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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอดสำหรับครัวเรือน เพื่อพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันสำหรับ

ครัวเรือนและเพื่อศึกษาพารามิเตอร ที่มีผลกระทบตอระยะเวลาการจัดเก็บอาหารประเภททอด ซึ่งใชกลุมตัวอยาง 3 ชนิด ไดแก  

หมูทอด ไกทอด และเนื้อทอด ตอระยะเวลา 7  15 และ 30 วัน ผลการวิจัยพบวา ดานการพัฒนามีสวนประกอบที่สวนสำคัญ ไดแก 

ฐานเครื่องเปนรูปสี่เหลี่ยมหัวกลม มีพื้นที่ 0.029 ตารางเมตร ภาชนะใสอาหารประเภททอดสำหรับการเหวี่ยงมีปริมาตร 4.082x10-3 

ลูกบาศกเมตร และตนกำลังของมอเตอรขนาด 0.30 กิโลวัตต ที่ความเร็วรอบสูงสุด 5,500 รอบตอนาที ซึ่งมีระบบการควบคุมปรับ

ความเร็วทดสอบที่ 3,500  4,000 และ 4,500 รอบตอนาที และดานผลกระทบตอระยะเวลาการเก็บอาหารประเภททอด พบวา อาหาร

ประเภททอดทั้ง 3 ชนิด วิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี ้ได 0.86 ดังนั้นการเก็บรักษาตองเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 20 – 25 องศา

เซลเซียส ตอระยะเวลาที่กำหนด เมือ่วิเคราะหคาเพอรออกไซดของหมูทอด, ไกทอด และ เนื้อทอด ที่ความเร็วการสลัด 4,500 รอบตอ

นาที พบวา มีคาเพอรออกไซด 0.49  0.51 และ 0.53  0.46  0.48 และ 0.50 และ 0.50  0.52 และ 0.54 มิลลิสัมมูลยตอกิโลกรัม

ตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบอาหารประเภททอดแตละชนิดระยะเวลา 30 วัน มีคาเพอรออกไซดเรียงตามลำดับ สอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งถาวิเคราะหตามชนิดของอาหารประเภททอด จะพบวาไกทอด เปนอาหารท่ีสามารถเก็บรักษาไดนานที่สุด 

เพราะคาเพอรออกไซดมีคาต่ำสุด 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to development of the oil splashing machine-fried foods of household 

and examine effect to the time of fried food.  The sample three kids for fried of pork, chicken and beef for testing 

the water activity, fat quantity and peroxide value at seven, fifteen and thirty days.  The research finding 

development important ingredient the machine base is square round head with was area 0 . 0 2 9  m2, centrifuge 

container with volume 4.082x10-3 m3 and motor power 0.30 kW (5,500 rpm). With testing speed control system at 

3,500, 4,000 and 4,500 rpm. And finding fried food effect on time to three type water activity value 0.86 the fried 

food of storage in the refrigerator temperature at 2 0  -  2 5  oC specified period.  The fried pork, chicken and beef 

analysis at 4,500 rpm finding 0.49, 0.51 and 0.53, 0.46, 0.48 and 0.50, and 0.50, 0.52 and 0.54. meq activity 
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oxygen/kg-sample of peroxide value. The compare all fried food 30 days follow peroxide value and in accordance 

with the standards of community product.  The results analysis fried chicken lowest peroxide value with kept for 

most days. 
 

คำสำคัญ: เครื่องสลัดน้ำมันสำหรับครัวเรือน  อาหารทอด (หมูทอด, ไกทอด และ เนื้อทอด)  คาเพอรออกไซด  วอเตอรแอคติวิตี้ 

Keywords: The oil-splashing machine fried food of household, Fried food (pork, chicken and beef), Peroxide value 

and Water activity 
 

บทนำ 

 อาหารประเภททอดเกือบทุกชนิด จำเปนตองใชน้ำมัน

พืช หรือน้ำมันที่ไดจากเนื ้อสัตวเปนน้ำมันที่ใชในการทอด ซึ่ง

น้ำม ันพืชหรือน้ำม ันที ่ไดจากสัตวนั ้นจะมีปร ิมาณไขมันสูง 

โดยเฉพาะผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 35-40 ปขึ้นไป ถาบริโภค

