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Abstract
Vacuum frying technology of fruit having the advantage of low oxygen existed in the system resulted in
the low rates of frying oil oxidation and lower boiling point of below 100 ºC. The vacuum fried fruit products had
better aroma and flavor similar to that of fresh fruit. The Research Institute of Agricultural Engineering, Department
of Agriculture conducted a survey and compared the efficiency of the existing vacuum fried equipments used for
processing of vacuum fried durian product. A research on design and development of an equipment to be used
for vacuum fried of ripe durian at low temperatures were reported. A survey of four small scale vacuum fried
durian plants located in Chantaburi and Trad provinces were conducted. It was found that the capacity of the
frying tanks were less than 50 kg. equipped either with or without the oil separator. The equipment cost from
300,000 to 5 million Baht depended on the production capacity and facilities equipped in the system. The
inefficient system of trapping the steam and oil vapor to get into the vacuum pump was identified. The prototype
of the vacuum fried designed composed of 1) a tightly closed vertical cylindrical frying tank equipped inside with
a frying basket of 5 kg. capacity and the variable motor, the built-in oil separator; 2) heating system using heat
transfer oil medium and liquid petroleum gas fuel; 3) a stocked oil tank; 4) pipes and pumping system to circulate
the frying oil out of the frying compartment and 5) water and oil vapor condensers. 6) vacuum pump type
Mechanical Booster Pump. The modified vacuum fried facility tested with sliced durian 5 kg. at the vacuum 740
mm.Hg. of frying temperature at 85 ºC for 35 minutes followed by separating of oil from the fried fruit for 15
minutes. Two kilograms of vacuum fried durian was obtained. pieced durian 5 kg. at the vacuum 740 mm.Hg. of
frying temperature at 85 ºC for 40 minutes followed by separating of oil from the fried fruit for 15 minutes. Two
kilograms of vacuum fried durian was obtained. Further development are needed for the prototype to enlarge the
frying tank capacity and increase the efficiency of the condenser used to trap the water vapor and oil vapor from
entering the vacuum pump.
บทคัดยอ
การนําเทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศมาใชในการทอดผลไม มีขอดีจากการที่มีออกซิเจนนอยมากใน
ระบบ ทําใหเกิดการออกซิเดชันต่ําในน้ํามัน และมีการใชความรอนอุณหภูมิต่ําสามารถทําใหเกิดการเดือดไดที่อุณหภูมิต่ํากวา
100 oC ผลิตภัณฑแปรรูปจึงมีคุณภาพดานกลิ่น สี และรสชาติหวานใกลเคียงกับธรรมชาติเดิมไดคอนขางดี สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการศึกษาสํารวจและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องที่มีใชอยูในกระบวนการผลิต
ทุเรียนทอดสุญญากาศ ตลอดจนศึกษาพัฒนาออกแบบเครื่องทอดสุญญากาศที่ทอดทุเรียนสุกไดที่อุณหภูมิต่ํา ผลการสํารวจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการปลูกทุเรียนมากคือ จ.จันทบุรี และ จ. ตราด พบวา มีการใชเครื่องทอดสุญญากาศจํานวน 4 ราย
พบใน จ. จันทบุรี 3 ราย และใน จ. ตราด 1 ราย ทั้งหมดเปนผูประกอบการขนาดเล็ก โดยมีขนาดกําลังผลิตสูงสุดไมเกิน 50
