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The objective of this research was to develop the image analysis technique for quality 

evaluation of frying oil. An image analysis model was calibrated using 30 PantoneTM as a 

standard and built to evaluate color changes of oil during frying. The calibration result showed the 

correlation coefficient (R2) of the XYZ colors was more than 0.9. This model showed that total 

color differences ( E) of the used oil increased with frying time and directly correlated to 

lightness value (L*). Color measurement well correlated with respect to chemical indexes of 

frying oil, especially total polar compound (R2 > 0.87).  

Quality evaluation of frying oil by contact angle measurement demonstrated that the 

algorithm, the procedure and condition for contact angle measurement were suitably applied to 

indicate the chemical characteristics of oil. Results showed a linear relationship between contact 

angle and chemical indexes of frying oil, especially absorbance value, free fatty acid and 

dielectric constant, respectively (R2 > 0.75, 0.74 and 0.72). The study on the effect of oil 

adsorbents (Bentonite and Magnesol®) using in oil filtration process was found that Magnesol® 

was more better improve in chemical and physical qualities of frying oil than Bentonite.  
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บทที 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 อุตสาหกรรมอาหารทอดจดัเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีมีการผลิตและบริโภคกนัอยา่ง
แพร่หลาย ตงัแต่ภาคครัวเรือนไปจนถึงภาคธุรกิจการส่งออกขนาดใหญ่ เนืองจากการทอด (frying) 
เป็นวธีิหนึงทีช่วยเปลียนแปลงคุณภาพการบริโภคของอาหาร (Moreira, 1999) ทาํให้ไดอ้าหารทีมี
คุณลกัษณะเฉพาะตวั ทงัดา้นสี กลิน รส และเนือสมัผสั เป็นตน้  

ดังนันการควบคุมคุณภาพของอาหารและนํามันทอด จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
อุตสาหกรรมอาหารทอด เพอืเป็นการประกนัคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารทอดให้กบัผูบ้ริโภค และลด
ตน้ทุนการผลิตดว้ยการใชป้ริมาณและคุณภาพนาํมนัอยา่งคุม้ค่าและราคาทีปัจจุบนัมีแนวโนม้สูงขนึ 
ตามลาํดบั ซึงปัจจุบนัการติดตามการเปลียนแปลงคุณภาพทางคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์าหารทอด
ดา้นลกัษณะปรากฏ สี และเนือสัมผสั ยงัไม่มีมาตรฐานกาํหนดอยา่งชดัเจน อีกทงัวิธีการทีใชโ้ดย
ส่วนใหญ่เป็นการประเมินทางประสาทสัมผสัด้วยสายตามนุษยเ์ป็นหลัก (visual inspection) 

โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นสี และตาํหนิ (defect) ของผลิตภณัฑ ์(Li และคณะ, 2002; Qiao และคณะ, 

2007; Stokeman และ Gevers, 2000) ส่งผลใหก้ารบ่งชีคุณภาพของอาหารทอดจาํเป็นตอ้งอาศยัการ
บอกเป็นพสิยัของคุณภาพการยอมรับ (acceptable range) โดยใชภ้าพถ่ายเป็นตวัตดัสินประกอบร่วม 
ซึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถบ่งชีไดใ้นระดบัคุณภาพ (qualitative data) เท่านนั แต่ไม่สามารถบ่งชีได้
ถึงระดบัปริมาณ (quantitative data) ทีปราศจากอคติจากผูป้ระเมิน 

เครืองมือทางวิทยาศาสตร์จึงถูกนํามาประยุกต์ใช้เพือการตรวจสอบ ขอ้บกพร่องของ
ผลิตภณัฑม์ากขึน (Romani และคณะ, 2009) อยา่งไรก็ตามเครืองมือเหล่านียงัมีการใชอ้ยูใ่นวงจาํกดั 
เนืองจากเครืองมือมีราคาแพง (ประมาณ 700,000 – 1,000,000 บาท) และตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ 
ทงันีหากพจิารณาในแง่การวดัสีของผลิตภณัฑพ์บวา่ ระบบการวดัของเครืองมือทางวทิยาศาสตร์ทีมี
อยูเ่ป็นการวดัแบบจุด (spot test) ซึงยงัไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนทีดีของขอ้มูลทีแทจ้ริงบนพืน
ผวิหนา้ของผลิตภณัฑอ์าหารได ้เพราะพนืผวิของผลิตภณัฑอ์าหารส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอาหารทอด
มีสีพนืผวิหนา้ของผลิตภณัฑท์ีไม่มีความสมาํเสมอ (heterogeneous color) ดงันนัการวเิคราะห์ขอ้มูล
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สีจึงตอ้งประเมินในลกัษณะของรูปแบบสีโดยรวม (overall color profile analysis) เพือให้เป็นตวั
แทนทีถูกตอ้งของผลิตภณัฑม์ากทีสุด ซึงในปัจจุบนัมีการนาํเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายมา
ทดลองใชค้วบคุมคุณภาพของอาหารทอดมากขึน เช่น Romani และคณะ (2009) ไดป้ระยกุตใ์ช้
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวดัค่าสีของมันฝรังทอดทีอุณหภูมิและเวลาต่างๆ กัน 
นอกจากนี  Pedreschi และคณะ (2006) ยงัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายศึกษาระบบการวดัสี
ในการหาค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (∆E) ของแผน่มนัฝรังทอดทีมีสีไม่สมาํเสมอกนั เป็นตน้ 
 นอกจากนีการศึกษาโดยส่วนใหญ่พบว่า การเปลียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหาร
ทอดมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับการเปลียนแปลงคุณภาพของนํามนัทอด (Innawong และคณะ, 

2004a; Innawong และคณะ, 2004b) เนืองจากการทอดอยา่งต่อเนืองทีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
ยอ่มก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั (oxidation) พอลิเมอร์ไรเซชนั (polymerization) และไฮโดรไล-
ซิส (hydrolysis) เป็นตน้ (CheMan และ Jaswir, 2000; Gil และคณะ, 2004; Hein และคณะ, 1998; 