อาหารประเภททอดเกินกวาปริมาณกำหนด หรือรับประทาน

อาหารที่มีคลอเลสเตอรอล และกรดไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งจะสงผล

กระทบตอรางกายมีโรคตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน โรคอวน, โรคความ

ดันโลหิตสูง เปนตน และในปจจุบันจะพบวา การประกอบอาหาร

เกือบ ทุกชนิดลวนแลวแตใชน้ำมันพืช หรือน้ำมันที่ไดจากสัตวมา

แปรรูปอาหารทั้งสิ้น จากบทความทางวิชาการองคการอนามัย

โลกเปดเผยขอมูลวา ทุก 1 นาที จะมีคนเสียชีวิตจากการบรโิภค

อาหารปนเปอนเชื้อโรคและสารเคมีเฉลี่ย 4 คน หรือประมาณ  

2 ลานคนตอปเมื่อวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นำไปสู

การเกิดอันตรายนั้นมาจากการบริโภคอาหารที่ใชน้ำมันทอด ซึ่ง

เหตุที ่สงผลตอสุขภาพเนื ่องจาก น้ำมันทอดที่ม ีอยู ในอาหาร 

น้ำมันทอดที่มีสารโพลาร (Polar compounds) เปนตนเหตุให

เกิดโรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ และหลอดเลือดตีบ หรือถา

หากรับประทานอาหารเปนเวลานาน ๆ จะเกิดการสะสมสารกอ

มะเร็ง ทำใหผูบริโภคเปนโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร และลำไส

ใหญได นอกจากนี้ไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหารหากมีการสูด

ดมเปนระยะเวลายาวนานอาจจะเปนอันตรายตอการเกิด

โรคมะเร็งในปอดได จากสถิติกระทรวงสาธารณสุขระบุวา แตละ

ปมีคนไทยบริโภคน้ำมันพืชกวา 8 x 108 kg ปริมาณน้ำมันพืช 

70% เปนการบริโภคจากรานอาหารและรานแผงลอย จากขอมูล

ดังกลาว ผูวิจัยจึงใหความสำคัญกับการวิจัย การพัฒนาเครื่อง

สลัดน้ำมันของอาหารประเภททอดสำหรับครัวเรือนเพื่อที่จะลด

สารโพลารที่ติดมากับอาหารประเภททอดทุกชนิด ซึ่งผูวิจัยได

ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการสลัดน้ำมันทั้งในและตางประเทศ 

ดังนี้ เชน เครื่องสลัดน้ำมันสำหรับผลิตภัณฑอาหารประเภททอด 

หมายเลขสิทธิบัตร 24412 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง

พาณิชย พ.ศ. 2546 (อุทัย, 2551; Annamaria, 1995; MTA, 

2000) เพื่อพัฒนาและออกแบบสราง เครื่องสลัดน้ำมัน สำหรับ

ผลิตอาหารประเภททอด ผลการวิจัยพบวาผลิตภัณฑอาหาร

ประเภททอด เชน เห็ดนางฟาทอด หมูทอด ปลาสลิดทอด เมื่อ

ผลิตภัณฑผานการสลัดน้ำมันออก มีความเร็วรอบการหมุนถัง

เหวี่ยงคงที่ มวลผลิตภัณฑ 3-4 kg เวลาในการสลัดน้ำมัน1.30 – 

2.30 นาที/ครั้ง สวนสมรรถนะเครื่องสลัดน้ำมันอยูในเกณฑดีและ 

(อุทัย, 2556) ไดวิจัยการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องสลัดน้ำมันให

เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารประเภททอด (Performance 

Improvement of the Oil Splashing Machine for fried 

Food) เพื่อพัฒนาเครื ่องสลัดน้ำมันใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ

อาหารประเภททอด (วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมครอบครวั), 

เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางคาความหืนของผลิตภัณฑกับ

ระยะเวลาการสลัดน้ำมันออกจากผลิตภัณฑอาหารประเภททอด

และเพื่อศึกษาความสัมพันธปริมาณความชื้นกับระยะเวลาการ

สลัดน้ำมันออกจากผลิตภัณฑ ผลจากการว ิจ ัยพบวา การ

ออกแบบและสร างเคร ื ่องสล ัดน ้ำม ันเป นแบบถ ังกลมรูป

ทรงกระบอก และออกแบบใหมีขารองรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น มีการ

ควบคุมความเร็วการหมุนเหวี่ยงได 3 ระดับ (1,900  2,000 และ 

2,100 rpm) และดานคุณสมบัติอาหารมีปริมาณความชื้นและ

ความหืนตอระยะเวลาการสลัดการจัดเก็บผลิตภัณฑอาหาร

ประเภททอดที่มีความเร็ว 2,100 rpm ใชเวลาสลัด 3 นาที มี

ปริมาณความชื้นเฉลี่ย 4.17 และ 3.29 เปอรเซ็นตของของเหลว 

และมีคาความหืน 6.70 และ 4.44 มิลลิสัมบูรณตอกิโลกรัม

ตัวอยาง ซึ่งเปนคุณสมบัติปกติที่อาหารประเภททอดที่เหมาะสม

กับกลุมงานวิสาหกิจชุมชน และบริษัทแปรรูปอาหารประเภท

ทอด (อุตสาหกรรมครอบคร ัว) นอกจากนี ้ย ังม ีงานวิจ ัยใน

ต างประเทศที ่ ใช หลักการของแรงเหว ี ่ยง เร ื ่อง Basket of 

Centrifugal or Washing Machine Drum has Retaining 
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Mechanism for case Modouling Bulk Part ( Muller Alois & 

Weinger Lothar) ออกใหว ันที ่ 1 กันยายน 2541 (Mullier, 

1989) หมายเลขสิทธิบัตร 2628008 ประเทศฝรั ่งเศส ซึ ่งมี

ล ักษณะการประด ิษฐ เป นเคร ื ่องทำความสะอาดชิ ้นส วน

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมที่มีรูปรางเปนถังเหลี่ยมติดตั้งอยูใน

แนวตั้ง ภายในถังรูปสี่เหลี่ยมและมีถังเหวี่ยงเปนอุปกรณทำความ

สะอาด ซึ่งมีการออกแบบถังเหวี่ยงใหสวนบนของถังใชสปริงเปน

ตัวยึดเพื่อการยืดหยุนเพื่อใหสมดุล และการเลื่อนขึ้น-ลง ของถัง

เหวี ่ยงใชระบบแมแรงเปนตนกำลัง  เรื่อง Washing Machine 

(TOSHIBA CORP, ออกให  ณ ว ันท ี ่  15 ก ุมภาพันธ  2537) 

(Toshiba, 1992) หมายเลขสิทธิบัตร 06-03918 ประเทศญี่ปุน 

เปนเครื่องทำความสะอาดเสื้อผาซึ่งใชหลักการของ แรงเหวี่ยงตน

กำลังที่ใชเปนมอเตอรโดยใชสายพานเปนตัวสงถายกำลังไปยัง 

พูลเลย (ทดรอบ) ไปยังถังเหวี่ยงระบบรองรับน้ำหนักและการ

สั ่นสะเทือนจะยึดจากสวนบนของเครื ่อง และงานวิจัยเรื ่อง 

Washing Machine with Drying Function, ( SANYO 

ELECTRIC) หมายเลขสิทธิบัตร 10-071292 ประเทศญี ่ ปุน 

(Sanyo, 1996) เปนเครื่องทำความสะอาดเสื้อผา โดยใชหลักการ

ของแรงเหวี่ยงเปนตนกำลัง โดยใชสายพานเปนตัวสงถายมายัง

พูลเลย ถังเหวี่ยงมีการออกแบบไมใชเปนรูปทรงกระบอกสรุปผล

การทำวิจัยเกี ่ยวกับเครื่องสลัดน้ำมันที่ผาน 2 เครื่อง สำหรับ

ผลิตภัณฑอาหารประเภททอดสำหรับวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งมีการ

ออกแบบเครื่องใหมีปริมาณความจุการเหวี่ยง 5–8 kg ตอรอบการ

เหวี ่ยง โดยใชหลักการของแรงเหวี ่ยงเพื ่อการถนอมอาหาร

ประเภททอดใหมีอายุการจัดเก็บไดยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังได

ศึกษางานวิจัยจากตางประเทศท่ีใชหลักการของแรงเหวี่ยงเพ่ือทำ

ความสะอาดชิ้นสวนเครื่องจักรกลและทำความสะอาดเสื้อผาซึ่ง

ไดมีการจดสิทธิบัตร และนำผลการวิจัยมาทำตลาดในปจจุบัน จึง

นำมาสู การพัฒนาเครื ่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอด

สำหรับครัวเรือน เพื ่อใชในการสลัดน้ำมันของอาหารประเภท

ทอดและชวยสงผลดีตอสุขภาพรางกายของผูบริโภคจึงนำมาสู

การทำวิจัยในครั้งน้ี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การพัฒนาเครื ่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอด

สำหรับครัวเรือน ไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตามบทนำที่ไดกลาวมาแลว (นัฎ, 2548;  

รุงนภา, 2545) และผูวิจัยไดพัฒนางานวิจัยเครื่องสลัดน้ำมันของ

อาหารประเภททอดสำหรับโครงการหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ได

สรางเคร ื ่องสลัดน้ำม ัน จำนวน 18 เครื ่อง และการพัฒนา

สมรรถนะเครื่องสลัดน้ำมันใหแกวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม

ครอบครัว ซึ่งไดสรางเครื่องสลัดน้ำมัน 9 เครื่อง ดังนั้น งานวิจัย

การพัฒนาเครื ่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอดสำหรับ

ครัวเรือน และเพิ่มตัวแปรที่ศึกษา คือ คาวอเตอรแอกติวิตี้ และ

คาเพอรออกไซด ของอาหารประเภททอด จำนวน 3 ชนิด (หมู

ทอด  ไกทอด และ เนื ้อทอด) ตอระยะเวลาการถนอมอาหาร 

ดังนั้น ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมัน

ของอาหารประเภททอดสำหรับครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี ้

1. ขั้นตอนการออกแบบ การออกแบบและเขียนแบบ

เครื่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอดสำหรับครัวเรือน ในการ

ออกแบบใช  โปรแกรมคอมพ ิ ว เตอร   โดยการออกแบบ

สวนประกอบที่ 1 – 10 ดังรูปที่ 1 เนื่องจากเครื่องสลัดน้ำมันใช

กับอาหารประเภททอด ดังนั้นการเลือกใชวัสดุในการผลิตจะ

เลือกใชวัสด ุสแตนเลส เกรด 304 ทั ้งชุด (บรรเลง, 2530;  

ไพโรจน, 2540; Herman, 1998) 

 1.1 ฐานเครื่อง เปนสวนรับน้ำหนักตาง ๆ ของเครื่อง

สลัดน้ำมัน มีขนาดกวาง 200 mm ยาว 250 mm สูง 100 mm 

สแตนเลสหนา 3 mm มีมวล 3.23 kg 

 1.2 ตะแกรงสลัดน้ำมัน เปนสวนบรรจุอาหารประเภท

ทอดและหมุนเหวี่ยง ขนาดรูตะแกรง 3 mm ระยะพิตซของรู 4 

mm ขนาดเสนผานศูนยกลาง 120 mm มีความสูง 110 mm 

ความหนาแผนตะแกรง 1 mm สวนดานลางของตะแกรงปด

ดวยสแตนเลสแผน ซึ ่งกัดรองจำนวน 4 รอง เพื ่อเปนตัวล็อก

ตำแหนงบนจานหมุน มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 0.89 kg มีปริมาตร

ความจุ 0.0013 m3 

 1.3 ภาชนะรับน้ำมัน เปนสวนท่ีรับน้ำมันที่เกิดจากการ

หมุนเหวี่ยงของตะแกรง มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 200 mm สูง 