กิโลกรัม/ ครั้ง มีทั้งแบบสลัดน้ํามันในถังทอดและไมมี ราคาเครื่องมีตั้งแต 3 แสนบาท จนถึง 5 ลานบาท ขึ้นอยูกับขนาดกําลัง
ผลิตและอุปกรณในระบบ ปญหาที่พบคือ การดักไอเดือดของน้ําและน้ํามันพืชกอนเขาปมสุญญากาศมีประสิทธิภาพต่ํา เครื่อง
ทอดสุญญากาศตนแบบที่ออกแบบประกอบดวย 1)ถังทอดแบบปดสนิทลักษณะทรงกระบอกตั้ง มีตะกราทอดทรงกระบอกวาง
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แนวตั้งภายในและมีแกนหมุนปรับเร็วและชาได ความสามารถในการทอด 5 กิโลกรัม/ ครั้ง มีการสลัดน้ํามันในถังทอด 2)ระบบ
ใหความรอนกับน้ํามันทอด แบบผานตัวกลางเปนน้ํามันถายเทความรอนโดยใชแกสหุงตม(LPG) เปนเชื้อเพลิง 3)ถังพักและ
สํารองน้ํามันทอด 4)ระบบทอและปมหมุนเวียนน้ํามันทอดออกจากถังทอด 5)ระบบชุดดักไอเดือดของน้ําและน้ํามันจากถังทอด
กอนเขาปมสุญญากาศ และ6)ชุดปมสุญญากาศแบบ Mechanical Booster Pump ผลทดสอบและแกไขปรับปรุงตนแบบ
เครื่องทอดสุญญากาศ พบวา ทุเรียนสดแบบสไลด จํานวน 5 กิโลกรัม ทอดที่สุญญากาศ 740 mmHg, อุณหภูมิทอด 85 oC ใช
เวลา 35 นาที แลวสลัดน้ํามันตอ 15 นาที ไดผลิตภัณฑหลังทอดจํานวน 2 กิโลกรัม ทุเรียนสดแบบพู จํานวน 5 กิโลกรัม ทอดที่
สุญญากาศ 740 mmHg, อุณหภูมิทอด 85 oC ใชเวลา 40 นาที แลวสลัดน้ํามันตอ 15 นาที ไดผลิตภัณฑหลังทอดจํานวน 2
กิโลกรัม ตนแบบเครื่องทอดสุญญากาศตองดําเนินการพัฒนาตอ เชน เพิ่มขนาดความจุถังทอด และเพิ่มความสามารถของชุด
ดักไอเดือดของน้ําและน้ํามันกอนเขาปมสุญญากาศ
คํานํา
การแปรรูปทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ เปนการแกปญหาอยางยั่งยืนเพื่อ
ลดการสูญเสียของทุเรียนสดในชวงผลผลิตลนตลาดและเสียหายจากการรอจําหนาย และการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรกล
สําหรับการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนแนวทาง
หนึ่งที่จะทําใหตลาดทุเรียนภายในประเทศขยายมากขึ้น ชวยระบายผลผลิตทุเรียนสดที่ลนตลาดในฤดูไดและทําใหราคาไม
ตกต่ําเกินไป ผลิตภัณฑแปรรูปทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศชนิดใหมนี้มีศักยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
การทอดกรอบในระบบสุญญากาศเปนที่นิยมแพรหลายในตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑแปรรูปนั้นมีอายุการเก็บรักษาไวได
นาน และรักษาคุณภาพดานกลิ่น สีและรสชาติ (หวาน) ของผลผลิตนั้น ๆ ใหมีคุณภาพใกลเคียงธรรมชาติเดิมไดคอนขางดี ทํา
ใหผลผลิตที่ผานการแปรรูปแลวมีมูลคาสูงขึ้น ดังเชนทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาถึงกิโลกรัมละ
ประมาณ 700 บาท เทคโนโลยีการทอดกรอบภายใตความดันต่ํากวาบรรยากาศ เปนกรรมวิธีหนึ่งที่เพิ่มอัตราการระเหยของน้ํา
โดยที่จุดเดือดของน้ําจะลดต่ําลง เนื่องจากในการทอดภายใตสภาวะสุญญากาศจะมีน้ํามันเปนตัวถายเทความรอน ทําใหน้ํา
ระเหยออกจากผลผลิตดวยการเดือดไดที่อุณหภูมิต่ําและใชเวลาลดลง ในบรรยากาศปรกติการเดือดของน้ําตองการอุณหภูมิ
100 oC ซึ่งอุณหภูมิดังกลาวคอนขางสูง และมีผลตอกลิ่นและรสของผลิตภัณฑรวมทั้งน้ําตาลในผลิตภัณฑนั้นดวย ดังนั้นการ
ทําใหน้ําเดือดจึงจําเปนตองใชอุณหภูมิต่ําโดยจะตองทําการลดความดันบรรยากาศลงตามหลักของเทอรโมไดนามิค หลังจาก
กระบวนการทอดเพื่อใหนํา้ ระเหยออกจากผลผลิตเสร็จสิ้นลง ผลผลิตจะตองถูกสลัดเอาน้ํามันทอดที่ติดอยูในผลผลิตนั้นออกไป
ใหหมด เนื่องจากอาหารจําพวกทอดจะมีเปอรเซ็นตน้ํามันเจือปนอยูซึ่งทางการแพทยพบวาเปนอันตรายตอสุขภาพ ขอมูลการ
วิจัยระบบการทอดแบบสุญญากาศในประเทศ ตามที่ปรากฏในเอกสารเผยแพรมีนอยมาก ปจจุบันไดมีการนําเขาเครื่องมือ