Innawong และคณะ, a) โดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของนาํมนัจะส่งผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภยัของนาํมนัทอด และยงัส่งผลต่อการยอมรับของผลิตภณัฑ ์(Jaswir และคณะ, ) 
เนืองจากเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดกลินหืน ทาํให้อายกุารเก็บของผลิตภณัฑ์ลดลง (CheMan 

และ Jaswir, 2000) นอกจากนีปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ทีเกิดขึนยงันาํไปสู่การเสือมสภาพของนาํมัน
ทางดา้นกายภาพอีกดว้ยคือ จุดเกิดควนั (smoke point) และจุดวาบไฟ (flash point) ลดตาํลง นาํมนั
มีความหนืด (viscosity) เพมิขึน และมีสีคลาํขึน (Moriera และคณะ, 1999) 
 การเสือมเสียของนาํมนัทอดเกิดเนืองมาจากการสะสมของปริมาณกรดไขมนัอิสระ (free 

fatty acid: FFA) และการเพิมขึนของสารประกอบทีมีขวั (total polar compound: TPM) ในนาํมนั 
(Che Man และ Jaswir, 2000; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ, a; Innawong และ
คณะ, 2004b) โดยในระหว่างการทอดอาหารนํามันจะเกิดการเปลียนแปลงทางเคมีเนืองจาก
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึงทาํใหเ้กิดกรดไขมนัอิสระ โมโนกลีเซอไรด ์(monoglyceride) และไดกลี-
เซอไรด์ (diglyceride) ขึน ในขณะเดียวกันนาํมันก็สามารถออกซิไดส์ต่อได้สารประกอบมีขัว 
(polar compound) ต่างๆ เช่น สารประกอบไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (hydroperoxide) อีพอกไซด ์
(epoxide) ไฮดรอกไซด ์(hydroxide) แอลดีไฮด์ (aldehyde) และคีโตน (ketone) เป็นตน้ (Che Man 

และ Jaswir, 2000; Gil และคณะ, 2004; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ, a) 
สารประกอบทีเกิดขึนสามารถสะสมในร่างกาย และส่งผลกระทบต่อการทาํงานของเซลล์ใน
ร่างกายได ้ดงันนักระทรวงสาธารณสุขจึงไดอ้อกประกาศกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐานนาํมนัทีใช้
ทอดใหมี้ปริมาณสารมีขวัทงัหมดไดไ้ม่เกินร้อยละ  (ฉบบัที  พ.ศ. ) 
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ปัจจุบนัพบว่าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทอดส่วนใหญ่ใช้ดัชนีชีวดัทางเคมีที
สามารถวดัได้ง่ายภายใตร้ะยะเวลาจาํกัดเป็นหลัก เช่น ปริมาณกรดไขมันอิสระ และค่าเปอร์-
ออกไซด์ (peroxide value: PV) เป็นตน้ แต่การทดสอบดงักล่าวยงัไม่สามารถบอกถึงคุณภาพที
แทจ้ริงของนาํมนัทอดได ้เพราะดชันีเหล่านีเป็นเพยีงตวัชีวดัเริมตน้ของการเสือมเสียในนาํมนัทอด
เท่านนั (Abdulkarim และคณะ, 2007; Casal และคณะ, 2010) ในขณะทีดชันีบ่งชีคุณภาพของนาํมนั
ทอดทีเหมาะสม คือ การวดัปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมด (Abdulkarim และคณะ, 2007) 
อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทอดไม่สามารถวดัค่าดังกล่าวได้ เนืองจากใช้
ระยะเวลาในการวดัทีนาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนันการพฒันากระบวนการวดัทางกายภาพ ทีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงทางเคมี โดยสามารถลดตน้ทุนและระยะเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพ จึงเป็นสิงทีน่าสนใจสาํหรับผูป้ระกอบการอาหารทอด ซึง Rossi และคณะ (2009) ไดศ้ึกษา
การวดัค่ามุมสัมผสัเพือใช้เป็นดัชนีชีวดัการเสือมสภาพของนํามันทอดจากการใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์เชิงภาพถ่าย พบวา่ค่ามุมสมัผสั (contact angle) ของนาํมนัแปรผกผนักบัคุณภาพของนาํมนั
ทอด คือนาํมนัทีมีการเสือมเสียมากขึนจะมีค่ามุมสมัผสัลดลง 

อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยน้อยมากทีศึกษาเกียวกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายที
เหมาะสมกบัการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ดว้ยเหตุนีงานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงค์เพือพฒันา
กระบวนการและสร้างแบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวดัสีของนาํมัน
ทอด โดยเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบัการวดัสีดว้ยเครืองมืออืน และเพือพฒันากระบวนการและ
สร้างแบบจาํลองของระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่ายสาํหรับการวดัค่ามุมสมัผสั (contact angle) ของ
นาํมนัทอด โดยการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี ซึงผลทีไดจ้าก
งานวจิยันีอาจลดขอ้พพิาททางการคา้ทีเกิดจากการขาดมาตรฐานทีเหมาะสมในการตดัสินคุณภาพ
ของอาหารทอด สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชีการเสือมเสียของนํามันทอดทีสามารถทดแทนการ
วเิคราะห์ทางเคมี ซึงช่วยในการลดตน้ทุนจากการซือสารเคมีในการตรวจวดัคุณภาพของนาํมนัทอด 
และเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ทีสามารถประยกุตใ์ชก้บัการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทยได ้

 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.2.1 เพือพฒันากระบวนการและสร้างแบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย

สาํหรับการวดัสีของนาํมนัทอด โดยเปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัการวดัสีดว้ยเครืองมืออืนและการ
เปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี 
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1.2.2 เพือพฒันากระบวนการและสร้างแบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
สาํหรับการวดัค่ามุมสมัผสั (contact angle) ของนาํมนัทอด โดยการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบั
การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี  

 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 
1.3.1 แบบจาํลองกล่องควบคุมสภาวะและกระบวนการสาํหรับการวดัสีโดยอาศยัเทคนิค

การวเิคราะห์เชิงภาพถ่ายสามารถใชใ้นการวดัสีและมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงเครืองมือวดัสีอืน 

1.3.2 แบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายและกระบวนการหาค่ามุมสัมผสั 
สามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งชีการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีได ้
 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
1.4.1 สร้างแบบจาํลองกล่องควบคุมสภาวะและคดัเลือกกระบวนการทีเหมาะสมสาํหรับ

การวดัสีนาํมนัทอด โดยการสอบเทียบแบบจาํลองของระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่ายกบัเครืองมือ
วดัสีมาตรฐานด้วยแผ่นสีมาตรฐานและหาความสัมพนัธ์ของค่าสีในระบบ XYZ จากทงัสอง
เครืองมือโดยการพจิารณาจากค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(R2) และทาํการตรวจวดัค่าสีกบัตวัอยา่ง
นาํมันทงัในระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายและเครืองมือวดัสีมาตรฐาน เพือหาความสัมพนัธ์
เปรียบเทียบกับการวดัสีดว้ยเครืองมือวดัสีมาตรฐานโดยการพิจารณาจากค่าสีในระบบ L*a*b* 

และการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแตกต่างสีโดยรวม  (Total Color Difference) 

เปรียบเทียบกบัค่ากรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid) ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Value) ปริมาณ
สารประกอบทีมีขวัทงัหมด (Total Polar Material) ค่าคงทีไดอิเล็คทริค (Dielectric Constant) และ
ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance Value) 

1.4.2 สร้างแบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายและคดัเลือกกระบวนการที
เหมาะสมสาํหรับวดัค่ามุมสมัผสัของนาํมนัทอด โดยใชข้นัตอนวิธี (Algorithm) ทีเขียนขึนในการ
วเิคราะห์ค่ามุมสัมผสัและหาความสัมพนัธ์เปรียบเทียบค่ามุมสัมผสักบัค่ากรดไขมนัอิสระ (Free 

Fatty Acid) ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Value) ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมด (Total Polar 

Material) ค่าคงทีไดอิเลคทริค (Dielectric Constant) ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance Value) และ
ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (Total Color Difference) 
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บทที 2 
เอกสารทีเกยีวข้อง 

 

2.1 นํามันทอด 
ไขมนัหรือนํามนัทีใชส้ําหรับทอดอาหารทีนิยมใช้กนัมากคือนาํมนัหมูหรือนาํมนัพืช

ชนิดต่างๆ ขึนอยูก่บัความนิยมของผูบ้ริโภค ในการทอดอาหารนาํมนัจะเป็นตวัพาความร้อนทาํให้
อาหารสุก ช่วยหล่อลืนไม่ใหอ้าหารติดกบัภาชนะขณะทอด ทาํให้อาหารมีสีและเพิมรสชาติ สมบติั
ของไขมนัหรือนาํมนัทอดอาหารทีดีตอ้งมีความคงตวัดี มีจุดหลอมเหลวตาํ ทนทานต่อความร้อนได้
ถึงอุณหภูมิประมาณ 325 ถึง 375 องศาฟาเรนไฮต ์และตอ้งมีคุณสมบติัสัมพนัธ์กบัอาหารทีใชท้อด
เพราะกลินและรสชาติของไขมนัหรือนาํมนัจะติดไปกบัอาหารทีทอดแลว้ 

ไขมันหรือนํามันที มีโมโนกลี เซอไรด์  (monoglyceride) หรือไดกลีเซอไรด์ 
(diglyceride) ซึงเป็นกรดไขมนัอิสระผสมปะปนอยูด่ว้ย จะทาํให้เกิดควนัไดง่้าย และทาํให้อาหาร
ทอดมีกลินทีไม่พึงประสงค์ติดไป  ไขมันหรือนํามันทีผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน 
(hydrogenation) จะมีความคงตวัเพมิขึน แต่ทาํให้มีจุดหลอมเหลวสูงขึนดว้ย กรดไขมนัชนิดอิมตวั
ทีมีจาํนวนคาร์บอนน้อยจะมีจุดหลอมเหลวทีตาํ มีความคงตวัดีโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจน แต่ก็มีขอ้เสียคือสามารถเกิดการหืน เนืองจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดง่้าย (นิธิยา, 2548)
  
2.2 การเปลยีนแปลงของนํามันในระหว่างการทอด 

ในกระบวนการทอด นาํมนัเป็นส่วนประกอบสาํคญัทีส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์
อาหาร ดงันันการตรวจคุณภาพของนาํมนัทีใช้ประกอบอาหารจึงมีความสําคญัมาก เนืองจากใน
กระบวนการทอดอุณหภูมิประมาณ -  องศาเซลเซียส ซึงเป็นอุณหภูมิทีสูง อีกทงันาํมนัยงั
สัมผัสกับนําและอากาศโดยตรง นํามันจึงสามารถเสือมสภาพได้ง่าย โดยนํามันจะเกิดการ
เปลียนแปลงคุณสมบตัิทางเคมีและกายภาพ (Rossi, 2009; Romani, 2009)  

2.2.1 การเปลียนแปลงทางเคมีของนํามันในระหว่างการทอด 
(1) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis)  
เป็นปฏิกิริยาทีนาํมันจะถูกไฮโดรไลซ์ดว้ยด่าง กรด เอมไซม์ไลเปส (lipase)  นาํและ

ความร้อน ซึงปฏิกิริยานีสามารถเกิดไดห้ลายสาเหตุ เช่น ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol) ถูก
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ไฮโดรไลซ์ดว้ยด่างไดเ้ป็นเกลือและสบู่ หรือเกิดขึนเมือนาํอาหารทีมีปริมาณความชืนสูงมาทอดใน
นาํมันทีมีความร้อนสูง ดังนันนาํจากชินอาหารจึงระเหยออกมากลายเป็นไอนํา (steam) ไอนํา
บางส่วนทีปนอยูใ่นนาํมนัจะส่งผลให้เกิดการสลายพนัธะไตรเอซิลกลีเซอรอลไดเ้ป็นกรดไขมัน
อิสระ กบักลีเซอรอล (glycerol) ถา้กลีเซอรอลไดรั้บความร้อนต่อไปจะใหส้ารทีเรียกวา่อะโครเลอิน 
(acrolein) ซึงสารนีสามารถระเหยไดก้ลายเป็นควนัและมีกลินเหม็น (นิธิยา, ) ดงัภาพที 1  