130 mm สวนลางจะมีทอระบายน้ำมันออก มีหน้ำหนักทั้งหมด 

1.62 kg 
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 1.4 มอเตอร (AC Motor) แบบยูนิเวอรแซล ขนาด 

0.30 kW ใชไฟฟา 220 V. ทำหนที่เปนตนกำลังในการขับหมุน

เหวี่ยงตะแกรง 

 1.5 จานหมุน ทำหนาที่เปนตัวยึดติดกับแกนหมุน และ

รองรับตะแกรงหมุนเหวี่ยงสำหรับใสผลิตภัณฑอาหารประเภท

ทอด ซึ่งมีขนาดความโต 200 mm มีน้ำหนัก 0.29 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องสลัดนำ้มัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ฐานเครื่อง 
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รูปที่ 3 ตะแกรงสลัดน้ำมัน    รูปที่ 4 ภาชนะรับน้ำมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 มอเตอรแบบยูนิเวอรแซล    รูปที่ 6 จานหมุนรองรับตะแกรงหมุนเหวีย่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ฝาปดภาชนะ 
 

 1.6 ฝาปด ทำหนาที่ปดภาชนะรับน้ำมัน มีขนาดความ

โต 200 mm หนา 2 mm มีน้ำหนัก 0.6 kg 

 1.7 สวนประกอบอื ่น ๆ เชน อุปกรณไฟฟา ไดแก 

อุปกรณความเร็วรอบ (Dimmer) (7) การหมุนเหวี ่ยง, เปน

อุปกรณ ปด–เปด ใหกระแสไฟฟาไหลผานในวงจร (8) 
 

 

 

 

2. การสรางเคร่ือง  

 สำหรับการสรางเครื่องมีเครื่องมือ เครื่องกัดอัตโนมัติ, 

เครื ่องกลึงอัตโนมัติ, เครื ่องเชื ่อมทิก, หินเจียรมือ, เวอรเนียร 

คาลิปเปอร และเครื่องวัดความเร็วรอบ 
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3. วิธีการทดสอบ 

 ผูวิจัยเลือกผลิตภัณฑอาหารประเภททอด 3 ชนิด ไดแก 

หมูทอด, ไกทอด และ เนื้อทอด ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี 

 3.1 ขนาดชิ ้นอาหารประเภททอด มีขนาดเทากัน  

(1.5 kg) 

 3.2 ระยะเวลาในการทอด และน้ำมันทอด เทากัน (16 

นาที/ผลิตภัณฑ) : (1 L) 

 3.3 บันทึกน้ำหนักหลังทอดแตละชนิด 

 3.4 นำอาหารประเภททอดแตละชนิด ใสตะแกรงหมุน

เหวี่ยง และจับเวลา  

3.5 บรรจุอาหารประเภททอดในถุงทดลองและปดปากถุงดวย

เครื ่องทำสุญญากาศที่ -29 inHg ((ถาวร, 2550) และ (ธิวาริ, 

2547)) 

 3.6 นำอาหารประเภททอดทั ้ง 3 ชนิดตรวจสอบ 

คาวอเตอรแอกติวิตี้ มาตรฐานอาหารประเภททอดไมเกินรอยละ 

80 (ไมตองเก็บในตูเย็น) ถาเกินเกณฑมาตรฐานเก็บไวในตูเย็น 

(อาหารประเภททอดแตละชนิดใช 300 g) 

 3.7 เวลาที่กำหนดไวของอาหารประเภททอดเพื่อการ

วิเคราะห 7, 15 และ 30 วัน (รุงนภา, 2545) 

 3.8 สรุปผลการวิเคราะหตามวตัถุประสงคของงานวิจัย 
 

ตารางที่ 1 การสลัดน้ำมันที่ความเร็วรอบตาง ๆ 

ครั้งที่ ความเร็วรอบ (rpm) ระยะเวลาการสลัด (min) 

1 3,500 3 

2 4,000 3 

3 4,500 3 

ผลการวิจัย 

 การพัฒนาเครื ่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอด

สำร ับคร ัวเร ือน (หม ูทอด, ไก ทอด และ เน ื ้อทอด) ตาม

วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันและเพื่อศึกษา

พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอระยะเวลาการถนอมอาหารประเภท

ทอด ณ ความเร็วรอบการหมุนเหวี่ยง 3,500, 4,000 และ 4,500 

rpm ตอระยะเวลาการถนอมอาหาร 7, 15 และ 30 วัน ซึ่งมีตัว

แปรที่สำคัญคือ คาวอเตอรแอคติวิตี ้ (Water Activity) และคา

เพอรออกไซด (Peroxide Value) ผลที่ไดจาการวิเคราะหจะอิง

กับเกณฑมาตรฐาน (มผช.) และสอดคลองกับการวิเคราะห

ค ุณสมบัต ิทางฟส ิกส   ว ิธ ีการตรวจสอบ (Method) AOAC 

(Association of Official Analysis Chemists) มีรายละเอียด

ดังนี ้

 1. ดานการพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภท

ทอดสำหรับครัวเรือน ไดออกแบบและเขียนแบบไหเหมะสมกับ

การใชงานในครัวเรือน วัสดุที่ใชเปนสแตนเลส เกรด 304 ทั้งชุด 

มีมวลทั้งหมด 6.035 kg มีสวนประกอบที่สำคัญ ไดแก ฐานเครื่อง

เปนรูปสี่เหลี่ยมหัวกลม มีพื้นที่ 0.029 m2, ภาชนะรับน้ำมันจาก

ตะแกรงเหวี่ยงน้ำมันรูปทรงกระบอก ปริมาตร 4.082x10-3 m3 

และตนกำลังของมอเตอร 0.3 kW (5,500 rpm) ควบคุมและ

ปรับความเร็วรอบได ดังรูปที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 เครื่องสลัดน้ำมันทีผ่ลติตามการออกแบบและเขียนแบบ 
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 2. ดานผลกระทบของอาหารประเภททอดตอ

ระยะเวลาการถนอมอาหาร ซึ่งมีผลการวจิัยดังนี ้

 2.1 การวิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี ้ (Water 

Activity) ของอาหารประเภททอด 3 ชน ิด พบว าที่

ความเร็วรอบการหมุนเหวี่ยง ที่ 4,500 rpm มีคา 0.86 

ซึ ่งใกลเคียงกับคามาตรฐานอาหารประเภททอด 0.85 

ดังนั้น การจัดเก็บอาหารประเภททอดกอนนำไปวิเคราะห

คาเพอรออกไซด ตามระยะเวลา 7, 15 และ 30 วัน ตอง

เก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 20 – 25 oC 

 2.2 การวิเคราะหคาเพอรออกไซด (Peroxide 

Value) ของอาหารประเภททอดหมูทอด, ไกทอด และ 

เน้ือทอด ดั้งนี ้

 (1) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความเร็ว

รอบการหมุนเหวี่ยงกับคาเพอรออกไซดของหมูทอด 

 จากรูปที่ 9 แสดงความเร็วรอบการหมุนเหวี่ยง 

(N) กับคาเพอรออกไซด (PV) สำหรับการวิเคราะห 7, 15 

และ 30 วัน พบวา ที ่ความเร็วรอบการหมุนเหวี ่ยงท่ี 

4 , 500  rpm ระยะ เวลาการสล ั ด  3  min จะ ได ค า 

เพอรออกไซด 0.54 meg activity oxygen/kg-simple 

ซึ่งเปนตำแหนงที่เปนการถนอมอาหารประเภททอด (หมู

ทอด) ไดนานถึง 30 วัน สรุป ถาใชเวลาการหมุนเหวี่ยง

เพิ่มขึ้นและคาความเร็วการหมุนเหวี่ยงเพิ่มขึ้น คาเพอร

ออกไซดยิ ่งลดลงตามลำดับ ทั้งนี ้ตองคำนึงคุณคาของ

อาหารประเภททอด และต องได ผลตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

