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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องยางปลาขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องยางปลาขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใชหลอดฮาโลเจนเปนแหลงพลังงานความรอน ประกอบดวยหลอดฮาโลเจน แรงดันไฟฟา
220 โวลต ความถี่ไฟฟา 50 เฮิรท กําลังไฟ 1,300 วัตต ใหความรอนสูงสุด 250 °C โดยทําการศึกษาอุณหภูมิความรอนในเตายางโดย
ใชหลอดหลอดฮาโลเจนพบวา การยางปลาน้ําหนัก 800 g ดวยอุณหภูมิ 116. 66 °C ใชเวลา 20 นาที ลักษณะเนื้อปลาสุก และแหง
พอเหมาะ
คําสําคัญ: เครื่องยางปลา, หลอดฮาโลเจน, ปลายาง
Abstract
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The purpose of this research was to study and design grilled fish machine a small size semi-automatic and
determine performance by using a Halogen bulb heater which is composed of Halogen lamps Voltage at 220 240 V, 50 Hz, 1300 Watt, and the maximum temperature 250 °C. The study was found grilled fish mass 80 g with
temperature 166.6 °C after got continuous heat for 20 min found well-done meat
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Figure 1 ซึ่งเตายางเหลานี้ยังมีขอบกพรองในเรื่องของควันไฟที่
1 บทนํา
เกิ ด จากกระบวนการป ง ย า ง จึ ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นาเตาป ง ย า ง
อาหารปงย างเปนอาหารที่นิยมบริโ ภคกัน อยา งแพร หลาย ดั ง กล า วให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด ควั น ไฟและยกระดั บ
อาทิเชน หมูยาง ไกยาง ปลายางและอาหารทะเลยาง เปนตน แต คุณภาพของอาหารปงยางใหมีสุขลักษณะที่สะอาดปลอดภั ยตอ
ภายใต ค วามอร อ ยกลั บ แฝงไปด ว ยอั น ตราย อั น เกิ ด จาก ผูบริโภค
กระบวนการปงยางอาหารที่ใหความรอนผานเขาสูกลามเนื้อของ
เนื้อสัตวที่ทําใหอาหารสุกและมีกลิ่นหอมชวนนารับประทาน แต
ในกระบวนการปงยางจะเกิดควันไฟซึ่งเกิดจากการเผาไหมที่ไม
สมบูรณ จึงทําใหเกิดสารพิษประเภท Polycyclic Aromatic
Hydroerloon : PAH ที่เปนสารกอเกิดมะเร็งแกผูบริโภคได
เพราะเมื่อความรอนจากการปงยางสัมผัสกับเนื้อสัตว โดยเฉพาะ Figure 1 Traditional fish grill
ไขมันจะทําใหไขมันละลายหยดลงไปที่ถานกอนจะกอใหเกิดควัน
ปจจุบันมีการใชพลังงานความรอนจากหลอดไฟประเภทแกว
ไฟที่อันตรายจึงจําเปนที่จะตองหาวิธีการหรืออุปกรณเพื่อชวยลด เขามาชวยในกระบวนการปงยางหรืออบแหงอาหาร โดยเฉพาะ
ควันไฟจากการปงยางอาหาร
หลอดฮาโลเจนซึ่งเปนนวัตกรรมดานพลังงานไฟที่สามารถนํามา
จากการสํ า รวจตามท อ งตลาดพบว า มี เ ตาป ง ย า งขนาด ประยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า งดี ซึ่ ง สามารถช ว ยลดควั น ไฟที่ เ กิ ด จาก
หลากหลายชนิด อาทิ เตาปงยางแบบใชถาน เตาปงยางแบบใช กระบวนการปงยาง นอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงตอการเกิดสาร
แกส เตาป งยางแบบใชไ ฟฟาหรือน้ํามันเชื้ อเพลิง แสดงดังใน กอมะเร็งที่เปนอันตรายตอรางกายและลดพลังงานการปงยางได
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1.1 หลอดฮาโลเจน
หลอดฮาโลเจนเปนหลอดที่อาศัยการกําเนิดแสงจากความ
รอนโดยการใหกระแสไหลผานไสหลอดที่ทําดวยทังสเตนจนรอน
แลวเปลงแสงออกมา มีสีของลําแสงขาว ปกติหลอดจะมีลักษณะ
ยาวตรงแตก็ มี รู ปทรงอย า งอื่ น เพื่อ ให เหมาะกั บ ลัก ษณะงานที่
ตางกัน เชน หลอดที่ใชในเครื่องฉายภาพขางศีรษะหรือเครื่องฉาย
สไลด หลักการทํางาน เมื่อมีกระแสไหลผานไสหลอด ทังสเตนจะ
ทํ า งานที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ประมาณ 2,726.8 °C ภายในหลอดแก ว
ควอทซ ที่มีอุณหภูมิไมต่ํากวา 196.85 °C ปจจุบันมีการใชหลอด
ฮาโลเจนแรงดันต่ํากันมากขึ้นเนื่องจากมีการเคลือบสารพิเศษ
เรียกวา Dichroic Film ที่จานสะทอนแสงทําใหความรอนสวน
ใหญ ป ระมาณ 60 % กระจายออกไปทางด า นหลั ง ของหลอด
ลําแสงที่ไดรับจึงลงเย็นกวาเดิม เมื่อนําไปสองวัตถุดิบ จึงไมทําให
วัตถุดิบเสียหายมากนัก
ดวยเทคโนโลยีจากหลอดไฟฮาโลเจนที่สามารถใหความรอน
ไดสูงสุด 250 °C มีความสามารถทําใหอาหารสุกได จึงมีการ
พั ฒ นาและออกแบบเครื่ อ งครั ว ขึ้ น มารองรั บ ในส ว นนี้ โ ดยมี
คุณสมบัติของการทําความรอนของหลอดฮาโลเจน มาใชงานกับ
เครื่องครัวเนื่องจากจะไดประหยัดเวลาดวยความรอนที่เร็วและ
พลังสูง แสดงดัง Figure 2

