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1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับล าไย 
 

2. โครงการวิจัย ทดสอบและพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศส าหรับเนื้อล าไย 
3. ชื่อการทดลอง  ทดสอบและพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศส าหรับเนื้อล าไย 

Testing and Development on Vacuum Fryer for Longan Flesh 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายชัยวัฒน์  เผ่าสันทัดพาณิชย์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน  นายสนอง  อมฤกษ์1, นายเกรียงศักดิ์  นักผูก1, นายสถิตย์พงศ์  รัตนค า1,         
นายธีรศักดิ์ โกเมฆ1, นายสมเดช  ไทยแท้1, นายวิบูลย์  เทเพนทร์2 

5. บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบและพัฒนาปรับปรุงเครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบของสถาบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรมให้มปีระสิทธิภาพส าหรับการทอดเนื้อล าไย เครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบของสถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม ประกอบด้วย 1) ถังทอดแบบปิดสนิทลักษณะทรงกระบอกตั้ง มีตะกร้าทอดทรงกระบอกวาง
แนวตั้งภายในและมีแกนหมุนปรับเร็วและช้าได้ ความสามารถในการทอด 5 กิโลกรัม/ ครั้ง มีการสลัดน้ ามันใน
ถังทอด 2) ระบบให้ความร้อนกับน้ ามันทอด แบบผ่านตัวกลางเป็นน้ ามันถ่ายเทความร้อนโดยใช้แกสหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิง 3) ถังพักและส ารองน้ ามันทอด 4) ระบบปั๊มหมุนเวียนน้ ามันทอดออกจากถังทอด 5) ระบบชุดดักไอ
เดือดของน้ าและน้ ามันจากถังทอดก่อนเข้าปั๊มสุญญากาศ และ6) เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบ Mechanical 
Booster Pump หลังการปรับปรุงได้เครื่องทอดสุญญากาศแบบพัฒนา ติดตั้งชุดโซลินอย์ดวาล์วคู่ใช้ควบคุม
ปริมาณการปล่อยแกสเป็นแบบสัดส่วนได้ ท าให้สะดวกและรวดเร็วในการควบคุมอุณหภูมิของน้ ามันทอด 
ติดตั้งชุดปรับลดอุณหภูมิน้ าในถังของเครื่องหอหล่อเย็น (cooling tower) ที่หมุนเวียนน้ าไปแลกเปลี่ยนความ
ร้อนกับชุดควบแน่นไอเดือด ท าให้การแลกเปลี่ยนความร้อนท าได้เร็วขึ้น ผลการทดสอบเบื้องต้นการทอด
สุญญากาศเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ได้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อล าไยทอดกรอบสุญญากาศ สีเหลืองทอง เนื้อแห้งกรอบ รสหวาน และไม่อมน้ ามัน และ
พบว่า เนื้อล าไยสดจ านวนเฉลี่ย 15.5 กิโลกรัม มีสภาวะการทอดเหมาะสมที่อุณหภูมิทอด 75 องศาเซลเซียส 
ใช้เวลาทอดเฉลี่ยที่ 40.7 นาที และสลัดน้ ามันที่ความเร็วประมาณ 1400 รอบ/นาที นาน 12 นาที โดยควบคุม
ระดับสุญญากาศที่ 760 มิลลิเมตรปรอท ได้ผลิตภัณฑ์หลังทอด จ านวนเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราส่วน
น้ าหนักแห้งต่อน้ าหนักสด ได้เท่ากับ 1: 6 ขณะด าเนินการศึกษาทดสอบเครื่องทอดสุญญากาศแบบพัฒนา ได้
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เกิดปัญหาอุปสรรคขึ้น คือ เกิดการช ารุดขัดข้องของวงจรชุดควบคุมความร้อน ท าให้ชุดโซลินอยด์วาล์ไม่ท างาน 
ไม่สามารถควบคุมการเปิดและปิดแกสของหัวเตาเผาแกสหุงต้มได้ จึงต้องเสียเวลาหาช่างไฟฟ้าที่ช านาญการ
และรู้เทคนิคมาซ่อมแซมแก้ไขจนแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างเตรียมด าเนินการทดสอบการทอดเนื้อล าไยด้วย
เครื่องทอดสุญญากาศใหม่อีกครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์ผลการทดสอบ และสรุปผลต่อไป คาดว่าจะเสร็จสื้น ก่อน
ปลายมีนาคม 2558 
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6. ค าน า 

การน าเทคโนโลยีกระบวนการทอดในสภาวะสุญญากาศมาใช้ในการแปรรูปเนื้อล าไยให้เป็นผลิตภัณฑ์
ล าไยทอดกรอบสุญญากาศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีข้อดีที่ในระบบมีออกซิเจนอยู่น้อยมาก ท าให้น้ ามันพืชเกิดการ
ออกซิเดชั่นที่ต่ า และการให้ความร้อนในน้ ามันพืชที่อุณหภูมิต่ ากว่า 100 oC ก็สามารถท าการทอดท าให้น้ าใน
ผลิตภัณฑ์เกิดการเดือดระเหยได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังคุณภาพของน้ ามันทอดไม่เกิดการเสียหาย จะมีอายุการใช้
งานทอดซ้ าได้นานกว่าการทอดแบบทั่วไปในสภาวะบรรยากาศปรกติ ผลิตภัณฑ์ล าไยทอดกรอบสุญญากาศจึงมี
คุณภาพด้านกลิ่น สี และรสชาติหวานใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมได้ค่อนข้างดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ล าไยแปรรูป
ชนิดใหม่นี้สามารถเก็บไว้รอการจ าหน่ายนอกฤดูกาลได้ มีอายุการเก็บรักษาไว้ได้นาน และมีคุณภาพใกล้เคียง
ธรรมชาติเดิมได้ค่อนข้างดี ท าให้ล าไยที่ผ่านการแปรรูปนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น 

การศึกษาวิจัยข้อมูลในกระบวนการทอดเนื้อล าไยแบบสุญญากาศในประเทศยังไม่ปรากฏแพร่หลายใน
เอกสารเผยแพร่ มีแต่การน าเข้าเครื่องทอดสุญญากาศจากต่างประเทศมาใช้งานซึ่งมีราคาที่สูงมากและมีผู้
พยายามสร้างเครื่องทอดสุญญากาศขึ้นมาใช้เองในประเทศ แตม่ีปัญหายังขาดประสบการณ์ความรู้ทางด้าน
วิชาการและความเข้าใจในขบวนการที่ถูกต้อง ท าให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ล าไยทอดกรอบสุญญากาศท่ีได้มีปัญหา
ด้านคุณภาพกลิ่นและสีทีไ่ม่สม่ าเสมอ และปัญหาเนื้อล าไยเกิดการติดแน่นกับผิวของภาชนะตะกร้าทอดที่สัมผัส
เนื้อล าไย รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลการแปรรูปมีบทบาทมากขึ้น และจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
อุตสาหกรรมการเกษตรในท้องถิ่น  แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลการแปรรูป อีกทั้งยังไม่มีเครื่องจักรกลแปรรูปส าหรับล าไยที่เหมาะสมใช้ในการแปรรูปล าไยใหมี้
คุณภาพและมีปริมาณมากเพียงพอส าหรับเป็นธุรกิจขนาดเล็กได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาพัฒนา
เครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเพ่ือใช้ส าหรับการทอดเนื้อล าไย โดยท าการทดสอบ
และพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศส าหรับเนื้อล าไย เพ่ือให้ได้รูปแบบเครื่องทอดสุญญากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถผลิตเนื้อล าไยทอดกรอบสุญญากาศท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  รวมทั้งสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องการผลิตเนื้อล าไย
ทอดกรอบสุญญากาศได้เองในท้องถิ่น 

 
7. วิธดี าเนินการ 

วิธีการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ คือ 
1) ศึกษาส ารวจข้อมูลการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศที่มีใช้อยู่ทั่วไป วิเคราะห์

จ าแนกกรรมวิธีการทอดที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเชิงพาณิชย์ โดยเก็บข้อมูล
การใช้งานเครื่องทอดสุญญากาศและสภาพปัญหาการใช้งาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด เพ่ือน าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ มาวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุง
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เครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

2) ศึกษาออกแบบพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศส าหรับเนื้อล าไย โดยแก้ไขและปรับปรุง
เครื่องต้นแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ให้มีประสิทธิภาพส าหรับการทอดเนื้อล าไย 
ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาชุดควบคุมความร้อนและการหมุนเวียนน้ ามันทอด การปรับปรุง
พัฒนาชุดควบแน่นไอเดือด แล้วศึกษาการใช้งานเบื้องต้น พิจารณาแก้ไขปรับปรุง
จุดบกพร่องให้สามารถใช้งานส าหรับการทอดเนื้อล าไยได้ตามต้องการ 

3) ศึกษาทดสอบการทอดสุญญากาศเนื้อล าไย โดยทดสอบเก็บข้อมูลการทอดเนื้อล าไยใน
สภาวะสุญญากาศ ที่ระดับสุญญากาศไม่น้อยกว่า 700 มิลลิเมตรปรอท ศึกษากรรมวิธีการ
ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทอดเนื้อล าไยแบบสภาวะสุญญากาศ เพ่ือหาสภาวการ
ทอดที่เหมาะสม ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ  80 oC , 85 oC, และ90 oC และท่ี
ระยะเวลาทอด 3 ระดับ คือ 30 นาที, 40 นาที, และ 50 นาที 

4) วิเคราะห์ผลการทดสอบและสรุปผล 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ปีเริ่มต้น 2556  ปีสิ้นสุด 2557 
สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.1 ผลศึกษารูปแบบและการทดสอบเบื้องต้นในการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ 
 จากการศึกษาส ารวจรูปแบบเครื่องทอดสุญญากาศที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้ข้อมูลรูปแบบเครื่องทอด
สุญญากาศและสภาพปัญหาจากผู้ประกอบการ ใน จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 
 

ตารางที1่.1-1 แสดงข้อมูลรูปแบบเครื่องทอดสุญญากาศของผูป้ระกอบการใน จ.ตราด และ จ.จันทบุรี 
ล าดับที่ ผู้ประกอบการ อุ่นน้ ามันทอด สลัดน้ ามันทอด ดักน้ ามัน

และไอน้ า 
ก าลังการผลิต ราคา

เครื่อง 

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    
ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง 

จ.ตราด 

ใช้ไอน้ าเดือด
จากหมอ้ต้ม
แรงดันสูง 

มีในเครื่อง มี 20 ก.ก./ครั้ง 5 ล้าน 

2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
อ.โป่งแรด จ.จันทบุร ี

ใช้ก๊าซหุงต้ม มีในเครื่อง มี 50 ก.ก./ครั้ง 1.4 ล้าน 

3 บริษัทจ๊าบผลไม้แปรรูป 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 

ใช้ก๊าซหุงต้ม ไม่มี ต้องไปสลัด
ข้างนอก 

ไม่มี 20 ก.ก./ครั้ง 7 แสน 

4 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  
ต.ท่าช้าง อ.เมือง       

จ.จันทบุรี 

ใช้ก๊าซหุงต้ม ไม่มี ต้องไปสลัด
ข้างนอก 

ไม่มี 10 ก.ก./ครั้ง 3 แสน 
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 จากการทดสอบเบื้องต้นในการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ดังแสดงในตารางที่ 1.1-2 และได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังแสดงในภาพที่ 1.1-1 
 

1) น าเนื้อล าไยสดที่ได้แช่แข็งแล้ว มาทดสอบการทอด โดยใช้น้ ามันพืชประมาณ 145 ลิตร ควบคุม
ระดับสุญญากาศที่ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิน้ ามันทอดที่ 75 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่อง
ทอดสุญญากาศดังกล่าว 

2) ใช้เวลาในการทอดเฉลี่ย 40.7 นาที และสลัดน้ ามันทอดด้วยความเร็วประมาณ 1400 รอบ/นาที 
เป็นเวลา 12 นาที 

3) ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อล าไยทอดสุญญากาศ คิดเป็นสัดส่วนของเนื้อแห้งต่อเนื้อสด โดยน้ าหนัก ได้เท่ากับ 
1 : 6  มีคุณภาพสีเหลืองทอง เนื้อแห้งกรอบ รสหวาน และไม่อมน้ ามัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที1่.1-2 แสดงข้อมูลผลทดสอบเบื้องต้นในการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต าบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ครั้งที่ น.น.สดเริ่มต้น น.น.แห้งสุดท้าย น.น.แห้ง : น.น.สด ใช้เวลาการทอด ใช้เวลาการสลัด 
1 13.5 ก.ก. 2.2 ก.ก. 1 : 6 38 นาที 12 นาที 
2 14.5 ก.ก. 2.2 ก.ก. 1 : 7 38 นาที 12 นาที 
3 18.5 ก.ก. 3 0 ก.ก. 1 : 6 46 นาที 12 นาที 

เฉลี่ย 15.5 ก.ก. 2.5 ก.ก. 1 : 6 40.7 นาที 12 นาที 
 

1.2 ผลศึกษาออกแบบพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศส าหรับเนื้อล าไย 
เครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ดังแสดงในภาพที่ 1.2-1 ประกอบด้วย

ส่วนส าคัญ คือ 
 
 

  

ภาพที่ 1.1-1 แสดงตัวอย่างผลิตภณัฑ์เนื้อล าไยทอดกรอบสญุญากาศ จากผลทดสอบเบื้องต้น 
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1) ถังทอด (A) 
- เป็นถังทอด แบบถังชนิด 3 ชั้น วัสดุเป็นสแตนเลส ความจุประมาณ 100 ลิตร ขนาดภายใน มี

เส้นผ่านศูนย์กลาง 525 มิลลิเมตร สูง 890 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ผนังชั้นแรกหล่อด้วย
น้ ามันเก็บถ่ายความร้อน ผนังชั้นที่ 2 หุ้มด้วยฉนวนใยแก้วกันความร้อน 

- มีตะกร้าทอด วัสดุเป็นสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มิลลิเมตร สูง 250 มิลลิเมตร 
ผนังเป็นรูตะแกรง ขนาด 3 มิลลิเมตร ติดตั้งภายในถังทอด ใช้หมุนเหวี่ยงสลัดน้ ามันได้ 

- มีต้นก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 380 โวล์ท ขนาด 2 แรงม้า ใช้ขับเพลาหมุนของตะกร้าทอดในถัง
ทอด 

2) ถังพักน้ ามันทอด (B) 
- เป็นถังเก็บและส ารองน้ ามันทอด แบบถังชนิดชั้นเดียว วัสดุเป็นสแตนเลส ความจุประมาณ 100 

ลิตร ขนาดภายใน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 525 มิลลิเมตร สูง 890 มิลลิเมตร หนา 3 
มิลลิเมตรใช้เก็บพักและหมุนเวียนน้ ามันทอดจากถังทอด 

3) ระบบปั๊มหมุนเวียนน้ ามันทอด (C) 
- เป็นปั๊มหมุนเวียนน้ ามันทอด แบบ 380 โวลท์ ขนาด 1 แรงม้า อัตราไหล 5 ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง ส าหรับส่งน้ ามันทอดจากถังพักไปเข้าถังทอด 
- มีท่อเดินน้ ามันทอด วัสดุเป็นสแตนเลส  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใช้หมุนเวียน

น้ ามันทอดระหว่างถังทอดและถังพักน้ ามันทอด โดยให้ไหลผ่านชุดกรองแยกเศษผลิตผล ก่อน
เข้าสู่ถังพัก 

 
 
 

 

ภาพที่ 1.2-1 แสดงส่วนประกอบเครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
 

A B 

C D 

E 

F 

G 
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4) ระบบให้ความร้อนกับน้ ามันทอด (D) 
- เป็นหัวเตาเผาเชื้อเพลิงแกสหุงต้ม ส าหรับให้ความร้อน ผ่านก้นถังทอดและผ่านสู่ตัวกลางซึ่งเป็น

น้ ามันเก็บถ่ายความร้อนสูง แล้วถ่ายเทความร้อนสู่น้ ามันทอด 
- มีถังบรรจุแกสหุงต้ม และอุปกรณ์วาล์วควบคุมความดัน 
- มีหัววัดและควบคุมอุณหภูมิน้ ามันทอด ชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบเค โดยการวัดและควบคุมระดับ

อุณหภูมิความร้อนของน้ ามันทอดตามที่ต้องการ 
- มีชุดสวิทช์เทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว ควบคุมการเปิด-ปิดของโซลินอยด์วาล์วซึ่งจ่ายการ

ไหลของแกสผ่านท่อสู่หัวเตาเผา โดยใช้โซลีนอยด์วาล์วเปิดปิดแกส 
5) ระบบชุดควบแน่นไอเดือดของอากาศ (E และ F) 

5.1 อุปกรณ์ควบแน่นไอเดือด (E) 
- เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน วัสดุเป็นสแตนแลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 

มิลลิเมตร ยาว500 มิลลิเมตร ส าหรับดักไอน้ าและน้ ามันของอากาศท่ีออกมาจากถังทอด 
โดยมีน้ าเย็นจากเครื่องลดอุณหภูมิน้ ามาหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความร้อน 

- มีท่อเดินอากาศ วัสดุเป็นสแตนแลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ใช้ดูดอากาศ
ออกจากถังทอดและถังพัก เข้าสู่เครื่องปั๊มสุญญากาศโดยให้ไหลผ่านอุปกรณ์ควบแน่นไอ
เดือดก่อนเข้าเครื่องปั๊มสุญญากาศ 

5.2 เครื่องหอหล่อเย็น - Cooling tower (F) 
- เป็นเครื่องลดอุณหภูมิน้ า ขนาด 5 ตัน ส าหรับระบายความร้อนจากน้ า 
- มีพัดลมไฟฟ้าแบบ 380 โวล์ท ขนาด 1/6 แรงม้า ใช้เป่าลดอุณหภูมิน้ าให้เย็นลง 
- มีปั๊มหมุนเวียนน้ า แบบ 380 โวลท์ ขนาด 1 แรงม้า อัตราไหล 100 ลิตร/ นาที ใช้ส่งน้ าเย็น

หมุนเวียนระหว่างเครื่องลดอุณหภูมิน้ าและอุปกรณ์ควบแน่นไอเดือด 
- มีท่อเดินน้ าเย็น วัสดุเป็นท่อพลาสติก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใช้หมุนเวียน

น้ าเย็นระหว่างเครื่องลดอุณหภูมิน้ าและอุปกรณ์ควบแน่นไอเดือด 
 
 

6) เครื่องปั๊มสุญญากาศ แบบ Mechanical Booster Pump (G) 
- เป็นเครื่องปั๊มสุญญากาศ ระบบการปั๊มแบบผสม โดยมีการท างาน 2 ขั้นตอน ซึ่งให้

ประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับแต่ละช่วงของความดัน ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนยกความดัน โดย
ปั๊มตัวแรก (ตัวล่าง) จะเพ่ิมความดันสุญญากาศจนถึงระดับที่ยอมรับประมาณ 680 
มิลลิเมตรปรอท และปั๊มตัวที่สอง(ตัวบน) ในขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการปั๊มหนุน (backing 
pump) ท าให้ความดันสุญญากาศลงลึกถึงระดับสูงสุดได้ 759.2 มิลลิเมตรปรอท (0.8 ทอร์) 

- ปั๊มตัวแรก ใช้ไฟฟ้าแบบ 380 โวลท์ ขนาด 5 แรงม้า 
- ปั๊มตัวที่สอง ใช้ไฟฟ้าแบบ 380 โวลท์ ขนาด 3 แรงม้า 
- มีความสามารถดูดอากาศได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประมาณ 5.7 ลูกบาศก์เมตร/ นาท ี



 8 

1.3 ผลพิจารณาแนวทางการควบคุมความร้อนและการหมุนเวียนน้ ามันทอด 
- จากปัญหาการควบคุมปริมาณความร้อนของหัวเตาเผาแกสหุงต้ม (LPG) ที่ก้นถังทอด จะถูกควบคุม

ด้วยค่าปริมาณแกสคงที่ โดยการปิดและเปิดด้วยโซลินอย์ดวาล์วเพียงตัวเดียว  
-ข้อดีของการใช้โซลินอย์ดวาล์วคู่ จะสามารถใช้ควบคุมค่าปริมาณแกสให้ปล่อยออกเป็นแบบสัดส่วน

ได้ ท าให้สะดวกและรวดเร็วในการควบคุมอุณหภูมิของน้ ามันทอด 
ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงเครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบ จึงได้ท าการปรับปรุงพัฒนาชุดควบคุมความ

ร้อนและการหมุนเวียนน้ ามันทอด ดังแสดงในภาพที่ 1.3-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ผลพิจารณาแนวทางปรับปรุงชุดควบแน่นไอเดือด 
- จากปัญหาการส่งน้ าเย็นจากเครื่องหอหล่อเย็น (cooling tower) มาหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความร้อน

