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เตรียมการทดลอง

รูปที่ 1 ไม้ที่ใช้ย่างจับหลัก

รูปที่ 2 เนื้อปลา

รูปที่ 3 เนื้อปลาที่ปั้นไว้แล้ว

รูปที่ 4 เนื้อปลาที่ย่างแล้ว

รูปที่ 5 เครื่องที่ใช้ย่างจริง
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ที่มาและความส�ำคัญ

มีการผลิตเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในเครื่องย่างจับหลัก แต่เครื่อง
ดังกล่าวท�ำหน้าที่หมุนไม้จับหลักแทนการหมุนด้วยมือ ผู้ท�ำ
อาหารประเภทปิ้งย่างมีมากมายหลายชนิด จับหลัก หน้าที่ย่างยังต้องคอยสังเกตการสุกของเนื้อปลาที่จับหลักอยู่
จัดเป็นอาหารประเภทปิ้งย่างชนิดหนึ่งที่มีขายอยู่ทั่วไปทั่วทุก ด้วยตนเองตลอดเวลา และคอยดึงไม้จับหลักอันที่สุกออกจาก
ภูมิภาคของประเทศไทย หารับประทานได้ง่าย วิธีการท�ำจับ- เตาย่าง ท�ำให้ไม่สามารถปลีกเวลาไปท�ำงานอย่างอื่นได้ เพราะ
หลักจะใช้เนื้อปลาที่บดละเอียดน�ำมาผสมคลุกเคล้ากับเครื่อง- กลัวอาหารที่ย่างไว้ไหม้เสียหาย
แกง และเครื่องปรุงรสต่างๆ นวดให้เข้ากัน จากนั้น จึงจะน�ำมา
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วคณะผู ้ จั ด ท� ำ โครงงานได้ ศึ ก ษา
ปั้นให้เป็นลูกๆ อาจเป็นทรงกลมหรือวงรีก็ได้ ให้เนื้อปลาห่อหุ้ม หลักการท�ำงานของลูกเบี้ยวเชิงกล พบว่า ลูกเบี้ยวสามารถ
ยึดติดกับไม้ไผ่ตรงกลาง จากนั้น น�ำไปย่างด้วยไฟอ่อนๆ บนเตา น�ำมาใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการน�ำ
ถ่าน
มาประยุกต์ใช้ ท�ำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องย่างจับหลัก
จากการส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการย่างจับหลักครั้งละ แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยให้เครื่องย่างจับหลักหมุนพาไม้ที่ใช้ย่าง
มากๆ พบว่า จะต้องใช้คนไม่ต�่ำกว่า 2 คน โดยคนหนึ่งท�ำหน้าที่ อาหารเคลื่อนที่ไปบนเตาย่างเป็นวงกลม ในขณะที่เคลื่อนที่จะ
ปั้นปลาให้จับกับไม้และวางลงบนเตาย่าง ส่วนอีกคนหนึ่งจะ ให้ไม้ที่ย่างจับหลักแต่ละอันหมุนพลิกอาหารที่ย่างให้สัมผัสกับ
ใช้มือหมุนพลิกไม้ที่ก�ำลังย่างตลอดเวลา เพื่อให้เนื้อปลาที่ย่าง ความร้อนได้ทั่วถึงตามจังหวะการท�ำงานของลูกเบี้ยว และเมื่อ
สัมผัสกับความร้อนอย่างทั่วถึง ในการย่างจับหลักปริมาณมากๆ เคลื่อนที่วนไปบนเตาย่างครบรอบจับหลักที่ย่างจะสุกพอดี และ
หลายอันพร้อมๆ กัน ผู้ย่างอาจหลงลืมว่าชิ้นใดวางล�ำดับก่อน ไหลตกลงภาชนะรองรับอัตโนมัติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
หลังท�ำให้หมุนพลิกไม้จับหลักไม่ทัน จับหลักบางอันไหม้เสีย- ผู้ย่างโดยผู้ย่างไม่ต้องเสียเวลาในการดึงไม้จับหลักออกเมื่อสุก
หายและจะต้องทิ้งไป ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้ ถึงแม้ปัจจุบันจะ และไม่ต้องกังวลเรื่องจับหลักไหม้เสียหาย

วัตถุประสงค์
อัตโนมัติ

1. เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งย่ า งจั บ หลั ก กึ่ ง

2. เพื่อศึกษาลักษณะผิวสัมผัสของอุปกรณ์จับยึดไม้ที่
ส่งผลต่อการหมุนรอบตัวเอง
3. เพื่อศึกษาขนาดของไม้ที่ใช้ย่างจับหลักที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องย่าง
จับหลักกึ่งอัตโนมัติ
5. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่างจับหลักด้วย
เครื่องกับการย่างจับหลักด้วยคน
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องย่าง
จับหลักกึ่งอัตโนมัติ