1.3.1 การนําความรอน (heat conduction)
เป น ปรากฏการณ ที่ พ ลั ง งานความร อ นถ า ยเทภายในวั ต ถุ
หนึ่งๆ หรือระหวางวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการ
เคลื่อนที่ของพลังงานความรอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยัง
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา กวา โดยที่ตัวกลางไมมีการเคลื่อนที่ การ
นําความรอน เปนหนึ่งในกระบวนการถายเทความรอน ในโลหะ
การนําความรอนเปนลักษณะการถายเทความรอนผาน โดยตรง
จากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยการสัมผัสกัน เชน การเอามือ
ไปจับกาน้ํารอน จะทําใหความรอนจากกาน้ําถายเทไปยังมือ จึง
ทําใหรูสึกรอน เปนตน วัสดุใดจะนําความรอนดีหรือไมดี ขึ้นอยู
กับสัมประสิทธิ์การนําความรอน
1.3.2 การพาความรอน (heat convection)
เปนการถายเทความรอนที่เกิดขึ้นไดในสสารสองสถานะคือ
ของเหลวและกาซเนื่องจากเปนสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไดโดยจะมี
ทิ ศ ทางลอยขึ้ น เนื่ อ งจากเมื่ อ สสารได รั บ ความร อ นจะมี ก าร
ขยายตัว ทําใหความหนาแนนต่ําลง และสสารที่มีอุณหภูมิ ต่ํา
กวาก็จะลงมาแทนที่
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จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวจึงไดคิดที่
จะพัฒนาเครื่องยางปลาขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติสําหรับโดยใช
พลังงานความรอนจากหลอดฮาโลเจนมาชวยในกระบวนการปง
ยางเพื่อลดควันไฟ อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชยางอาหาร
ไดหลากหลายประเภท
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1.4 กฎของโอหม, กําลังไฟฟา และพลังงานไฟฟา
จากกฎของโอหมอธิบายไดวากระแสไฟฟาในวงจรจะมีคา
เพิ่มขึ้นถาแรงดันที่แหลงจาย มีคาเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันถา
แหลงจายไฟฟามีคาคงที่ กระแสไฟฟาจะมีคาลดลง เมื่อคาความ
ตานทานในวงจรไฟฟามีคามากขึ้น สรุปคาความสัมพันธ ไดวา
“กระแสไฟฟานั่นวงจรไฟฟานั้น จะแปรผันตรงกับ แรงดันของ
แหล ง จ า ยไฟฟ า แต จ ะแปรผกผั น กั บ ค า ความต า นทานใน
วงจรไฟฟา” ดังสมการที่ (1)
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Figure 2 The flow of hot air from a halogen lamp
1.2 ทฤษฎีการยาง
การยาง คือ การทําใหสุกดวยการวางไวเหนือไฟ เพื่อใหสุก
ระอุทั่วกัน หรือใหแหงมักใชแกของสด โดยปรกติใชเวลานานกวา
ปง ใชไฟกลางๆ ไมแรงมาก เพื่อทําใหอาหารสุก นิยมนํามาเสียบ
ไมหรือวางเรียงบนตะแกรง ใชระยะเวลาทํานอย อาหารสุกเนื้อ
ขางนอกจะแหงหรือเกรียม สวนขางในสุกและนิ่ม สวนระยะเวลา
ที่จะทําใหอาหารสุกก็ขึ้นอยูกับชนิดของวัตุดิบ โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
ของอาหารที่ยางเสร็จแลวอยูที่ 80 °C เชนการยางปลาจะใช
อุณหภูมิที่ 180 – 220 °C ประมาณ 30-40 นาที (ขึ้นอยูกับ
ขนาดตัวปลา) ปลาจึงสุกพอดี