ในปี ค.ศ. 2009 Rossi ไดร้ายงานว่าการเกิดกรดไขมนัอิสระ เช่น โมโนและไดกลีเซอ-
ไรด ์ในปริมาณมากทาํใหแ้รงตึงผวิทีผวิหนา้ของนาํมนัลดลง ซึงสารดงักล่าวเป็นสารประกอบมีขวั
ทีทาํใหน้าํมนัเกิดฟอง (foaming) ฟองอากาศทีเกิดขึนจะดกัจบัไอนาํทีระเหยออกจากอาหาร ไอนาํ
จะเร่งใหเ้กิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสมากขึน จึงสามารถเป็นสารลดแรงตึงผวิได ้ 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 1 กลีเซอรอลสลายตวัเป็นอะโครเลอินโดยมีความร้อนและนาํเป็นตวัเร่ง 

ทีมา: นิธิยา ( ) 
 

(2) ปฏิกิริยาออกซิเดชนั (oxidation) 
เป็นปฏิกิริยาสาํคญัทีส่งผลต่อคุณภาพของนาํมนั ทาํใหน้าํมนัเสือมสภาพและมีกลินหืน 

เนืองจากกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัในนาํมนัสัมผสักับออกซิเจนในอากาศ โดยปัจจยัทีกระตุน้ให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคืออุณหภูมิ แสง แร่ธาตุจากภายนอก เช่น โลหะ หรือตัวเริมปฏิกิริยา
ออกซิเดชันตวัอืน ซึงปฏิกิริยานีสามารถยบัยงัโดยใช้สารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) แต่ไม่
สามารถยบัยงัปฏิกิริยาออกซิเดชันในระยะเวลานานได ้ และจะไดแ้อลลีลิคไฮโดรเปอร์ออกไซด ์
(allylic hydroperoxides) เป็นผลิตภณัฑล์าํดบัที 1 (primary product) โดยผลิตภณัฑนี์จะแตกตวั
เกิดปฏิกิริยาต่อเนืองและรวดเร็ว ต่อมาเกิดเป็นผลิตภณัฑล์าํดบัที 2 (secondary product) ไดอ้นุมูล
เปอร์ออกไซด์ (peroxy radical; ROO·) ซึงเป็นอนุมูลอิสระทีไม่เสถียรจึงสามารถทาํปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนหรือกรดไขมนัอิสระทีมีอยูใ่นนาํมนัเกิดเป็นแอลกอฮอล์ (alcohol) แอลดีไฮด์ (aldehyde) 
กรดไขมนัอิสระ คีโตน (ketone) และไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) เป็นตน้ ซึงสารเหล่านีเป็นสาร
ทีมีขวัและสามารถต่อกนัเป็นสายโซ่ยาว (polymer) นอกจากนีแอลลีลิคไฮโดรเปอร์ออกไซด์ยงั

ความร้อน 

นาํ 

กลีเซอรอล อะโครเลอิน 
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สามารถแตกตัวกลายเป็นอนุมูลอิสระ (free radical) ทีทาํให้เกิดสารประกอบต่างๆ ได้ เช่น 

ออกซิไดซ์โมโนเมอร์ (oxidize monomer) ออกซิเดทีฟไดเมอร์ (oxidative dimer) ไทรเมอร์ (trimer) 
อิพอกไซด ์(epoxide) และไดเมอร์ไม่มีขวั (non-polar dimer)  เป็นตน้ (นิธิยา, 2548; Koleva, 2007) 

(3) ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนั (polymerization) 
เกิดขึนเนืองจากนํามันได้รับความร้อนในสภาวะทีไม่มีออกซิเจนและมีอุณหภูมิสูง

ประมาณ  -  องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ทีไม่ระเหย (nonvolatile) ซึงได้มาจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัขนัสุดทา้ย (termination) เช่น แอลดีไฮด์ แอลกอฮอล์ คีโตน แลกโตน เอสเทอร์ และ
ไฮโดรคาร์บอน สารเหล่านีจะมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาทีนาํไปสู่การสร้างวงแหวนโมโนเมอร์  ได-
เมอร์  หรือโอลิโกเมอร์ เกิดเป็นปฏิกิริยา Diels-Alder โดยกลไกของสารทีแสดงอาํนาจทางไฟฟ้า
เป็นบวกหรือประจุบวก (cationic mechanism) ส่งผลให้เกิด cyclic monomeric fatty acid และทาํให้
โมเลกุลเกิดการจดัเรียงตวัใหม่ เกิดปฏิกิริยาไอโซเมอร์ไรเซชนั (isomerization) และต่อกนัเป็นพอ-
ลิเมอร์สายยาว จึงทาํใหน้าํมนัมีความหนืดเพมิขึน ส่งผลใหค้่าสมัประสิทธิการถ่ายเทความร้อนทีผิว
ของอาหารในระหว่างการทอดลดลง ทาํให้ชินอาหารมีการดูดซับนาํมนัมากขึน นอกจากนียงัเป็น
สาเหตุทีทาํใหน้าํมนัเกิดการเปลียนแปลงเป็นสีคลาํและเกิดฟองไดง่้าย  

2.2.2 การเปลียนแปลงทางกายภาพของนํามันในระหว่างการทอด 
(1) ความหนืด  
เป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพทีเกิดขึนระหวา่งการทอด ซึงความหนืดของนาํมนัเกิด

จากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนั ออกซิเดชนั ไฮโดรไลซิส และไอโซเมอร์ไรเซชนั โดยความหนืดที
เพมิขึนส่งผลใหอ้ตัราการถ่ายเทความร้อนของนาํมนัลดลง (Moreira และคณะ, 1999)  

ในปี ค.ศ. 2003 Razali และ Badri ไดศึ้กษาการทอดมันฝรังแท่ง (french fries) ทีมี
ความชืนเริมตน้ร้อยละ  -  ในนาํมนัถวัเหลืองทีมีกรดลิโนเลอิกร้อยละ  และลิโนเลนิก ร้อย
ละ  หลังจากการทอดเป็นเวลา  วนั พบว่ามันฝรังแท่งเหลือความชืนร้อยละ -35 ในขณะที
ปริมาณสารประกอบโพลิเมอร์ในนํามันเริมตน้เป็นร้อยละ 0.84 แต่เมือทาํการทอดนาน 5 วนั 
ปริมาณสารประกอบโพลิเมอร์เพมิขึนเป็นร้อยละ 8.29 ส่งผลใหค้วามหนืดของนาํมนัเพมิขึน     

 (2) แรงตึงผิว  

นาํมนัทีเสือมสภาพจากการเปลียนแปลงทางเคมีโดยเกิดการแตกตวัของไตรกลีเซอไรด ์
ส่งผลใหเ้กิดสารประกอบประเภทโมโนและไดกลีเซอไรด์ทีมีคุณสมบติัเป็นสารลดแรงตึงผิว โดย
จะมีผลต่อการลดแรงตึงผิวระหว่างนาํมนัและอาหาร ปรากฏการณ์นีเรียกว่า “Surfactant theory of 

frying”  
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(3) สี  
นาํมนัทีเกิดการเสือมเสียจะมีสีคลาํขึน เนืองจากการทอดทีอุณหภูมิมากกว่า  องศา

เซลเซียส เป็นเวลานาน จะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ และเกิดสารประกอบ
ต่างๆ ทีส่งผลต่อสีของนาํมนั นอกจากนียงัเกิดจากการเปลียนแปลงขององคป์ระกอบภายในอาหาร 
เช่น การเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด โดยมีกรดอะมิโนแอสพาราจีน (asparagines) เกิดการสลายตวัและทาํ
ปฏิกิริยากบันาํตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) เกิดสารประกอบทีใหสี้นาํตาล  
 
2.3 สี (color) 

ในปัจจุบนัไดมี้การผลิตสินคา้ออกมาจาํหน่ายเพือการอุปโภคและบริโภคมากมาย แต่
ปัจจยัแรกทีผูบ้ริโภคจะใหก้ารยอมรับไดค้ือลกัษณะภายนอกและสีทีปรากฏของผลิตภณัฑน์ันๆ ใน
อุตสาหกรรมอาหารก็เช่นกนั เช่น ความไม่สมาํเสมอของสี รอยไหม ้การไหลเยมิของนาํมนัทาํให้
เกิดความมนัวาวทีผวิไม่เท่ากนั ผูบ้ริโภคจึงนาํสิงเหล่านีมาใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพขนัแรก โดย
ใช้การประเมินจากสายตา ทงันีเนืองจากการเห็นสีเกิดจากตาและสมองทีสังการไม่เหมือนกัน 
ดงันันจึงไดมี้การกาํหนดการวดัสีในระบบตวัเลขขึนมา เพือใชใ้นการควบคุมคุณภาพของสินคา้ 
และสีทีใชใ้นทางอุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล 

2.3.1 การมองเห็นสี 
การทีมนุษยจ์ะมองเห็นวตัถุเป็นสีอะไรนนั ขนึอยูก่บัองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงันี 

2.3.1.1 แสง (light) หรือแหล่งกาํเนิดของแสง (light source) ทีต่างกนัส่งผลให้มองเห็น
สีต่างกนั ดว้ยเหตุนี Commission International de l’Eclairage หรือ CIE จึงกาํหนดชนิดของแสงที
ใชใ้นการวดัสี ซึงแสงมาตรฐานทีนิยมใชก้นัมากทีสุดคือแสง D65 หรือ 6500 K (Schenkman และ 
Kjelldahl, 1999; Yam และ Papadakis, 2004) ซึงเปรียบเทียบไดก้บัแสงดวงอาทิตยบ์นพืนโลกเวลา
เทียงวนั 

2.3.1.2 วตัถุ (object) ประกอบดว้ยเม็ดสี (colorant) ซึงจะทาํหนา้ทีดูดกลืน สะทอ้นหรือ 

ปล่อยให้แสงทีมีความยาวคลืนบางค่าผ่านตวั ทาํให้มองเห็นวตัถุมีสีต่างๆ วตัถุจะมีสี
อะไรขึนกบัปฏิกิริยาระหวา่งแสงกบัผวิของวตัถุนนั เช่น วตัถุทีไม่เรียบจะกระเจิง (scatter) แสงไดดี้ 

จึงแบ่งวตัถุตามปฏิกิริยาระหวา่งแสงกบัวตัถุออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 

ก. วตัถุพวกอโลหะทีไม่ยอมให้แสงส่องทะลุผ่าน (opaque nonmetal) หรือทึบแสง 
เช่น ไม ้หนังสือ และกระเบือง เป็นตน้ วตัถุประเภทนีจะสะทอ้นแสง (reflection) 2 แบบ คือการ
สะทอ้นแสงเสมือนจริง (specular reflection) เป็นการสะทอ้นในมุมตรงกนัขา้มเหมือนกบักระจก
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เงาสะทอ้นแสง วตัถุประเภทนีทีมีผวิเรียบจะสะทอ้นแสงแบบนีประมาณร้อยละ 4 ของแสงสะทอ้น
ทงัหมด ยงิสะทอ้นแสงมากก็จะเห็นว่าวตัถุมีผิวมันวาวมากและการสะทอ้นแสงกระจาย (diffuse 
reflection) แสงทีสะทอ้นแบบนีจะออกไปในทิศทางอืนๆ ทงัหมดทีเหลือจากแบบแรก แสงที
สะทอ้นแบบนีจะมีประมาณร้อยละ 96 ของแสงสะทอ้นทงัหมด และแสงทีสะทอ้นแบบนีจะทาํให้
เห็นสีของวตัถุ 

ข. โลหะทีไม่ไดท้าสี (opaque metal) เช่น เชิงเทียน กระทะ และถาดอะลูมิเนียม เป็น
ตน้ วตัถุประเภทนีจะมีการสะทอ้นแสงเสมือนจริงมากกวา่ การสะทอ้นแสงกระจาย ดงันันสะทอ้น
แสงชนิดนีจึงเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัทีทาํใหเ้ห็นวา่โลหะนนัมีสีอะไร 

ค. วตัถุทียอมให้แสงผ่านได้ (transparent material) เช่น กระจก ขวดแก้วหรือ
พลาสติก เป็นตน้ วตัถุประเภทนีแสงบางส่วนจะสะทอ้นกลบัไปในรูปการสะทอ้นแสงเสมือนจริง 
แสงส่วนนีทาํใหเ้ห็นวา่วตัถุมีผวิมนัวาว แต่แสงส่วนใหญ่จะวิงทะลุผ่านวตัถุชนิดนีออกไปเป็นการ
ทะลุผา่นแสงทงัหมด (total transmission) 

ง. วตัถุทีโปร่งแสง (translucent material)  คือยอมใหแ้สงบางส่วนทะลุผ่านตวัมนัไป
ไดข้ณะเดียวกนัก็จะสะทอ้นแสงบางส่วนดว้ย เช่น กระจกฝ้า เป็นตน้ การทีแสงบางส่วนสามารถวิง
ผา่นวตัถุชนิดนีทาํใหเ้ห็นเงารางๆ ของสิงของทีอยูข่า้งหลงัวตัถุชนิดนี วตัถุประเภทนีจะเห็นไดว้่ามี
การสะทอ้นทงัแบบการสะทอ้นแสงเสมือนจริง และการสะทอ้นแสงกระจายและมีการทะลุผ่าน
แบบกระจาย (diffuse transmission) 

2.3.1.3 ผูม้อง (observer) หมายถึง ตาและสมองของมนุษย ์ตาจะทาํหน้าทีรับแสงขณะที
สมองจะทาํหนา้ทีตีความ ภายในดวงตาของคนจะประกอบดว้ยเซลล์ทีไวต่อแสงมีรูปร่างแบบแท่ง 
และแบบโคนอยูใ่นเรตินา (สุธรรม, 2549) 

2.3.2 ระบบสี  
2.3.2.1 ระบบสี RGB 
ระบบสี RGB เป็นโมเดลสีทีใชห้ลกัการของทฤษฎีสีและการผสมสีทีใชแ้สงสีแดง สี

เขียว และสีนาํเงินเป็นแม่สีในการผสมสีต่างๆ หรืออาจกล่าวไดว้่าสีต่างๆ สามารถกาํหนดไดจ้าก
ปริมาณของแสงสีแดง สีเขียว และสีนาํเงินทีผสมกนัแลว้ไดสี้นัน ซึง R เป็นตวัยอ่มาจาก red หรือสี
แดง G เป็นตวัยอ่มาจาก green หรือสีเขียว B เป็นตวัยอ่มาจาก blue หรือสีนาํเงิน ระบบสี RGB นี
เป็นค่าทีสัมพนัธ์กบักลไกการสร้างสีบนจอภาพของเครืองคอมพิวเตอร์ทีใชก้ารเรืองแสงของจุด
ฟอสเฟอร์ของสีแดง สีเขียว และสีนาํเงินให้แสงผสมกนัเกิดเป็นสีต่างๆ การกาํหนดสีดว้ยค่า RGB 
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นนัจะเป็นการกาํหนดค่าตวัเลข 3 ค่า คือ ค่า R ค่า G และค่า B โดยจะเป็นค่ากาํหนดปริมาณเรือง
แสงของจุดฟอสเฟอร์หรือปริมาณความเขม้ของสีแดง สีเขียว และสีนาํเงิน ตามลาํดบั ตวัเลขทีใช้
กาํหนดค่า RGB ของแต่ละโปรแกรมอาจแตกต่างกนั อาทิเช่น จะกาํหนดเป็นตวัเลขตงัแต่ 0 – 255 

ซึงเป็นตวัเลขในระบบดิจิตอลทีควบคุมการยงิลาํแสงดว้ยความเขม้แสงต่างๆ เพือให้เกิดการเรือง
แสงทีปริมาณต่างๆ  

การเปลียนแปลงค่าสี RGB เป็นการเปลียนแปลงความเขม้แสงทีเกิดกลไกการทาํงาน
ของอุปกรณ์คือจอภาพ ซึงไม่สมัพนัธก์บักลไกการมองเห็นและรับรู้สีของมนุษย ์สีทีกาํหนดดว้ยค่า 
RGB ค่าหนึง เมือแสดงบนจอเครืองคอมพิวเตอร์ต่างกนัอาจแสดงสีทีมองเห็นแลว้อาจแตกต่างกนั
ไปบา้ง ดงันันระบบสี RGB นีจึงขึนอยู่กับอุปกรณ์ทีแสดงผล ซึงอาจมีคุณลกัษณะของเครืองที
แตกต่างกนั เช่น ชนิดของลาํแสง ชนิดของฟอสเฟอร์ทีใช ้เป็นตน้ 

2.3.2.2 ระบบสี CIE XYZ 

ระบบสี CIE XYZ เป็นระบบสีทีคณะกรรมาธิการสร้างและพฒันาระบบกาํหนดสีให้
เป็นมาตรฐานสากล (Commission International de l’Eclairage : CIE) ไดพ้ฒันาระบบของการวดัสี
ในรูปของวตัถุ โดยกาํหนดใหมี้ขึนเป็นมาตรฐานเนืองจากในระบบสี RGB ยงัไม่สามารถสร้างสีที
เป็นไปไดท้งัหมดดงันันจึงไดมี้การตงัระบบสี CIE XYZ ซึงเป็นระบบสีทีสมมุติขึน โดยไม่ตอ้ง
อาศยัประสบการณ์หรือความคิดของมนุษยใ์นการวดัสี โดยการเลียนแบบการมองเห็นสีของมนุษย์
และกาํหนดตวัแปรของสีแดง สีเขียว และสีนาํเงิน พร้อมฟังก์ชนัทีใชป้รับค่าสี (CIE, 1986) มีการ
สร้างฟังกช์นัสาํหรับ “ผูส้งัเกต” เป็นมาตรฐานสาํหรับเม็ดสีทงัสามคือ x , y  และ z  ซึง
แสดงฟังกช์นัเชิงปริมาณทีไม่ใช่คุณลกัษณะการดูดกลืนของเม็ดสีทีแทจ้ริงของมาตรฐานเรตินาของ
มนุษย ์แต่เป็นฟังกช์นัความไวทีหามาจากขอ้มูลจริงในการทดสอบ โดยแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
การตอบสนองสัมพทัธ์และความยาวคลืน สามารถอธิบายไดด้้วยสเปคตรัมปฐมภูมิทีใชใ้นการ
คํานวณความสว่างหรือระดับความเข้มแสงของสีที ถูกวัดตามกฎการเพิมของ  Grassman 

(Grassman’s additive law) และใชก้าํหนดแสงปฐมภูมิ (primary light) X, Y และ Z 

2.3.2.3 ระบบสี L*a*b* 

ระบบสี L*a*b* เป็นการกาํหนดค่าสีโดยใชห้ลกัการตามทฤษฎีคู่ตรงขา้มซึงมีอยู ่3 คู่ 
คือ สีแดงกบัสีเขียว สีเหลืองกบัสีนาํเงิน และสีขาวกบัสีดาํ ค่าสีในระบบ L*a*b* นีพฒันาขึนมาใช้
โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ซึงรวมกนัเป็นคณะกรรมาธิการสร้างและพฒันาระบบกาํหนดสีให้เป็น
มาตรฐานสากล (Commission International de l’Eclairage : CIE) โดยก่อนหน้านีคณะกรรมาธิการ
ชุดดงักล่าวไดส้ร้างระบบกาํหนดสีทีใชค้่าไตรสติมูลสั (tristimulus value) และค่าพิกดัโครมาติซิตี 
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(chromaticity coordinates) แต่มีปัญหาตรงทีการวเิคราะห์สีจากค่าดงักล่าวทาํไดย้าก เพราะค่านนัไม่
สมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทีมองเห็นของสี ค่าสี L*a*b* เป็นค่าสีทีประกอบดว้ยค่า 3 ค่า ดงันี 

ค่าความสวา่ง (L*) เป็นค่าบอกความสว่างของสี มีตงัแต่ 0 ถึง 100 ถา้ค่า L* มีค่าเท่ากบั 
0 แสดงวา่สีนนัมีค่าความสว่างของสีตาํสุดเป็นสีดาํ เมือ L* มีค่ามากขึนแสดงว่าสีนันมีความสว่าง
มากขึน จนเท่ากบั 100 สีนนัจะเป็นสีขาว 

ค่าความเป็นสีแดงหรือสีเขียว (a*) มีค่าตงัแต่ -120 ถึง 120 ถา้ค่า a* มีค่าเป็นบวก แสดง
ว่าสีนนัมีสีไปทางสีแดง และถา้ยิงมีค่าบวกมากขึนสีนนัก็จะยิงมีความอิมตวัสีของสีแดงมากขึน
เท่านนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ค่า a* มีค่าลบ แสดงวา่สีนนัมีสีไปทางสีเขียว และถา้ยงิมีค่าลบมากขึน
สีนนัก็จะยงิมีความอิมตวัสีของสีเขียวมากขึนเท่านนั สีทีมีค่า a* เป็น 0 แสดงวา่สีนนัไม่ใช่ทงัสีเขียว
และสีแดง 

ค่าความเป็นสีเหลืองหรือนําเงิน (b*) มีค่าตงัแต่ -120 ถึง 120 ถ้าค่า b* มีค่าเป็นบวก 
แสดงวา่สีนนัมีสีไปทางสีเหลือง และถา้ยงิมีค่าบวกมากขึนสีนนัก็จะยงิมีความอิมตวัสีของสีเหลือง
มากขึนเท่านนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ค่า b* มีค่าลบ แสดงว่าสีนันมีสีไปทางสีนาํเงิน และถา้ยงิมีค่า
ลบมากขึนสีนันก็จะยงิมีความอิมตวัสีของสีนาํเงินมากขึนเท่านนั สีทีมีค่า a* เป็น 0 แสดงว่าสีนัน
ไม่ใช่ทงัสีเหลืองและสีนาํเงิน 

สีใดทีมีทงัค่า a* และ ค่า b* เป็น 0 จะมีสีขาว สีเทา หรือสีดาํ ทงันีขึนกบัค่า L* โดยการ
กาํหนดสีดว้ยค่าสี L*a*b* จะเป็นค่าทีใชเ้ก็บขอ้มูลสีทีเป็นอิสระไม่ขึนกบัอุปกรณ์ทีใชแ้สดงสี ไม่
วา่จะเป็นเครืองพมิพดิ์จิตอลและจอภาพคอมพวิเตอร์ และสามารถใชค้่านีสาํหรับวดัเปรียบเทียบค่า
สีไดอ้ยา่งสีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย (image analysis) 

การประมวลผลภาพดิจิตอล (digital image processing) หมายถึง การประมวลผลภาพ
ดิจิตอลสองมิติโดยใชเ้ครืองคอมพวิเตอร์ (ชูชาติ, 2550) หรือการเปลียนรูปภาพเป็นตวัเลข ทงันีผล 
รูปภาพหมายถึงแถวลาํดบั (array) สองมิติของตวัเลข การประมวลผลภาพดิจิตอลนนัไดถู้กนาํไปใช้
ในงานทางการแพทย ์การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ อุตสาหกรรมการพิมพ ์และงานวิจยัทาง
อาหารมากมาย เช่น การประมวลผลภาพดิจิตอลในการพจิารณาการเปลียนแปลงสีของช็อคโกแลต 

(Briones และ Aguilera, 2005) การวดัและวเิคราะห์สีผวิของอาหารดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 
(Yam และ Papadakis, 2004) การวดัสีของมนัฝรังแผน่ดว้ยเทคนิควดีีโออยา่งง่าย (Segnini และคณะ
, 1999) และการพจิารณาลกัษณะรูปร่างของเมล็ดฝ้าย (Dana และ Ivo, 2008) เป็นตน้ 
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จุดประสงคข์องการประมวลผลภาพดิจิตอลคือการปรับปรุงภาพ (enhancement) หรือ
แยกแยะขอ้มูลทีสาํคญัออกจากภาพ การดาํเนินการพืนฐานจึงประกอบไปดว้ยการปรับขยายความ
คมชดั (contrast) และความสว่าง (brightness) ขจดัความมวัของภาพ การกาํจดัหรือระงบัสัญญาณ
รบกวน (noise suppression) การแบ่งส่วน (segment) ภายในภาพให้เป็นส่วน (part) หรือบริเวณ 
(region) เป็นตน้ การประมวลผลภาพดิจิตอลมีขอ้ดีทีสาํคญัคือความแม่นยาํหรือความถูกตอ้งสูง แต่
มีขอ้เสียเปรียบในเรืองความเร็วและค่าใชจ่้าย เนืองจากอุปกรณ์มีราคาแพงและตอ้งใชเ้วลามากใน
การคาํนวณจึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ (กิตติ, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 การแปลงภาพเป็นแถวลาํดบัของตวัเลข 

