลั่วกับจอบ  ท้าให้
ควบคุมสุขลักษณะการผลิตได้ยาก  เมื่อท้าการผลิตปริมาณมาก  ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง  ก็มีผลท้าให้
การคลุกเคล้าส่วนผสมเกิดไม่สม่้าเสมอ  ซึ่งจะท้าให้คุณภาพของปลาร้าไม่คงที่  ดังนั นในการปรับปรุงเครื่อง
ขอดเกล็ดนี ให้สามารถใช้งานได้มากขึ นโดยการออกแบบเพลาส้าหรับเคล้าส่วนผสมได้  (ภาพที่  13)  การ
ทดลองการเคล้าผสมปลาร้าปลาสร้อย  และปลาร้าปลากระดี่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรศรีมหาโพธิ์  
จ.สุโขทัย  และกลุ่มแปรรูปบ้านหนองพิมานเหนือ  จ.สุรินทร์  พบว่าเครื่องขอดเกล็ดที่ประกอบเพลาเคล้าผสม
สามารถเคล้าส่วนผสมปลาร้าปลาสร้อยได้ครั งละ  47  กิโลกรัม  ให้เข้ากันได้อย่างทั่วถึงโดยใช้เวลา  2  นาที  
ส่วนปลาร้าปลากระดี่เคล้าได้ครั งละ  30  กิโลกรัม  โดยใช้เวลา  2  นาที  โดยลักษณะส่วนผสมหลังจากการ
เคล้าเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ประกอบการ เพราะสามารถผสมได้อย่างทั่วถึงและตัวปลาทีความนุ่มพอดี
ท้าให้ได้ปลาร้าที่มีลักษณะตามความต้องการของผู้บริโภค 
 
4.  การค านวณค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลา 
ราคาวัสดุที่เป็นต้นทุนในการประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลา  1  เครื่อง  เป็นเงิน 42,030 บาท ดังแสดงในตาราง
ที่  3 

ตารางที่  3  การค้านวณค่าใช้จ่ายวัสดุในการประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลา 
ล้าดับ

ที ่
รายการ จ้านวน ราคา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

สแตนเลสฉากขนาด  40x40x4.7  มม. 
เพลาสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง  28  มม.  ยาว  2000  มม. 
สแตนเลสแผ่น  1200x2400x1.5  มม. 
ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง  47x500  มม. 
ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง  34x1,000  มม. 
สแตนเลสแบบขนาด  75x8x1,000 
เกลียวสแตนเลสเบอร์  10 
ตลับลูกปืนตุ๊กตา 25  มิลลิเมตร 
ลูกรอก  7.5  เซนติเมตร 
ลูกรอก  30  เซนติเมตร 
ลูกรอก  35  เซนติเมตร 
ล้อยูรีเทน  7.5  เซนติเมตร 
แผ่นพีวีซี  1200x2400x6  มม. 
สายพานส่งก้าลัง 
โบลท์  และ  นัท  สแตนเลส 
มอเตอร์  1.5  แรงม้า  ไฟฟ้า  1  เฟส 
ตู้ควบคุมมอเตอร์ 
เบ็ดเตล็ด 

2  เส้น 
1  แท่ง 
2  แผ่น 
1  ท่อ 
2  ท่อ 
1  แผ่น 

      1  กล่อง 
4  ตัว 
1  ตัว 
1  ตัว 
1  ชุด 
4  ล้อ 
1  แผ่น 
2  เส้น 
50  ชุด 
1  ตัว 
1  ชุด 
 

5,400 
2,000 
7,000 

700 
1,000 

800 
1,200 
1,200 

800 
1,100 
2,000 
2,800 
4,000 

350 
800 

7,000 
2,000 
1,880 

 
 

   42,030 
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สรุปผล 
 

1.  ได้เครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่  โดยมีขนาด  กว้างxยาวxสูง  60x100x85  ซม.  ซึ่ง
ความสูงพอเหมาะและสะดวกต่อการเทปลาใส่ถังเพ่ือขอดเกล็ด  มีฝาครอบชุดส่งก้าลัง  ได้แก่  ลูกรอก  
สายพาน  และมอเตอร์  ไม่ให้สัมผัสน ้าในขณะเดนิเครื่องและล้างท้าความสะอาดเครื่อง   