(1)
I = กระแสไฟฟา มีหนวยเปนแอมปแปร (A)
E = แรงดันไฟฟา มีหนวยเปนโวลต (V)
R = ความตานทาน มีหนวยเปนโอหม (Ω)
กําลังไฟฟา คํานวณไดจากปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า จะแปรผั น ตรงกั บ ค า ของกระแสไฟฟ า ซึ่ ง จะ
เปลี่ยนไปตามความสัมพันธจากกฎของโอหม ดังสมการที่ (2)
(2)
P = กําลังไฟฟา มีหนวยเปนวัตต (W)
พลังงานไฟฟา (Electrical Energy) คือพลังงานที่ใชไปมี
ความสัมพันธกับเวลา ดังสมการที่ (3)
(3)

1.3 การถายเทความรอน
การถายเทความรอน สามารถจําแนก ไดออกเปน 2 แบบ
ดังนี้

W = พลังงานไฟฟา มีหนวยเปนจูล (J)
t = เวลา มีหนวยเปนวินาที (s)

204

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
2.2 การศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชหลอดฮาโลเจน
ทําการศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชหลอดฮาโลเจน
ในการยางปลา โดยการนําปลานิลสด น้ําหนัก 800 g มายางใน
เตาหลอดฮาโลเจน ตั้งอุณหภูมิความรอน ที่ 250 °C จากนั้นเก็บ
ขอมูลดานอุณหภูมิที่ใชยาง อุณหภูมิความรอนที่ผิวของปลา และ
ระยะเวลาที่ใชยาง เวลาทุกๆ 10 นาที
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2.3 การออกแบบเครื่องยางปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ
ทํ า การออกแบบเครื่ อ งย า งปลาแบบกึ่ ง อั ต โนมั ติ ขนาด
50x100x50 cm โดยใชหลอดฮาโลเจนเปนตัวทําความรอน ดาน
ในมีตะแกรงสําหรับวาง และพัดลมเพื่อชวยใหความรอนในเครื่อง
ไหลเวียน แสดงดัง Figure 3
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1.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ธีรพงศ บริรักษ (2560) ทําการพัฒนากระบวนการผลิตหมู
ปงเพื่อลดควันและกลิ่นรบกวนจากการผลิตหมูปง โดยทํา การ
ออกแบบและสร า งเครื่อ งปงหมูกึ่ งอัต โนมัติ ทํา จากสแตนเลส
304 ขนาดกวาง 70 cm ยาว 60 cm และสูง 110 cm ระบบ
การใหความรอนในการปงใชอินฟราเรดฮีตเตอรจํา นวน 4 แทง
กําลังไฟฟารวม 2,150 W ขับเคลื่อนชุดโซลําเลียงดวยมอเตอร
ขนาด 8 W 12V DC ใชโซลําเลียงพรอมติดตั้งชุดหนีบไมทํา จาก
สแตนเลสในการลําเลียงหมูปงกําหนดใหกระบวนการผลิตหมูปง
สุกภายใตเงื่อนไขการหมุนของมอเตอรลําเลียงหมุนครบ 1 รอบ