 (2) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็ว

รอบการหมุนเหวี่ยงกับคาเพอรออกไซดของไกทอด 

 
 

รูปที่ 9 แสดงการหมุนเหวี่ยงกับคาเพอรออกไซดของหมูทอด 
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รูปที่ 10 แสดงการหมุนเหวี่ยงกับคาเพอรออกไซดของไกทอด 
 

 จากรูปที่ 10 แสดงความเร็วรอบการหมุนเหวี ่ยง (N) 

กับคาเพอรออกไซด (PV) สำหรับการวิเคราะห 7, 15 และ 30 

วัน พบว า ท ี ่ความเร ็วรอบการหมุนเหวี ่ยงที ่  4,500 rpm 

ระยะเวลาการสลัด 3 min จะไดคาเพอรออกไซด 0.50 meg 

activity oxygen/kg-simple ซึ ่งเปนตำแหนงที่เปนการถนอม

อาหารประเภททอด (ไกทอด) ไดนานถึง 30 วัน สรุป ถาใชเวลา

การหมุนเหวี่ยงเพ่ิมขึ้นและคาความเร็วการหมุนเหวี่ยงเพ่ิมขึ้น คา

เพอรออกไซดยิ่งลดลงตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (อุทัย, 

2555) การเพ่ิมสมรรถนะเครื่องสลัดน้ำมันสำหรับอาหารประเภท

ทอดในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑของการแปรรูปปลา

สลิดทอด พบวา ถาเวลาการหมุนเหวี่ยงเพ่ิมขึ้นและปรับความเร็ว

รอบสูงขึ้นคาเพอรออกไซดจะลดลงตามลำดับ 

 (3) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความเร็วรอบการ

หมุนเหวี่ยงกับคาเพอรออกไซดของเนื้อทอด 

รูปที่ 11 แสดงคาการหมุนเหวีย่งกับคาเพอรออกไซดของเน้ือทอด 
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 จากรูปที่ 11 แสดงความเร็วรอบการหมุนเหวี ่ยง (N) 

กับคาเพอรออกไซด (PV) สำหรับการวิเคราะห 7, 15 และ 30 

วัน พบว า ท ี ่ความเร ็วรอบการหมุนเหวี ่ยงที ่  4,500 rpm 

ระยะเวลาการสลัด 3 min จะไดคาเพอรออกไซด 0.54 meg 

activity oxygen/kg-simple ซึ ่งเปนตำแหนงที่เปนการถนอม

อาหารประเภททอด (เนื้อ) ไดนานถึง 30 วัน สรุป ถาใชเวลาการ

หมุนเหวี ่ยงเพิ ่มขึ ้นและคาความเร็วการหมุนเหวี ่ยงเพิ ่มข้ึน  

คาเพอรออกไซดยิ่งลดลง นั้นคือ ปริมาณการเกิดความหืนที่เกิด

จากน้ำและไขมัน จะลดลงซึ่งสงผลตอการเก็บรักษาถนอมอาหาร

ประเภททอดไดเพ่ิมขึ้น 

 (4) กราฟแสดงการเปรียบเทียบอาหารประเภททอด 

(หมู, ไก และเนื ้อ) ระหวางความเร็วรอบการหมุนเหวี ่ยงกับ 

คาเพอรออกไซด ระยะเวลาถนอมอาหารประเภททอด 30 วัน 

 รูปที่ 12 แสดงความเร็วรอบการหมุนเหวี่ยง (N) กับคา

เพอรออกไซด (PV) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบอาหารประเภททอด 

(หมู, ไก และเนื้อ) ในระยะเวลาการสลัด 3 min ที่ความเร็วรอบ

การหมุนเหวี ่ยงที ่ 4,500 rpm ที ่น้ำหนัก 0.30 kg และมีคา 

วอเตอรแอคติวีต ี ้ เฉล ี ่ยใกลเค ียงกันประมาณ 0.86 ผลการ

วิเคราะหพบวา ไกทอด, หมูทอด และเนื้อทอด มีคาเพอรออกไซด 

0 .51 ,  0 .53 และ 0.54 meg activity oxygen/kg-simple 

ตามลำดับ ซึ่งถาเปรียบเทียบอาหารประเภททอดทั้ง 3 ชนิดแลว

พบวา ไกทอดมีคาเพอรออกไซดต่ำสุด รองลงมาคือหมูทอด และ

เนื ้อทอดตามลำดับ สรุป อาหารประเภทไกทอดสามารถมี

ระยะเวลาการถนอมอาหารไดนานที ่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