ดังกลาวมาจากตางประเทศมาใชงานซึ่งมีราคาที่สูงมาก และมีผูพยายามสรางเครื่องมือดังกลาวขึ้นมาใชเองในประเทศ แต
เนื่องจากยังขาดประสบการณความรูทางดานวิชาการและความเขาใจในขบวนการที่ถูกตอง ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพไม
สม่ําเสมอและมีคาใชจายคอนขางสูง ดังนั้นสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร จึงไดดําเนินการศึกษาสํารวจและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องที่มีใชอยูในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศ และศึกษาพัฒนาออกแบบเครื่อง
ทอดสุญญากาศสําหรับใชทอดทุเรียนสุกที่อุณหภูมิต่ําไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดเครื่องทอดสุญญากาศตนแบบที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน และไดทุเรียนทอดกรอบที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้ง
สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีที่มีการฝกปฏิบัติจริง ใหแกกลุมเกษตรกรและผูประกอบการที่สนใจ ใหมีการผลิตทุเรียนทอด
กรอบสุญญากาศไดเองในทองถิ่น
วิธีดําเนินการ
ศึกษาขอมูลพื้นฐานเปรียบเทียบวิธีการทอดกรอบทุเรียนที่ใชน้ํามันในแบบสภาวะบรรยากาศปรกติกับแบบสภาวะ
สุญญากาศ โดยการสืบคนเอกสารและศึกษาขอมูลจากแหลงผูผลิต ศึกษาสํารวจการใชเครื่องทอดสุญญากาศในประเทศ โดย
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องที่มีใชอยูในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศ และศึกษาพัฒนาออกแบบ
เครื่องทอดสุญญากาศสําหรับใชทอดทุเรียนสุกที่อุณหภูมิต่ําไดอยางรวดเร็ว โดยออกแบบสรางตนแบบแลวทดสอบและแกไข
ปรับปรุงพัฒนาตนแบบใหมีประสิทธิภาพ
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ผลการดําเนินงาน
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปรียบเทียบวิธีการทอดกรอบทุเรียนที่ใชน้ํามันในแบบสภาวะบรรยากาศปรกติกับแบบ
สภาวะสุญญากาศ พบวา
1) ปญหาใหญของการทอดคือ การสูญเสียคุณคาสารอาหาร และการสูญเสียคุณลักษณะทางธรรมชาติที่ดีของพืชผัก
ผลไม ไมวาจะเปนสีสัน กลิ่น รสชาติหวาน หอมตามธรรมชาติ เพราะมักใชความรอนสูงในกระบวนการผลิต
2) ปญหาปริมาณน้ําที่เหลืออยูในผลิตภัณฑหลังการทอด จะมีผลกระทบตอปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันของไขมัน และ
กิจกรรมตางๆ ของจุลินทรีย ซึ่งในการควบคุมคุณภาพอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2522)
ประกาศวา ในกรณีที่อาหารทอดดวยน้ํามัน ควรมีความชื้นไมเกินรอยละ 10 ของน้ําหนัก
3) ปญหาการผลิตทุเรียนทอดกรอบแบบสภาวะบรรยากาศปรกติ มักใชความรอนสูงในกระบวนการผลิต สงผลทําให
เกิดการเสื่อมคุณภาพของน้ํามันที่ใชในการทอดอยางรวดเร็วและกอใหเกิดสารกอมะเร็ง
4) ปญหาการผลิตทุเรียนทอดกรอบแบบสภาวะบรรยากาศปรกติ ตองคอยระวังการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามัน
ที่กอใหเกิดการเหม็นหืน ทําใหไมสามารถเก็บรักษาทุเรียนทอดกรอบไดนานเกินกวา 1 เดือน
5) ปญหาการผลิตทุเรียนทอดกรอบแบบสภาวะบรรยากาศปรกติ มีขอจํากัดของอายุทุเรียนที่ใชจะตองเปนทุเรียนดิบ
เทานั้น เพราะหากใชทุเรียนสุกซึ่งมีน้ําตาลสูงจะทําใหผลิตภัณฑ ไหมหรือสีคล้ําไมสวย
6) ขอดีการผลิตทุเรียนทอดกรอบแบบสภาวะสุญญากาศ มีออกซิเจนนอยมากในระบบและใชอุณหภูมิการทอดที่ต่ํา
o
กวา 100 C ผลิตภัณฑที่ไดจะปราศจากการเหม็นหืนของน้ํามันและสารกอมะเร็ง ผลิตภัณฑสามารถรักษาคุณภาพดานกลิ่น สี
และรสชาติหวานไดใกลเคียงธรรมชาติเดิมคอนขางดี อีกทั้งน้ํามันที่ใชในการทอดจะมีอายุการใชงานซ้ําไดนานกวาการทอด
แบบธรรมดา(สภาวะบรรยากาศปรกติ)
การศึ ก ษาสํ า รวจการใช เ ครื่ อ งทอดสุ ญ ญากาศในประเทศ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งที่ มี ใ ช อ ยู ใ น