โดยทําการควบคุมมอเตอรตนกํา ลังที่ความเร็วรอบ 3 ระดับ
ไดแก 0.16, 0.2, 0.24 รอบ/นาทีควบคุมอุณหภูมิของอินฟราเรด
ฮีตเตอรระหวาง 210 – 220 °C จากการทดสอบความเร็วรอบที่
เหมาะสมของชุดลําเลียงอยูที่ 0.2 รอบตอนาที สามารถผลิตหมู
ปง ไดสูงสุดเฉลี่ย 450 ไมตอชั่วโมงคาประสิทธิภาพเชิงความรอน
เทากับ 32%
อุดมศักดิ์ กิจทวี และนฤมล บุญกระจาง (2558) ทําการ
ออกแบบเครื่องยางหมูหัน ที่สามารถเคลื่อนที่ได โดยใชมอเตอร
ขนาด ½ hp สายพานพรอมพูเลเพื่อปรับรอบจนเหลือ 30 รอบ
ตอนาที เครื่องยางประกอบดว ย กระบะยางครึ่งทรงกระบอก
ภายในมีตระแกรงยาง(160 × 50 × 50 cm3) และทอแสตนเลส
ขนาด 1 ½ in เพื่อเปนแกนหมุนหมูหันตลอดเวลายาง
ธีรศาสตร คณาศรี (2558) ทําการพัฒนาเตาอบยางไกดวย
ความรอนจากพลังงานไฟฟา โดยใชเทคนิคการสะสมความรอน
ใหกระจายในห องอบยางไก การออกแบบและสรางเตาอบทํ า
จากสแตนเลสมีลักษณะเปนถังทรงกลมมีขนาดความจุ 200 ลิตร
ขนาดความกวาง × สูง เทากับ 56 × 90 cm เจาะรูกลม
ดานลางเสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร สําหรับใหน้ําไหลออก
ภายในหองมีราวเปนชั้นแขวนไกจากผนัง 10 cm จํานวน 3 ชั้น
เวนระยะหางแตละชั้นๆ ละ 20 cm การเตรียมการทดลองกอน
อบ ชํ า แหละแบ ง อกทั้ งตั ว เกี่ ย วตะขอแขวนไก ใ นห อ งอบย า ง
ทดสอบอบยางอุณหภูมิที่ 110, 120 และ 130 °C ผลการทดลอง
อบย า งไก ด ว ยความร อ นจากไฟฟ า พบว า เตาอบย า งไก มี
ประสิทธิภาพเชิงความรอนรอยละ 65 การอบยางไกจะสุกและมี
สี น้ํ า ตาลน า รั บ ประทานที่ อุ ณ หภู มิ 120 และ 130 °C ใช
ระยะเวลา 50-60 นาที ตามลําดับ ความพึงพอใจของผูบริโภคไก
ยางที่มีตอเตายางจากพลังงานไฟฟาระดับมากตอความสะดวกใน
การใชงานมีคาเฉลี่ย 4.31

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 ลงพื้นที่สํารวจการยางปลาตามทองตลาด
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาปญหาดานการยางปลาตามราน
ขายปลายาง ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเก็บขอมูลชนิด
ของเตาที่ยาง อุณหภูมิที่ใชยาง อุณหภูมิความรอนที่ผิวของปลา
และระยะเวลาที่ใชยางโดยผูวิจัยสุมเก็บขอมูล จํานวน 3 ราน
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Figure 3 Prototype Grilled Fish Machine