วัสดุอุปกรณ์
1. ไม้ที่ใช้ย่าง
2. เนื้อปลาที่ปรุงเครื่องแกง
3. เนื้อปลาที่ปั้นไว้แล้ว
4. เตาย่าง
5. อุปกรณ์จับยึดไม้
6. หนามเตย
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วิธีการทดลอง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คณะผู้จัดท�ำโครงงานแบ่งการ
ศึกษาค้นคว้าออกเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างเครื่องย่างจับหลักกึ่ง
อัตโนมัติ
ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะรูปแบบผิวสัมผัสของอุปกรณ์
จับยึดที่ส่งผลต่อการหมุนรอบตัวเอง
ตอนที่ 3 ศึกษาขนาดของไม้ที่ใช้ย่างจับหลักที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่อง
ย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ
ตอนที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่างจับหลัก
ด้วยเครื่องกับการย่างจับหลักด้วยคน
ตอนที่ 6 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน
การใช้เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ

สรุปผลการทดลอง
1. เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบและสร้าง
ขึ้นมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ ส่วนที่เป็นเตาย่าง ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์จับยึดไม้ขณะย่าง ระบบการท�ำงานของเครื่องย่างจับ
หลักกึ่งอัตโนมัติ
2. ผิวสัมผัสของอุปกรณ์จับยึดไม้เป็นผิวสัมผัสแบบ
หนามเตยวนตามเข็มนาฬิกา จะท�ำให้อุปกรณ์จับยึดไม้มีการ
เคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองได้คล่องทุกอัน
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ที่ใช้ย่างจับหลัก 7
มิลลิเมตร ท�ำให้ไม้ย่างจับหลักหมุนได้คล่อง และหลุดออกจาก
หัวจับได้ 100% มีความเหมาะสมต่อการน�ำมาใช้ย่างจับหลัก
4. ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องย่างจับหลักกึ่ง
อัตโนมัติ พบว่า เวลาในการเคลื่อนที่ครบรอบจะใช้เวลาเท่ากัน
ทุกรอบ คือ 4 นาที/รอบ จับหลักทุกอันที่ย่างจะหมุนรอบตัวเอง
พร้อมกับเคลื่อนที่วนไปบนเตาย่างและจะสุกพอดีเมื่อเคลื่อน
ไปบนเตาย่างครบ 1 รอบ จากนั้น จะตกลงสู่ถาดรองรับโดย
อัตโนมัติทุกอัน คิดเป็น 100% โดยมีอัตราเร็วในการย่างจนสุก
30 อัน ภายในเวลา 4 นาที หรือเฉลี่ย 7.5 อัน/นาที
5. เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติสามารถย่างจับหลัก
ได้เฉลี่ย 7.50 อัน/นาที ส่วนการย่างจับหลักโดยใช้คนจะย่าง
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ได้เฉลี่ย 4.00 อัน/นาที เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า
เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการย่างจับหลัก
ได้มากกว่าการย่างด้วยคน 46.67%
6. ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ เ ครื่ อ งย่ า งจั บ หลั ก กึ่ ง
อัตโนมัติเกี่ยวกับด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบและ
ด้านการใช้งาน พบว่า ทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ไม้ที่ใช้เครื่องย่างจับหลักควรใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดเล็ก
กว่ารูของช่องอุปกรณ์จับยึด โดยเฉลี่ยเล็กกว่าประมาณ 1.5
มิลลิเมตร เช่น การใช้ไม้ไผ่ตะเกียบ
2. สามารถน�ำไปใช้ย่างอาหารอื่นๆ นอกเหนือจากจับ
หลัก เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้นย่าง หมูย่าง ข้าวปั้น และมันบดย่าง
เป็นต้น
3. การปรับความร้อนในการย่าง กรณีใช้ถ่านไม้เป็น
แหล่งให้ความร้อนให้ใช้ขี้เถ้าโรยกลบถ่านเพื่อลดความร้อนใน
การย่าง
4. ความร้อนที่ใช้ย่างนอกเหนือจากการใช้ถ่านไม้
หรือจะใช้ย่างแบบอินฟราเรด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
ในการย่างอาหารไว้ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายอาหาร
ประเภทจับหลัก
2. สามารถน� ำ เครื่ อ งย่ า งจั บ หลั ก กึ่ ง อั ต โนมั ติ ไ ปใช้
ประกอบอาชีพ ช่วยลดค่าจ้างแรงงาน ท�ำให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง

