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คำนำ 

กระบวนการผลิตกุงแหงของเกษตรกรดำเนินการโดยการนำกุงท่ีผานการ

ตากแหงมากะเทาะเปลือกเพื่อแยกเปลือกออกจากตัวกุงแหง สวนใหญเกษตรกร

จะตากแหงโดยธรรมชาติทำใหเกิดสารปนเปอนในกุง และการตากจะไมมีการ

ตรวจสอบความแหงหรือเปอรเซ็นตความชื้นในตัวกุ ง หากไมแหงจะกะเทาะ

เปลือกยากแตถาแหงมากเกินไปก็จะทำใหกุงแหงหักขณะกะเทาะเชนเดียวกัน 

สงผลใหคุณภาพผลิตภัณฑไมดี ท้ังนี้เนื่องจากการกะเทาะเปลือกจะทำโดยนำกุงท่ี

ตากแหงมาใสถังหรืออุปกรณและมีชุดซ่ีสำหรับตีเปลือก ซ่ึงมีใบตีวางเรียงเปนแนว

ยาวสลับตรงกันขาม โดยใชมอเตอรขับใบหมุนซี่ตีเปลือกกุง เปลือกกุงที่ถูกตีจน

เปลือกแตกออกจากเนื ้อจะนำไปแยกเพื ่อใหเหลือเฉพาะตัวกุ งแหงเพื่อนำไป

จำหนาย ซึ่งในปจจุบันเกษตรกรจะจำหนายแบบคละขนาดหรือถาจะคัดแยก

ขนาดเพื่อเพิ่มราคาในการจำหนายก็จะตองใชวิธีการคัดเลือกขนาดดวยมือทำให

ชาซ่ึงเกษตรกรไมคอยนิยมทำกันเพราะตองใชแรงงานคนเปนจำนวนมาก ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑตั ้งแตตนทาง กลางทาง และ

ปลายทาง โดยผลจากการศึกษาวิจัยดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 

      1. การเตรียมวัตถุดิบ เริ่มตนตั้งแตการเลือกชนิดและขนาดของกุงนำมา

ทำความสะอาดอยางถูกวิธ ี และผานการตมดวยความรอนและอุณหภูมิ ท่ี

เหมาะสม โดยการนำไปตากแหงในโดมพลังงานแสงอาทิตยที่พัฒนาใหมีระบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อลดสารปนเปอนที่จะเกิดในกุงแหง

และลดการสรางมลภาวะในอากาศ รวมทั ้งจะไดกุ งที ่ม ีปริมาณความชื ้นท่ี

เหมาะสมเม่ือนำไปกะเทาะเปลือกจะไดกุงแหงท่ีสมบูรณ 
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    2. การกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหง โดยใชเครื่องกะเทาะ

เปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหงซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติสามารถคัดแยกกุงแหงได

ถึง 3 ขนาด ทำใหทำงานไดสะดวกรวดเร็วและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑไดตาม

ขนาด สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

    3. การบรรจุผลิตภัณฑกุงแหงตามขนาดที่ไดจากการผลิตและตามความ

ตองการของทองตลาดรวมทั้งการจัดทำ Package ที่มีรูปลักษณสวยงามเพื่อการ

จำหนายท้ังในและตางประเทศ 

 ผูวิจัยหวังวาคูมือการแปรรูปผลิตภัณฑกุงแหงสูการจำหนายเชิงพาณิชยท่ี

นำเสนอรายละเอียดขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตกุงแหงและรายละเอียดขั้นตอน

การแปรรูปกุงแหงในภาคปฏิบัติคงจะเปนประโยชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนและ

กลุมเกษตรกรเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑกุงแหงใหมีคุณภาพสำหรับการจำหนายใน

เชิงพาณิชย ตอไป 

         

คณะผูวิจัย 
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บทนำ 1 

ประโยชนของกุงแหง 

1. ใหพลังงานแกรางกายซ่ึงกุงแหง 100กรัม ใหพลังงาน 253 กิโลแคลอรี่ 

2. ในกุงแหง 100 กรัม มีแคลเซียมถึง 2,305 มิลลิกรัม สามารถเปนอาหารเสริม

แคลเซียมปองกันภาวะกระดูกพรุนได โดยเฉพาะผูที ่ไมสามารถจะดื่มนมได  

มีโปรตีน 51.7 กรัม และไขมัน 3.4 กรัม  

3. สามารถนำมาประกอบอาหารไดหลายชนิด 
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การแปรรูปกุงแหงใหได

คุณภาพและมาตรฐาน 
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การแปรรูปกุงแหงใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 

 เพื่อใหการผลิตกุงแหงไดคุณภาพและมาตรฐานและเปนไปตามขอกำหนด

การแปรรูปอาหารเพื ่อใหไดเลขสารบบอาหารแปรรูป (อย.) ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ. 2543 เรื ่อง วิธีการผลิต เครื ่องมือ

เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ

ผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะทั่วไป การผลิตอาหารจะตองมีการกำหนดวิธีการ

ผลิตเครื ่องมือเครื ่องใช ในการผลิตและการเก็บร ักษาอาหาร (ส ํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา, 2563) ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวนั้นจะตองคำนึงถึง

สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

1. สถานที่ตัง้และอาคารผลิต 

 1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่จะไมทำใหอาหารท่ี

ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย โดย 

1.1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการ

สะสมสิ่งที่ไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูลอันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง 

รวมท้ังเชื้อโรคตาง ๆ ข้ึนได 

1.1.2 อยูหางจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุนมากผิดปกติ 

1.1.3 ไมอยูใกลเคียงกับสถานท่ีนารังเกียจ 

1.1.4 บริเวณพ้ืนท่ีตั้งตัวอาคารไมมีน้ำขังแฉะและสกปรกและมีทอระบาย

น้ำเพื่อใหไหลลงสูทางระบายน้ำสาธารณะในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใชผลิต

การแปรรูปกุงแหงใหไดคุณภาพและ

มาตรฐาน 
2 
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อาหารอยูติดกับบริเวณที่มีสภาพไมหมาะสม หรือไมเปนไปตามขอ 1.1.1-1.1.4 

ตองมีกรรมวิธีที ่มีประสิทธิภาพในการปองกันและกำจัดแมลงและสัตวนำโรค 

ตลอดจนฝุนผงและสาเหตุของการปนเปอนอ่ืน ๆ ดวย 

1.2 อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะท่ี

งายแกการทะนุบำรุงสภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน  

1.2.1 พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ตองกอสรางดวย

วัสดุท่ีคงทน เรียบ ทำความสะอาด และซอมแชมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา 

1.2.2 ตองแยกบริเวณผลิตออกเปนสัดสวนไมรวมกับท่ีอยูอาศัย 

1.2.3 ตองมีการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาในบริเวณอาคารผลิต 

1.2.4 จัดใหมีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ

ผลิตใหเปนไปตามสายงานการผลิตอาหารแตละประเภท และแบงแยกพื้นที่การ

ผลิตเปนสัดสวนเพ่ือปองกันการปนเปอนอันอาจเกิดข้ึนกับอาหารท่ีผลิตข้ึน 

1.2.5 ไมมีสิ่งของท่ีไมใชแลวอยูในบริเวณผลิต 

1.2.6 จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพียงพอสำหรับ

การปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต 
 

2. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณในการผลิต 

 2.1 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทำจากวัสดุที่ไม

ทำปฏิกิริยากับอาหารอันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค 

2.2 โตะที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในสวนที่สัมผัสกับอาหาร ตองทำดวย

วัสดุท่ีไมเกิดสนิม ทำความสะอาดงาย และไมทำใหเกิดปฏิกิริยาท่ีอาจเปนอันตรายแก

สุขภาพของผูบริโภค โดยมีความสูงเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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2.3 การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชเหมาะสมและ

คำนึงถึงการปนเปอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องมือ 

เครื่องจักร และบริเวณท่ีตั้งไดงายและท่ัวถึง 

2.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

3.1 การดำเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี

ตั ้งแตการตรวจรับวัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหารการขนยาย การ

จัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหาร และการขนสง 

3.1.1 วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตอาหาร ตองมีการคัดเลือกใหอยูใน

สภาพที่สะอาด มีคุณภาพดี เหมาะสำหรับใชในการผลิตอาหารสำหรับบริโภค 

ตองลางหรือทำความสะอาดตามความจำเปนเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปอน

ที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุนั ้น ๆ และตองเก็บรักษาวัตถุดิบภายใตสภาวะท่ี

ปองกันการปนเปอนไดโดยมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด และมีการหมุนเวียนสตอก

ของวัตถุดิบและสวนผสมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะที่ใชในการขนถายวัตถุดิบและ