2.  มีถังขอดเกล็ดปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ น  คือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  48.3  ซม.  ยาว  50  ซม.  
สามารถขอดเกล็ดปลาได้ปริมาณมากขึ น  ช่องส้าหรับเทปลาใส่และเทปลาออกมีขนาดใหญ่ขึ นพร้อมมีฝาปิด
เปิดที่สามารถถอดล้างท้าความสะอาดได้   

3.  ภายในถังขอดเกล็ดมีเพลาขอดเกล็ดจ้านวน  3  เพลา  มีรูปแบบของเพลา  3  แบบ  ได้แก่  
เพลาขอดเกล็ด  2  แบบ    และเพลาส้าหรับผสม  1  แบบ  เพลาทั ง  3  แบบ  ถอดเปลี่ยนและถอดล้างท้า
ความสะอาดได้   

4.  เพลาขอดเกล็ดปลามี  2  แบบ  คือ  เพลาเดือยปลายแหลม  และเพลาเดือยปลายแบน  
เดือยทั ง  2  เดือยทั งสองใช้สกรูสูง  2.5  ซม.  มีระยะห่างของเดือย  2  ซม.  ระยะห่างตามแนวเส้น รอบวง  2  
ซม.  โดยเพลาตัวกลางหมุนไปพร้อมกับการหมุนถัง  ส่วนเพลาตัวข้างอีก  2  ตัวจะหมุนโดยอิสระในขณะ
เดินเครื่อง   

5  เพลาขอดเกล็ดปลาทั ง  2  แบบ  มีประสิทธิภาพในการขอดเกล็ดปลาสร้อยดองเกลือได้ดีกว่า
เครื่องเดิมเฉลี่ยร้อยละ  28.3  และ  29.7  ขอดเกล็ดปลากระดี่ดองเกลือเฉลี่ยร้อยละ  53.5  และ  96.9  
ส้าหรับเพลาที่มีเดือยปลายแหลม  และเพลาที่มีเดือยปลายแบนตามล้าดับ   

6.  เพลาส้าหรับผสมสามารถคลุกเคล้าปลากับส่วนผสมที่ใช้ท้าปลาร้าได้ดีและทั่วถึง  โดยใช้เวลา
เพียง  2  นาทีในการผสมแต่ละครั ง  

7.   เครื่องขอดเกล็ดปลาที่ปรับปรุงใหม่นอกจากสามารถขอดเกล็ดปลาสร้อย  และปลากระดี่  
ได้ผลดีทั งในลักษณะปลาสด  และปลาดองเกลือ  ยังสามารถใช้คลุกเคล้าปลากับส่วนผสมในการท้าปลาร้าได้
ด้วย 

 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณ  คุณอรวรรณ  คงพันธุ์  และ  คุณพรรณทิพย์  สุวรรณสาครกุล  ที่ให้ค้าปรึกษาใน
การท้าวิจัย   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรศรีมหาโพธิ์  จ.สุโขทัย  กลุ่มแปรรูปบ้านหนองพิมานเหนือ      
จ.สุรินทร์  ตลอดทั งเจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น ้าทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดท้างานวิจัย
จนประสบผลส้าเร็จได้ด้วยดี 
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ภาคผนวกที่  1  :  ข้อมูลการขอดเกล็ดปลา 
 

ตารางผนวกท่ี  1  ขนาดปลากระดี่สด  และปลาสร้อยสดที่ใช้ในการทดลอง 

ล้าดับที่ 
ปลากระดี่สด ปลาสร้อยสด 

จ้านวนปลา 
(ตัว/กิโลกรัม) 

น ้าหนักปลาเฉลี่ย 
(กรัม/ตัว) 

จ้านวนปลา 
(ตัว/กิโลกรัม) 

น ้าหนักปลาเฉลี่ย 
(กรัม/ตัว) 

1 84 11.9 42 23.8 
2 86 11.6 50 20.0 
3 77 13.0 32 31.3 
4 66 15.2 53 18.9 
5 86 11.6 67 14.9 
6 120 8.3 57 17.5 

 
ตารางผนวกท่ี  2  ขนาดปลาสร้อยดองเกลือที่ใช้ในการทดลอง 

ล้าดับที่ 
เพลาเดือยปลายแหลม เพลาเดือยปลายแบน 

จ้านวนปลา 
(ตัว/กิโลกรัม) 