กระบวนการผลิตทุเรียนทอดกรอบสุญญากาศ พบวาในพื้นที่ปลูกทุเรียนในภาคตะวันออกที่มีการปลูกทุเรียนคือ จ.จันทบุรี และ
จ. ตราด มีการใชเครื่องทอดสุญญากาศจํานวน 4 ราย โดยพบ 3 ราย ใน จ. จันทบุรี และพบ 1 ราย ใน จ. ตราด ทั้งหมดเปน
ผูประกอบการขนาดเล็ก โดยมีขนาดกําลังผลิตสูงสุดไมเกิน 50 กิโลกรัม/ ครั้ง มีทั้งแบบสลัดน้ํามันในถังทอดและไมมี ราคา
เครื่องมีตั้งแต 3 แสนบาท จนถึง 5 ลานบาท ขึ้นอยูกับขนาดกําลังผลิตและอุปกรณในระบบ ปญหาที่พบคือ ขาดระบบการดัก
น้ํามันกอนเขาปมสุญญากาศ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1) กลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี เครื่องทอดสุญญากาศเปนแบบถังทอดปดสนิท ลักษณะ
ทรงกระบอกตั้ง ตะกราทอดทรงกระบอกแขวนในแนวตั้ง ความสามารถในการทอด 10 กิโลกรัม/ครั้ง ไมมีการสลัดน้ํามันในถัง
ทอด แตจะนําออกมาใสถังเหวี่ยงเพื่อสลัดน้ํามัน ไมมีระบบการดักน้ํามันและไอน้ํากอนเขาปมสุญญากาศ มีระบบใหความรอน
กับน้ํามันทอดโดยตรงผานกนถังทอด แบบใชแกสหุงตม (LPG) ตนทุนเครื่องทอดประมาณ 300,000 บาท
2) บริษัท จาบ ผลไมแปรรูป อ.เมือง จ.จันทบุรี เครื่องทอดสุญญากาศเปนแบบถังทอดปดสนิท ลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
ตะกราทอดทรงกระบอกวางในแนวนอนมีแกนหมุนไดชาๆ ความสามารถในการทอด 20 กิโลกรัม/ครั้ง ไมมีการสลัดน้ํามันในถัง
ทอด แตจะนําออกมาใสถังเหวี่ยงเพื่อสลัดน้ํามัน ไมมีระบบการดักน้ํามันและไอน้ํากอนเขาปมสุญญากาศ มีระบบใหความรอน
กับน้ํามันทอดโดยตรงผานขดทอในถังทอดแบบขดทอความรอนจากแกสหุงตม (LPG) ตนทุนเครื่องทอดประมาณ 700,000
บาท
3) กลุมแมบานเกษตรกร อ.โปงแรด จ.จันทบุรี เครื่องทอดสุญญากาศเปนแบบถังทอดปดสนิท ลักษณะทรงกระบอก
ตั้ง ตะกราทอดทรงกระบอกหนึ่งในสี่เสี้ยววางแนวตั้งรวมกันในถาดที่มีแกนหมุนปรับเร็วและชาได ความสามารถในการทอด 50
กิโลกรัม/ครั้ง มีการสลัดน้ํามันในถังทอด มีระบบใหความรอนกับน้ํามันทอดโดยตรงผานกนถังทอด แบบใชแกสหุงตม (LPG)
ตนทุนเครื่องทอดประมาณ 1,400,000 บาท
4) กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลทุงนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด เครื่องทอดสุญญากาศเปนแบบถังทอดปดสนิท ลักษณะ
ทรงกระบอกตั้ง ตะกราทอดทรงกระบอกวางแนวตั้งในถาดที่มีแกนหมุนปรับเร็วและชาได ความสามารถในการทอด 20
กิโลกรัม/ครั้ง มีการสลัดน้ํามันในถังทอด มีระบบการดักน้ํามันและไอน้ํากอนเขาปมสุญญากาศ มีระบบใหความรอนกับน้ํามัน
ทอดโดยตรงผานผนังรอบถังทอด แบบใชไอน้ําเดือดจากหมอตมแรงดันสูง ตนทุนเครื่องทอดประมาณ 5,000,000 บาท
ศึกษาพัฒนาออกแบบเครื่องทอดสุญญากาศ ผลทดสอบและแกไขปรับปรุงตนแบบเครื่องทอดสุญญากาศ ดังแสดง
ในตารางที่ 1 พบวา ทุเรียนสดแบบสไลด จํานวน 5 กิโลกรัม ทอดที่สุญญากาศ 740 mmHg, อุณหภูมิทอด 85 oC, ใชเวลา 35
นาที แลว สลั ด น้ํา มัน ตอ 15 นาที ได ผลิ ตภั ณ ฑ ห ลัง ทอดจํา นวน 2 กิ โ ลกรัม ทุ เ รีย นสดแบบพู จํา นวน 5 กิ โ ลกรัม ทอดที่
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สุญญากาศ 740 mmHg, อุณหภูมิทอด 85 oC, ใชเวลา 40 นาที แลวสลัดน้ํามันตอ 15 นาที ไดผลิตภัณฑหลังทอดจํานวน 2.1
กิโลกรัม สวนทุเรียนแชแข็งแบบสไลด จํานวน 5 กิโลกรัม ทอดที่สุญญากาศ 740 mmHg, อุณหภูมิทอด 90 oC, ใชเวลา 50
นาที แลวสลัดน้ํามันตอ 15 นาที ไดผลิตภัณฑหลังทอดจํานวน 2 กิโลกรัม ทุเรียนแชแข็งแบบพู จํานวน 5 กิโลกรัม ทอดที่
สุญญากาศ 740 mmHg, อุณหภูมิทอด 90 oC, ใชเวลา 55 นาที แลวสลัดน้ํามันตอ 15 นาที ไดผลิตภัณฑหลังทอดจํานวน 2.3
กิโลกรัม
Table1. Result of the modified vacuum fried facility tested with 4 type of durian
Type of durian
Fresh sliced durian