อาหารประเภททอด หมูและเนื้อ ซึ่งคาเพอรออกไซดสูงจะสงผล

กระทบไดดานกลิ่นหืนที ่เกิดจากความชื ้น (น้ำ) และไขมัน ซึ่ง

สงผลกระทบตอตนทุนการผลิต เพราะวาเวลาการถนอมอาหาร

ลดลง 

รูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบอาหารประเภททอด (หมู, ไก และเนื้อ) ระหวางการหมุนเหวีย่งกับคาเพอรออกไซด 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาเครื ่องสลัดน้ำมันของอาหารประเภททอด

สำหรับครัวเรือน ไดออกแบบและอาศัยหลักการของแรงเหวี่ยง

ตามทฤษฎีการออกแบบเครื ่องจักรกล ((Grabera, 1970) และ 

(MTA TECHNICAL, 2000)) และศึกษาวรรณกรรมการวิจัยทั้ง

ภายในและตางประเทศ ท ี ่นำไปสู การประยุกต ใช งานใน

ภาคอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงคดานการพัฒนาเครื่องสลัด

น้ำม ันสำหรับครัวเรือน และดานปจจัยที ่ เปนผลกระทบตอ

ระยะเวลากรถนอมอาหารประเภททอด โดยใชกลุมตัวอยาง3 

อยาง (หมูทอด, ไกทอด และเนื้อทอด) ผลที่เกิดจากการออกแบบ

และการวิเคราะห จะนำมาอางอิงกับทฤษฎีและคามาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ผลการวิจัยวิเคราะหไดดังนี้ 1) ดานการ

ออกแบบไดพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันมีมวลรวม 6.035 kg ในการ

สลัดน้ำมันแตละครั้งจะไดอาหารทอดมีมวล 0.1 kg เวลาในการ

หมุนเหวี่ยง 3 min ที่ความเร็วรอบการหมุนเหวี่ยง 4,500 rpm 

ซึ ่งเปนตำแหนงที ่เหมาะสมของอาหารประเภททอดสำหรับ
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งานวิจัยนี้ 2) คาการวิเคราะหวอเตอรแอคติวิตี้ ไดคาเฉลี่ยอาหาร

ประเภททอดทั ้ง 3 ชนิด ใกลเค ียงกันร อยละ 0.86 (เกณฑ

มาตรฐาน 0.85) ดังนั้นการจัดเก็บกอนการวิเคราะหคาเพอร

ออกไซด (PV) ตองเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 20 – 25 oC ในการ

เก็บผลิตภัณฑอาหารประเภททอดตองปดถุงทำสุญญากาศที่ -29 

inHg จากนั ้นนำผลิตภัณฑอาหารประเภททอดทั้ง 3 ชนิด มา

วิเคราะหหาคาเพอรออกไซดตามระยะเวลา 7, 15 และ 30 วัน 

ผลจากการวิเคราะหคาเพอรออกไซด พบวา ไกทอด มีคา 

เพอรออกไซดต่ำสุด ที่ความเร็วรอบการหมุนเหวี่ยง 4,500 rpm 

และอายุการถนอมอาหารประเภททอด 30 วัน ซึ ่งส งผลให 

การเกิดกลิ่นหืนที่เกิดจากน้ำและไขมัน ที่มีอยูในอาหารประเภท

ไกทอดนอยสุด ทั้งนี้ไมสงผลกระทบตอขนาดรูปรางและรสชาด

อาหารประเภททอดแตอยางใด ซึ่งเปนผลดีตอตนทุนการผลิต

สำหรับการแปรรูปไกทอด 
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