ได้ช้า โดยการปล่อยไหลผ่านแต่ละส่วนของชุดควบแน่นไอเดือดแบบเป็นล าดับ 
-ข้อดีของการส่งน้ าเย็นแบบคู่ขนานเข้าสู่ทั้งสองส่วนของชุดควบแน่นไอเดือด ท าให้การแลกเปลี่ยน

ความร้อนท าได้สะดวกและเร็วขึ้น 
-ข้อดีของปรับลดอุณหภูมิน้ าเย็นของเครื่องหอหล่อเย็น (cooling tower) เพ่ือใช้หมุนเวียนแลกเปลี่ยน

ความร้อนของชุดควบแน่นไอเดือด ท าให้การแลกเปลี่ยนความร้อนท าได้เร็วขึ้น 
ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงเครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบ จึงได้ท าการปรับปรุงพัฒนาชุดควบแน่นไอ

เดือด ดังแสดงในภาพที่ 1.4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 1.3-1 แสดงการปรับปรุงชุดควบคุมความร้อนและการหมุนเวียนน้ ามันทอด 

 

  
ภาพที่ 1.4-1 แสดงการปรับปรุงชุดควบแน่นไอเดือด 
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1.5 ผลการศึกษาทดสอบการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศแบบพัฒนา 
เนื่องจากในปี 2556 ที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ และงบด าเนินการเหลืออยู่อย่างจ ากัดไม่

เพียงพอ จึงมาเริ่มด าเนินการสร้างต้นแบบเสร็จสิ้นได้ในปี 2557 นี้ ขณะด าเนินการศึกษาทดสอบเครื่อง
ทอดสุญญากาศแบบพัฒนา ได้เกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นใหม่อีก คือ เกิดการช ารุดขัดข้องของวงจรชุดควบคุม
ความร้อน ท าให้ชุดโซลินอยด์วาล์ไม่ท างาน ไม่สามารถควบคุมการเปิดและปิดแกสของหัวเตาเผาแกสหุง
ต้มได้ จึงต้องเสียเวลาหาช่างไฟฟ้าที่ช านาญการและรู้เทคนิคมาซ่อมแซมแก้ไขจนแล้วเสร็จ และอยู่ ใน
ระหว่างเตรียมด าเนินการทดสอบการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศใหม่อีกครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์
ผลการทดสอบ และสรุปผลต่อไป คาดว่าจะเสร็จสื้น ก่อนปลายมีนาคม 2558 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดสอบเบื้องต้นการทอดสุญญากาศเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ท าให้ได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อล าไยทอดกรอบสุญญากาศ สีเหลืองทอง 
เนื้อแห้งกรอบ รสหวาน และไม่อมน้ ามัน และมีแนวโน้มจะสามารถท าได้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศแบบ
พัฒนา เมื่อไดด้ าเนินการทดสอบการทอดเนื้อล าไยด้วยเครื่องทอดสุญญากาศใหม่อีกครั้ง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- ควรท าการทดสอบและพัฒนาต่อเพ่ือแก้ไขปรับปรุงต้นแบบให้เหมาะสมต่อไป โดยให้เกษตรกรน า

ต้นแบบนี้ไปใช้งานปฏิบัติจริงระยะยาว เพ่ือหาข้อมูลการยอมรับและความพึงพอใจ และคาดว่าจะมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในปี 2558 

- กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตล าไยแปรรูป จังหวัดเชียงใหม่หรือ 
จังหวัดล าพูน อย่างน้อยจ านวน 1 ราย 

11. เอกสารอ้างอิง 

โกศิษฐ์ ลักโนปกรณ์, 2547 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสุญญากาศ วารสาร
เกษตรแปรรูป ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 หน้า 82-84. 

ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ วิบูลย์ เทเพนทร์ เวียง อากรชี พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, 2551. ออกแบบ
พัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ(ส าหรับทุเรียน). รายงานผลการวิจัยประจ าปี2551 สถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

ณัฎชา เปี่ยมคล้า และ เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์,2546. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการทอดทุเรียน
สุกด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2546 ณ เคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ:607-615 

นิรนาม, 2553. “สศก.ชี้การส่งออกล าไยมีแนวโน้มสดใส แม้ผลผลิตปีนี้จะลดลง” ข่าวที่ 129/2553 ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา: 
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=8841&filename=index 

สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์, 2551. “การผลิตล าไยนอกฤดู เพ่ือการส่งออก.” เอกสารวิชาการ. ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร 