สวนผสมในการผลิตอาหาร ตลอดจนเครื่องมือที ่ใชในการนี้ ตองอยูในสภาพ

ท่ีหมาะสมและไมทำใหเกิดการปนเปอนกับอาหารในระหวางการผลิต 

3.1.3 น้ำแข็งและไอน้ำที่ใชในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองมี

คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำแข็งและน้ำบริโภค 

และการนำไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

3.14 น้ำที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร ตองเปนน้ำสะอาดบริโภคได มี

คุณภาพมาตฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื ่อง น้ำบริโภค และ            

การนำไปใชในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 
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3.1.5 การผลิต การเก็บรักษา ขนยายและขนสงผลิตภัณฑอาหาร ตอง

ปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุดวย 

3.1.6 การดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั ้งหมด ใหอยู ภายใต

สภาวะท่ีเหมาะสม 

 3.2 จัดทำบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้ 

3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ 

3.2.2 ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑและวันเดือนปที่ผลิตโดย

ใหเก็บบันทึกและรายงานไวอยางนอย 2 ป 
 

4.  สุขาภบิาล 

 4.1 น้ำท่ีใชภายในโรงงาน ตองเปนน้ำสะอาดและจัดใหมีการปรับคุณภาพน้ำ

ตามความจำเปน 

4.2 จัดใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสำหรับ

ผูปฏิบัติงาน และตองถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมืออยางครบถวน และ

ตองแยกตางหากจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 

4.3 จัดใหมีอางลางมือในบริเวณผลิตใหเพียงพอและมีอุปกรณการลางมือ

อยางครบถวน 

4.4 จัดใหมีวิธีการปองกันและกำจัดสัตวและแมลงในสถานที่ผลิตตามความ

เหมาะสม 

4.5 จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจำนวนที่เพียงพอ และมี

ระบบกำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

4.6 จัดใหมีทางระบายน้ำทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร 
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5.  การดูแลรักษาและการทำความสะอาด 

5.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิตตองทำความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพ

สะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่ำเสมอ 

5.2 ตองทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื ่องมือ เครื ่องจักร และ

อุปกรณในการผลิตใหอยูในสภาพที่สะอาดทั ้งกอนและหลังการผลิต สำหรับ

ชิ ้นสวนของเครื ่องมือเครื ่องจักรตางๆ ที ่อาจเปนแหลงสะสมจุลินทรีย หรือ

กอใหเกิดการปนเปอนอาหาร สามารถทำความสะอาดดวยวิธีที่เหมาะสมและ

เพียงพอ 

5.3 พื้นผิวของเครื่องมือและอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทำ

ความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 

5.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ตองมีการตรวจสอบและ

บำรุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ 

5.5 การใชสารเคมีที่ใชลางทำความสะอาด ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใชเกี่ยวของ

กับการผลิตอยูภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุดังกลาวจะตอง

แยกเปนสัดสวนและปลอดภัย 
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6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน 

 6.1 ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามท่ี

กำหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการปนเป อนของ

ผลิตภัณฑ 

 6.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดำเนินการผลิตและมีการสัมผัส

โดยตรงกับอาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ผิวท่ี

อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ตอง 

6.2.1  สวมเสื้อผาท่ีสะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน กรณีท่ีใชเสื้อคลุม

ก็ตองสะอาด 

6.2.2  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปอน 

6.2.3  ใชถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ ทำดวย

วัสดุที ่ไมมีสารละลายหลุดออกมาปนเปอนอาหารและของเหลวซึมผานไมได 

สำหรับจับตองหรือสัมผัสกับอาหารกรณีไมสวมถุงมือตองมีมาตรการใหคนงานลง

มือ เล็บ แขนใหสะอาด 

6.2.4  ไมสวมใสเครื่องประดับตาง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัย

ของมือและเล็บใหสะอาดอยูเสมอ 

6.2.5  สวมหมวก หรือผาคลุมผม หรือตาขาย 

6.3  มีการฝกอบรมเจาหนที่ผู ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และ

ความรูท่ัวไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม 

6.4  ผูท่ีไมเก่ียวของกับการผลิต ปฏิบัติตามขอ 6.1-6.2 เม่ืออยูในบริเวณผลิต 
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กระบวนการแปรรูปกุงแหง 
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เพื่อใหการแปรรูปกุงแหงสำหรับการจำหนายเชิงพาณิชยใหไดคุณภาพและ

มาตรฐานตามท่ีกำหนดจึงควรดำเนินการแปรรูปกุงแหงในแตละข้ันตอนดังนี้ 

1. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 

กระบวนการแปรรูปตนทางเพื่อเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูการผลิตกุงแหง 

เริ่มตนตั้งแตการเลือกชนิดและขนาดของกุงนำมาทำความสะอาดอยางถูกวิธี ผาน

กระบวนการตมดวยความรอนและอุณหภูมิที ่เหมาะสม นำไปตากแหงในโดม

พลังงานแสงอาทิตยที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อลด

สารปนเปอนที่จะเกิดในกุงแหงและลดการสรางมลภาวะในอากาศ ซึ่งจะไดกุงที่มี

ปริมาณความชื ้นที ่เหมาะสมเมื ่อนำไปกะเทาะเปลือกจะไดกุ งแหงที ่สมบูรณ 

รายละเอียด ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำกุงแหง 

กระบวนการแปรรูปกุงแหง 
 

3 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ 

เริ่มตน เลือกชนิดและ

ขนาดกุงสด 

 

ตมในน้ำเกลือคาความ

เข็มขน 2 % ดวย

อุณหภูมิ 100 ° C 

เวลา 7 นาที 

สะเด็ดน้ำ 

ตากแหงในโดมท่ี

อุณหภูมิ 70๐C 

ความช้ืน 20 % 

ทำความสะอาด

โดยใช

น้ำประปาไหล

กุงแหงท่ีมี

คุณภาพพรอม

กะเทาะเปลือก 

สิ้นสุด 
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สำหรับรายละเอียดในแตละข้ันตอนมีดังนี้ 

1.1 การเลือกชนิดและขนาดกุง 
 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะของกุงขาว 

 

ลำตัวสีขาวใส 

 เพื่อใหไดความสดและคาจุลินทรียอยูในคาที่กำหนด ควรเก็บกุงสดใน

น้ำแข็งไมเกิน 2 วัน กุงยังมีสีน้ำเงินเทาและยังไมมีกลิ่นผิดปกติและเมื่อเก็บไว

มากกวา 2 วัน กุงจะมีสีชมพูและเริ ่มมีกลิ่นแอมโมเนียเล็กนอย (กระทรวง

อุตสาหกรรม : 2563) 
 

ขนาด 150-250 ตัว/กก. หางสีแดง 

กุงสด 
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 1.2 ทำความสะอาด

 
 

ภาพท่ี 5 การลางทำความสะอาดกุง 

 

     เพื่อใหการผลิตกุงแหงไดคุณภาพและมาตรฐานและเปนไปตาม

ขอกำหนดของอย. กุงสดตองตองลางหรือทำความสะอาดตามความจำ

เปนเพ่ือขจัดสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปอนท่ีอาจติดหรือปนมากับวัตถุนั้น ๆ 

และน้ำท่ีใชในกระบวนการผลิตอาหาร ตองเปนน้ำสะอาดบริโภคได  

     ดังนั้นในการลางทำความสะอาดควรลางดวยน้ำประปาและใช

วิธีการใหนำประปาไหลผานตัวกุง ควรลางจนสะอาดโดยสังเกตน้ำท่ี

ผานกุงไมมีเศษสกปรกออกมาจากการลาง 
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 1.3 การตม 

 การตมกุงสดควรดำเนินการดังนี้ 

  

 

ภาพท่ี 6 การตมกุง 
 

 1.4 การตากแหง 

 หลังจากนำกุงที่ตมมาสะเด็ดน้ำก็นำไปตากแหง เพื่อใหกุงที่ตากแหงได

คุณภาพควรมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ใหเหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอคาสี

ของกุ งแหงและคุณภาพของกุ งแหงเมื ่อนำไปกะเทาะจะกะเทาะไดงายและ 

ตัวกุงแหงไมหัก (จิรวรรณ แยมประยรู และ อมรรัตน สขุโข, 2549) 

 คาอุณหภูมิท่ีเหมาะสม คือ 60°C - 70°C  

 คาความชื้นท่ีเหมาะสม คือ 15-20 % 

 เพื่อใหไดคาอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมเกษตรกรจะใชวิธีสังเกตแตเพือ่ให

ไดคามาตรฐานดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาการตากแหงดวยโดมพลังงานแสงอาทิตย 

ที ่ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้น (นวัตกรรมที ่ผ ู ว ิจัยพัฒนา) ท่ีสามารถสั ่งการโดย