Initial
weight
5 Kg.

Fresh pieced
durian

5 Kg.

Freeze sliced
durian

5 Kg.

Freeze pieced
durian

5 Kg.

Vacuum
pressure
740
mm.Hg
740
mm.Hg
740
mm.Hg
740
mm.Hg

Temperatur
e
85 oC

Time
35 Min.

Final
weight
2.0 Kg.

85 oC

40 Min. 2 .1 Kg.

90 oC

50 Min. 2 .0 Kg.

90 oC

55 Min. 2 .3 Kg.

วิจารณผล
ตนแบบเครื่องทอดสุญญากาศควรดําเนินการพัฒนาตอ เชน เพิ่มขนาดความจุถังทอด เพิ่มความสามารถของชุดดัก
ไอเดือดของน้ําและน้ํามันกอนเขาปมสุญญากาศ และศึกษาพัฒนาการใชปมสุญญากาศแบบ Water jet
สรุป
ความหนาชิ้นเนื้อทุเรียนที่มากขึ้นตองใชเวลาทอดนานขึ้น และหากแชแข็งกอนทอดยิ่งใชเวลานานขึ้นอีก จนชิ้นหนา
จะสุกไมถึงเนื้อใน เนื้อทุเรียนสุกหลังทอดพบเศษเสนฝอยมาก สวนเนื้อทุเรียนดิบหลังทอดพบเศษผงละเอียดมาก น้ํามันถายเท
ความรอนรับความรอนไดไวและเก็บความรอนไดสูงควรปรับปรุงเพิ่มชุดหมุนเวียนออกจากเสื้อรอบตัวถังทอด พบเศษผงทุเรียน
ทอดที่กนถังทอด ควรปรับปรุงขยายขนาดทอทางออกน้ํามันจากถังทอด
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