2.4 การทดสอบการใชพลังงานไฟฟา
ทดสอบโดยการใช เครื่อ งวั ดพลัง งานไฟฟ าแบบดิจิ ตอลไป
ตรวจวัดคาพลังงานไฟฟาที่ใช (W) และคาแรงดันไฟฟา (V) และ
บันทึกผล
2.5 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลายาง
ทําการทดสอบชิมดวยผูทดสอบชิม จํานวน 20 คนนําปลา
ยางที่ไดจากการยางดวยเครื่องยางปลาที่พัฒนาขึ้น มาทดสอบ
ประสาทสัมผั สเที ยบกับ ปลายางที่ใช เครื่องยางแบบถานตาม
ทองตลาดโดยทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส แบบ Hedonic
Scaling Test โดยการชิมและการใหคะแนนของระดับการยางทั้ง
9 ระดับ (ปราณี อานเปรื่อง, 2551)
3. ผลและวิจารณ
3.1 ผลการสํารวจกระบวนการยางปลาตามทองตลาด
Table 1 Results of the survey for traditional grilled fish
ชื่อราน

ชนิดของ
เตา

อุณหภูมิที่
ใชยาง (°C)

อุณหภูมิที่
ผิวปลา (°C)

เวลา
(min)

เมี่ยงปลาเผา
เอนกปลาเผา
ปารตี้ปลาเผา

เตาถาน
เตาถาน
เตาถาน

550
494
450

62
60
58

30
30
30

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

จํานวนครั้ง

อุณหภู
มิในเตายาง
(°C)

อุณหภูมิที่
ผิวปลา (°C)

เวลา
(min)

1
2
3

122
118
110

69
57
55

20
20
20

ce

3.2 ผลการศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชหลอดฮาโลเจน
Table 1 The study of the use of halogen lamps
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ผลการสํารวจกระบวนการยางปลาตามทองตลาด จํานวน 3
ราน พบวา การยางปลาตามทองตลาดจะใชเตาถานในการยาง
ปลา อุณหภูมิที่ใชยาง เฉลี่ยอยูที่ 498 °C คาเฉลี่ยอุณหภูมิ
ความรอนที่ผิวของปลา เฉลี่ยอยูที่ 60 °C และระยะเวลาที่ใชยาง
เฉลี่ยอยูที่ 30 นาที

C
on
fe
r

ผลการศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชหลอดฮาโล
เจนในการยางปลา พบวา ในการยางปลา อุ ณหภูมิในเตายา ง
เฉลี่ยอยูที่ 116.66 °C อุณหภูมิความรอนที่ผิวของปลา เฉลี่ยอยูที่
60.33 °C และระยะเวลาที่ใชยาง เฉลี่ยอยูที่ 20 min
3.3 ผลการทดสอบการใชพลังงานไฟฟา จากการทดสอบวัดคา
แรงดันไฟฟาได 229.8 V และคากระแสไฟฟาได 5.6 A ทําการ
คํานวณหาคาพลังงานไฟฟา ตามสมการ (3) จะไดคาพลังงานที่ใช
0.64 kWh

การยาง

สี

8.75

8.30

8.70

8.75

8.40

7.20

8.10

8.45

คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส
เนื้อ
ความชอบ
กลิ่น
รสชาติ
สัมผัส
โดยรวม

20

ยางดวยเครื่อง
8.75
กึ่งอัตโนมัติ
ยางดวยเตา
7.80
ถาน
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3.4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลายาง
Table 3 The results of the sensory test for the grilled
fish

TS

AE

4. สรุป
จากการออกแบบและสรางเครื่องยางปลาแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดยใชหลอดฮาโลเจนเปนแหลงพลังงานความรอน ใชเวลาเพียง
20 นาที เนื้อปลาสุก และแหงพอเหมาะ ใชพลังงานไฟฟา 0.64
kWh โดยมีการใหคะแนนทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคอยูที่
8.75 คะแนน
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