 ใสน้ำในภาชนะ 1 ลติร ตอกุง 1 กโิลกรัม 

 
ใสเกลือ 1 ชอนโตะ ตอน้ำ 1 ลิตร 

จะไดน้ำเกลือที่มีความเขมขน 2% 

ตมน้ำจนเดือดและใสกุงสดใชเวลา

ในการตมประมาณ 7 นาท ี

 น้ำกุงที่ตมแลวมาสะเด็ดน้ำ 

 1   

2 

3 

4 
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แอพพลิเคชั่นผาน Smart Phone ทั้งกำหนดคาอุณหภูมิ คาความชื้น รวมทั้งสั่งใหระบบ

หยุดการทำงานหรือรับการแจงเตือนในกรณีตางๆ ทั้งนี้ทำใหเกษตรกรสามารถรับทราบ

ขอมูลการทำงานและควบคุมการทำงานของระบบได  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7  โดมพลังงานแสงอาทิตยแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมารทโฟน 

ชุดควบคุม 

โซลารเซลล 

แบตเตอรี ่

โซลารโดม 

เซนเซอรวัดอุณหภูม ิเซนเซอรวัดความชืน้ 

พัดลม หลอดไฟ 
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วิธีการใชงานโดมพลังงานแสงอาทิตยแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

      การใชงานดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 

ภาพท่ี 8  วิธีการใชงานโดมพลังงานแสงอาทิตยแบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ 

1. นำกุงตมเขาตูอบโดยจะมี 6 ช้ัน 1 ช้ัน

สามารถรับน้ำหนักไดถึง 3 กิโลกรมั 6 ช้ัน 

สามารถรับน้ำหนักได 18 กิโลกรัม 

 

2. ตรวจสอบตูคอนโทรล โดยนำแบตเตอรี่
มาติดตั ้ง เมื ่อสถานะไฟที่คอลโทรลชารจ
เจอรพรอม ใหเปดสวิตชเมื่อกลองประมวล 
ผลทำงานจะแสดงไฟข้ึนโชว 

 

3. การติดตั้งแอปพลิเคชัน eWelink ลงบนมือถือ
สามารถ แสดงการทำงานผานอุปกรณมือถือ โดย
แอปพลิเคชันจะมีการแจงเตือนของการทำงาน
ตลอดเวลา 

 

4. เมื่อผลิตภัณฑอบไดอุณหภูมิและความชื้นท่ี
กำหนด ก็สามารถเก็บผลิตภัณฑภาพในโดม
พลังงานแสงอาทิตยแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนได 
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2. กระบวนการกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาด 

 สำหรับกระบวนการกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหงในครั้งนี้ผูวิจัยได

สรางเครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหงท่ีสามารถกะเทาะเปลือกกุง

แหง แยกเปลือกออกจากตัวกุงและมีกระบวนการคัดแยกขนาดของกุงแหงไดถึง 3 

ขนาดตามความตองการของตลาดและผูบริโภค รายละเอียดกระบวนการกะเทาะ

เปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหง ดังภาพท่ี 18 

 

ภาพท่ี 9 กระบวนการกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหง 

เริ่มตน 
นำกุงแหงใส

เคร่ืองกะเทาะ

เปลือก 

กะเทาะ

เปลือก 

เปดเคร่ือง 

คัดแยก

ขนาด 
กุงแหง  

3 ขนาด 

สิ้นสุด 
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2.1 รายละเอียดเครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหง 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 10 เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหง 
 

 

 

 

 

 

ชุด Feed กุงแหง 
 
ชุดกะเทาะเปลือกกุง 

มอเตอรขับชุด Feed กุง

ชุดควบคุมระบบไฟฟา และ 

Professional Learning Community 
 
ตะแกรงคัดแยกขนาดกุงแหง 6 มม. , 

4 มม. และเล็กกวา 4 มม. 
 ถังกักเก็บฝุนจากการกะเทาะเปลือกกุง 

มอเตอรสำหรับสงกำลังตีเปลือกกุง

และคัดแยกขนาดกุงแหง 
 สวิทชฉุกเฉิน 
 

 
ถังรองรับกุงแหง 
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2.2 ข้ันตอนและวิธีการใชงานเครื่องจักร 

1. ใสกุงแหงท่ีผานการตากลงในถาดรองรับกุงแหง 
 

 
 

ภาพท่ี 11 การใสกุงแหงลงในถาดรองรับ 
   

2. ปรับตั้งคาความเร็วรอบของชุดตีเปลือกกุงแหงตามขนาดของกุงแหง 

ขนาดใหญ 300 rpm ขนาดกลาง 200 rpm และขนาดเล็ก 150 rpm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  Switch ควบคุมการทำงานของเครื่อง 