น ้าหนักปลาเฉลี่ย 
(กรัม/ตัว) 

จ้านวนปลา 
(ตัว/กิโลกรัม) 

น ้าหนักปลาเฉลี่ย 
(กรัม/ตัว) 

1 136 7.4 108 9.3 
2 124 8.1 108 9.3 
3 123 8.1 92 10.9 
4 120 8.3 79 12.7 
5 149 6.7 90 11.1 
6 124 8.1 68 14.7 
7 128 7.8 89 11.2 
8 124 8.1 97 10.3 
9 136 7.4 95 10.5 
10 100 10.0 89 11.2 
11 104 9.6 105 9.5 
12 112 8.9 99 10.1 
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ตารางผนวกท่ี  3  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาสร้อยดองเกลือด้วย 
เพลาเดือยปลายแหลม 

ล้าดับที่ 
ปลาที่เกล็ดหลุดหมด 
(ร้อยละโดยน ้าหนัก) 

ปลาที่เกล็ดไม่หลุด 
(ร้อยละโดยน ้าหนัก) 

ร้อยละเกล็ดที่ 
ค้างบนตัวปลา 

1 66.0 34.0 70 
2 80.8 19.2 50 
3 80.5 19.5 70 
4 91.2 88.0 50 
5 58.3 41.7 40-60 
6 75.5 24.5 40-50 
7 96.0 40.0 80 
8 94.7 53.0 50-60 
9 80.8 19.2 30 
10 77.3 22.7 20-30 
11 96.0 40.0 80 
12 94.7 53.0 50-60 

เฉลี่ย 82.7 17.4 55.0 
 

ตารางผนวกท่ี  4  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลาสร้อยดองเกลือด้วย 
เพลาเดือยปลายแบน 

ล้าดับที่ ร้อยละเกล็ดหลุดหมด ร้อยละเกล็ดไม่หลุด 
ร้อยละเกล็ดที่ 
ค้างบนตัวปลา 

1 82.0 18.0 20-70 
2 85.0 15.0 30-70 
3 71.7 28.3 60-70 
4 77.7 22.3 40-50 
5 71.7 28.3 60-70 
6 62.7 37.3 80 
7 82.0 18.0 40-70 
8 95.0 5.0 30-40 
9 92.0 8.0 20-40 
10 81.3 18.7 60-70 
11 87.3 12.7 80 
12 87.0 13.0 30-70 

เฉลี่ย 81.3 18.7 80.0 
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ตารางผนวกท่ี  5  ค่าเฉลี่ยน ้าหนักปลากระดี่ดองเกลือ 
ล้าดับที่ จ้านวนปลา 

(ตัว/กิโลกรัม) 
น ้าหนักปลาเฉลี่ย 

(กรัม/ตัว) 
1 100 10.0 
2 190 5.3 
3 140 7.1 
4 157 6.4 
5 109 9.2 
6 138 7.2 
7 140 7.1 

 
 ตารางผนวกท่ี  6  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลากระดี่ดองเกลือด้วย 
  เพลาขอดเกล็ดเดือยปลายแหลม 

   

ล้าดับที ่ ร้อยละเกล็ดหลุดหมด ร้อยละเกล็ดไม่หลุด 
ร้อยละเกล็ดที่ 
ค้างบนตัวปลา 

 
 1 67.4 32.6 20 
 2 57.1 42.9 20 
 3 29.6 70.4 30 
 4 48.3 51.7 30 
 5 48.3 51.7 30 
 6 86.5 13.5 30 
 7 65.5 34.5 30 
  

 ตารางผนวกท่ี  7  ผลการทดลองขอดเกล็ดปลากระดี่ดองเกลือด้วย 
  เพลาขอดเกล็ดเดือยปลายแบน 

ล้าดับที ่ ร้อยละเกล็ดหลุดหมด ร้อยละเกล็ดไม่หลุด 
ร้อยละเกล็ดที่ 
ค้างบนตัวปลา 

1 100 0 0 
2 100 0 0 
3 78.3 21.7 20 
4 100 0 0 
5 100 0 0 
6 100 0 0 
7 100 0 0 
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