 

S1 เป ด/ปดและปร ับความเร ็วรอบของ

มอเตอรตัวตีเปลือก 

S2 เปด/ปดและปรับความเร็วรอบของ

มอเตอรเขยา 

S3 เปด/ปดตัวจายกุงลงถัง  

S4 เปด/ปดกุงออกจากตัวตี  
*ทุกตำแหนงจะมีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน 

S1 
S2 

S4 
S3 

Auto / Manual 

แสดงสถานะ 
ตูค้วบคมุ 
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3. เปด Switch ตำแหนง Auto เครื่องจะทำงานอัตโนมัติโดยการ Feed 

กุงครั้งละ 1/4 ลงสูถังกะเทาะเปลือกกุงแหง  

4. มอเตอรตัวกะเทาะเปลือกจะทำงานและสงกำลังใหชุดซ่ีตีในถังกะเทาะ

เปลือกกุงแหงทำงานตีเปลือกกุง ขณะท่ีชุดดูดและกักเก็บฝุนก็จะเริ่มทำงานเชนกัน  

5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวชุดเปดปดตัวกุงแหงที่ผานการกะเทาะจะเปดใหกุง

แหงลงสูตะแกรงคัดแยกขนาด 

6. มอเตอรตัวเขยาจะทำงานและสงกำลังใหชุดตะแกรงคัดแยกขนาด

เขยาเพ่ือใหกุงแหงเคลื่อนท่ีเพ่ือคัดแยกขนาดลงสูถุงบรรจุกุงแหง  
   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 การคัดแยกขนาดกุงแหง 
 

7. จัดเก็บผลิตภัณฑเพ่ือบรรจุภัณฑและจำหนายตอไป 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 ผลิตภัณฑกุงแหง 
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3. กระบวนการบรรจุภัณฑเพ่ือจำหนาย 

 3.1 ความสำคัญของบรรจุภัณฑ 

       ประเทศไทยของเรามีสินคามีผลิตผลทางดานการเกษตรกรรม และการ

ประมงมากมาย เชน ผักสด ผลไมสด และสินคาที่เปนอาหารจากทะเล สิ่งที่กลาว

มานี้จะไดรับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบหอ และ

การขนสงท่ีเหมาะสมมีสวนท่ีจะชวยลดความเสียหายเหลานั้นลงไดซ่ึงเปนการชวย

ใหผลผลิตที่กลาวถึงมือผูบริโภคในสภาพที่ดี และจะทำใหขายไดในราคาที่สูงอีก

ดวย จะเห็นไดวาการบรรจุภัณฑนั้นมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอผลผลิต ซ่ึง

สามารถสรุปเปนรายละเอียดไดดังนี้               

           1. รักษาคุณภาพ และปกปองตัวสินคาเริ่มตั้งแตการขนสง การเก็บให

ผลผลิต หรือผลิตภัณฑเหลานั้นมิใหเสียหายจากการปนเปอนจากฝุนละออง แมลง 

คน ความชื้นความรอน แสงแดด และการปลอมปนอ่ืน ๆ เปนตน  

           2. ใหความสะดวกในเรื ่องการขนสง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการ

ขนสง เพราะสามารถรวมหนวยของผลิตภัณฑเหลานั้นเปนหนวยเดียวได เชน 

ผลไมหลายผลนำลงบรรจุในลังเดียวหรือเครื่องดื่มที่เปนของเหลวบรรจุลงใน

กระปองหรือขวดได เปนตน 

           3. สงเสริมทางดานการตลาด บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจำหนายเปนสิ่งแรก

ที่ผูบริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑจะตองจะทำหนาที่บอกกลาวสิ่งตาง ๆ ของตัว

ผลิตภัณฑโดยการบอกขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดของตัวสินคาและนอกจากนั้นจะตอง

มีรูปลักษณที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการทำหนาท่ี

ดังกลาวของบรรจุภัณฑนั้นเปนเสมือนพนักงานขายท่ีไรเสียง (Silent Salesman) 
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3.2 วัตถุประสงคของการออกแบบบรรจุภัณฑ 

1. เพ่ือชวยปกปองคุมครองและรักษาคุณภาพสินคา 

2. เพื่อเปนตัวชี้บง และสื่อสารรายละเอียดสินคา ดึงดูดผูบริโภค ให

แสดงถึงภาพลักษณ 

3. เพ่ือสรางบรรจุภัณฑใหสามารถเอ้ือประโยชนดานหนาท่ีใชสอยไดดี มี

ความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

4. เพื ่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื ่อสาร และสรางผลกระทบตอ

ผูบริโภคโดยใชความรูแขนงศิลปะเขามาสรางคุณ ลักษณะ เชน มีเอกลักษณ

ลักษณะพิเศษที ่ด ึงดูดและสรางการจดจำ ตลอดจนเขาถึงความหมายและ

คุณประโยชนของผลิตภัณฑ 

 3.3 สวนองคประกอบท่ีสำคัญบนบรรจุภัณฑ 

1. ชื่อสินคา 

2. ตราสินคา 

3. สัญลักษณทางการคา 

4. รายละเอียดของสินคา 

5. รายละเอียดสงเสริมการขาย 

6. รูปภาพ 

7. สวนประกอบของสินคา 

8. ปริมาตรหรือปริมาณ 

9. ชื่อผูผลิตและผูจำหนาย (ถามี) 

10. รายละเอียดตามขอบังคับของกฎหมาย เช น ว ันผลิต และวัน

หมดอายุ เปนตน หลังจากท่ีมีการเก็บขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดังกลาวมาแลวจึง

เริ่มกระบวนการออกแบบดวยการเปลี่ยนขอมูลท่ีไดรับมาเปนกราฟฟกบนบรรจุภัณฑ 
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ตัวอยางการบรรจุภัณฑกุงแหงท่ีสงผลตอการจำหนาย เชน 

    1. บรรจุภัณฑดวยถุงพลาสติกแลวซีลปากถุง 

                                                      ขอดี  

 บรรจุไดในปริมาณท่ีมาก 

 จัดเก็บและเคลื่อนยายไดสะดวก 

                                    ขอเสีย 

 เม่ือแกะแลวหากบริโภคไมหมด  

        จะตองหาภาชนะจัดเก็บใหม 

          

 

2. บรรจุภัณฑดวยภาชนะพลาสติค 

                                                      ขอดี  

 บรรจุงาย 

 จัดเก็บและเคลื่อนยายไดสะดวก 

 เม่ือแกะแลวหากบริโภคไมหมด  

                 ปดฝาเก็บตอไดเลย 

 บรรจุในปริมาณท่ีไมมากงายตอ                            

        การตัดสินใจในการซ้ือ 

                                    ขอเสีย 

 เปนภาชนะพลาสติกสงผล  

      ตอสภาวะแวดลอม 

 

 

ภาพท่ี 15  การบรรจุภัณฑดวยถุงพลาสติก 

ภาพท่ี 16 การบรรจุภัณฑดวยภาชนะพลาสติก 
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  3. บรรจุภัณฑดวยถุงกระดาษ 

                                                      ขอดี  

 ดึงดูดความสนใจในการซ้ือ 

 บรรจุงาย 

 เม่ือแกะแลวหากบริโภคไมหมด  

                 ปดฝาถุงเก็บตอไดเลย 

 บรรจุในปริมาณท่ีไมมากงายตอ                            

        การตัดสินใจในการซ้ือ 

 ลดมลภาวะแกสิ่งแวดลอม 

                                    ขอเสีย 

 จัดเก็บและเคลื่อนยายไมสะดวก 

 ทั้งนี้ผู ผลิตสามารถเลือกใชไดตามลักษณะและตลาดของผลิตภัณฑที ่จะ

จำหนายไดตามความเหมาะสม โดยหากเปนตลาดในชุมชนหรือตลาดนัดควร

เลือกใชบรรจุภัณฑดวยถุงกระดาษหรือบรรจุภัณฑดวยภาชนะพลาสติคเนื่องจาก

นาจะสามารถสรางแรงจูงใจในการซ้ือเนื่องจากมีปริมาณและราคาท่ีพอเหมาะ แต

หากจะสงจำหนายอาจจะบรรจุภัณฑดวยถุงพลาสติกแบบซีลเนื่องจากสามารถ

บรรจุไดในปริมาณท่ีมากและเคลื่อนยายไดสะดวก 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 การบรรจุภัณฑดวยถุงกระดาษ 
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การบำรุงรักษา 

เคร่ืองกะเทาะเปลือก 

และคัดแยกขนาดกุงแหง 
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1. วิธีการบำรุงรักษาระบบกลไกทางกล 

     1.1 หลอลื่นบริเวณรอยตอและสวนเคลื่อนไหวอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

     1.2 ตรวจสอบชุดกลไกสงกำลังจากมอเตอรไปยังชุดกะเทาะเปลือกและชุด

เขยาทุกครั้งกอนใชงาน 

     1.3 ทำความสะอาดใบพัดชุด Feed กุงแหงทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ 

     1.4 ตรวจชุดกลไกขับเคลื่อนตะแกรงคัดแยกขนาดอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง 

2. วิธีการบำรุงรักษาระบบไฟฟาและควบคุม 

     2.1 ตรวจสอบข้ัวตอและสายไฟฟาอยูเสมอกอนใชงาน 

     2.2 ปองกันน้ำไมใหเขาชุดควบคุม 

     2.3 ปองกันไมใหน้ำเขามอเตอร 

3. คำแนะนำการแกไขเบ้ืองตนเม่ือเครื่องจักรมีอาการขัดของ 

 

 

 

 

 

 

S1 

S2 

S4 

S3 

Auto / Manual 

แสดงสถานะ 

ตูควบคุม 1. ตรวจสอบ PLC ตองมีไฟแสดงสถานะการ    

   ทำงาน 

2. ถาไฟแสดงสถานการณทำงานไมแสดงให 

   ใชมิเตอรวัดโวลท ตองได 220 VAC 

3. ดูตำแหนง Selector ของ Switch วาอยู 

   ในตำแหนง Auto หรือไม 

4. ตรวจสอบกลไกการสงกำลังจากมอเตอร 

   ไปยังชุดอุปกรณตางๆ 

การบำรุงรักษาเคร่ืองกะเทาะเปลือก 

และคัดแยกขนาดกงแหง 
4 
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บทสรุป 
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บทสรุป 
ความคุมคาในการผลิตกุงแหงจากการใชนวัตกรรม 

เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุงแหง 

ตารางเปรียบเทียบความคุมคาในการผลิตโดยการใชนวัตกรรม 

 ทดลองผลิตกุงแหง            10 กิโลกรัมแหง  

 ปริมาณกุงสดท่ีใช             70 กิโลกรัม 
 

รายการ กระบวนการผลิตแบบเดิม 
กระบวนการผลิต

โดยใชนวัตกรรม 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 วัน 2 ช่ัวโมง 

จำนวนคนปฏิบัติงาน 3 คน 1 คน 

               ตนทุนการผลิต 

กุงสด 70 กก.ๆละ 60 บาท                  4,200  4,200  

เกลือ 5 กก.ๆละ 10 บาท 50  50  

ไมฟน 100  100 

คาไฟฟา 50 100 

คาบรรจภุัณฑ 50 50 

คาแรง 400 บาท/วัน (8 ชม.) 

หรือ ชม.ๆละ 50 บาท  

1,200  

 

100 

ราคาตนทุน (บาท) 5,650 4,600 

ราคาจำหนาย (บาท)              6,500 6,500 

กำไร (บาท) 850 1,800 
         
 จากการเปรียบเทียบการผลิตแบบเดิม คือ การตมกุงสด การตากแหง การ

กะเทาะเปลือกและคัดแยกเปลือก/คัดแยกขนาดดวยคน รวมทั้งการบรรจุภัณฑ 
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เมื่อเปรียบเทียบกับการใชนวัตกรรมเครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุง

แหง พบวา ในการผลิตกุงแหง 10 กิโลกรัม สามารถสรางรายไดเพิ่ม 950 บาท 

หรือประมาณ 19,000 บาท/เดือน 

       หมายเหตุ หากเกษตรกรสรางหรือซื้อเครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยก

ขนาดกุงแหงมาใชงานในราคา 175,000 บาท ใชระยะเวลา 8 เดือน-1 ป ก็ถึง

จุดคุมทุน 
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ประวัติผูวิจัย 

หัวหนาโครงการ 

  1) ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ 

     เบอรโทรศัพท 083-506-4479 E-mail: thawat_tu@hotmail.com 

ผูรวมโครงการ 

  1) นายเกียรติศักดิ์ เสงพัฒน 

     เบอรโทรศัพท 089-195-7867 E-mail: kknet_dove@hotmail.com 

  2) นายชาญชัย แฮวอู 

     เบอรโทรศัพท 084-246-9909 E-mail: chanchai_478@hotmail.com  

  3) นายจิระพงศ ออนหนู 

     เบอรโทรศัพท 083-057-6962 E-mail: j.onhnu@gmail.com 

ท่ีอยู : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 143 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี
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