ทีมา: กิตติ (2549) 

 

จากทีไดก้ล่าวไปขา้งตน้วา่ ภาพหมายถึงแถวลาํดบัสองมิติของตวัเลข จากภาพที 2 เป็น
การแปลงภาพเป็นแถวลาํดบัของตวัเลข ซึงตวัเลขแต่ละตวัสอดคลอ้งกบัพืนทีเล็กๆ จุดหนึงในภาพ
ทีเห็น และตวัเลขนีใชแ้ทนระดบัของความมืดหรือความสว่างของพืนที ถา้ตวัเลขมีค่าสูงมากแสดง
ว่าพืนทีนันสว่างมาก ดงันันค่าระดบัทีศูนย ์“0” แทนความสว่างน้อยหรือสีดาํ และเลขสูงสุดแทน
ความสวา่งมากหรือสีขาว ส่วนตวัเลขระหวา่งกลางแทนความเขม้ระดบัเทา พืนทีเล็กแต่ละส่วนทีมี
ตวัเลขกาํกบันีเรียกวา่จุดภาพ (pixel) 
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ภาพที 3  ขนัตอนพนืฐานของการประมวลผลภาพ 

ทีมา: ชูชาติ (2550) 

 

ขนัแรกของการประมวลผลภาพจากภาพที 3 คือการรับขอ้มูลภาพ (image acquisition) 

หน่วยรับข้อมูลภาพแบ่งออกเป็นสองหน่วยพืนฐานคืออุปกรณ์ทีไวต่อสเปกตรัมของคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ไดแ้ก่ เอ็กซเรย ์อุลตร้าไวโอเล็ต แสงทีตามองเห็น หน่วยทีสองเป็นหน่วยทีทาํการ
ส่งออกขอ้มูลทีเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ซึงจะนําไปประมวลผลด้วยเครือง
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ประเภทนี ไดแ้ก่ Charge-Coupled Device (CCD) ซึงเป็นส่วนสาํคญัในกลอ้ง
ดิจิตอลและเครืองสแกนเนอร์  ขันตอนต่อไปคือกระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ 
(preprocessing) มีหนา้ทีหลกัคือการปรับปรุงภาพ ซึงเป็นการแสดงกราฟฟิกทีมีความชดัเจนมากขึน 
สาํหรับการแสดงและวเิคราะห์การปรับปรุงภาพไม่ไดเ้ป็นการเพิมองคป์ระกอบของขอ้มูลภาพ แต่
จะไปเพมิช่วงทาํงาน (dynamic range) ของลกัษณะของภาพทีเลือกเพือให้ง่ายต่อการตรวจจบั การ
ดาํเนินการ ได้แก่ การปรับขยายความคมชัดหรือการเปรียบเทียบ การกาํจดัหรือระงบัสัญญาณ
รบกวน เป็นตน้ ขนัตอนต่อมาเกียวขอ้งกบักระบวนการแบ่งส่วนภาพ ซึงเป็นขนัตอนทีจาํเป็นใน
การวเิคราะห์วตัถุในภาพ จะตอ้งแยกให้เห็นชดัระหว่างส่วนวตัถุและส่วนทีเหลือของภาพ วิธีการ
แบ่งส่วนทีใชโ้ดยทวัไปคือการหาจุดเริมเปลียน (threshold) และการหาขอบภาพ (edge detection) 
(กิตติ, 2549) ขนัตอนต่อมาคือการแทน (representation) ขอ้มูลเป็นเพียงขนัตอนหนึงทีใชใ้นการ
แปลงขอ้มูลดิบให้อยู่ในรูปแบบทีเหมาะสมแก่การประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ต่อไป ขนัตอน
ต่อไปคือการระบุวิธีทีใช้ในการอธิบาย (describe) ขอ้มูลเพือให้ลักษณะทีเราสนใจ (feature of 

interest) เด่นชดัขึน ขนัตอนสุดทา้ยคือการจดจาํและการตีความ (recognition and interpretation) 
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การจดจาํเป็นขบวนการทาํฉลาก (label) ใหก้บัวตัถุโดยใชล้กัษณะพเิศษทีไดจ้ากขนัตอนการอธิบาย
ส่วนการตีความเกียวขอ้งกบัการใหค้วามหมายกบักลุ่มของวตัถุทีจาํได ้(ชูชาติ, 2550) 

 

2.5 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการวัดมุมสัมผัสของนํามันทอด 
นาํมนัทีผา่นกระบวนการทอดจะเกิดสารประกอบเชิงซอ้นหลายชนิด เช่น สารประกอบ

ทีมีนาํหนกัโมเลกุลสูง และสารประกอบทีมีขวั เป็นตน้ ซึงปัจจุบนัการตรวจสอบคุณภาพนาํมนัมีทงั
การตรวจสอบทางกายภาพ เช่น การวดัความหนืดของนํามันด้วยเครือง viscometer หรือการ
ตรวจสอบจุดหลอมเหลวของนาํมนัและไขมนัจากเครือง Differential scanning calorimetry  (DSC) 
(Fasina และคณะ, 2008) และการตรวจสอบทางเคมี เช่น กรดไขมนัอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ และ
สารประกอบทีมีขัวทังหมด  เป็นต้น ซึงเป็นวิธีทีต้องอาศัยการตัดสินของมนุษย์และต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ ปัจจุบนัจึงมีการประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการตรวจสอบ
คุณภาพนาํมนัทีเสือมสภาพจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี โดยในปี ค.ศ. 2009 Rossi และคณะได้
ศึกษาการเปลียนแปลงของค่ามุมสัมผสั ซึงจะตอ้งปรับภาพให้เป็นภาพสีระดับเทา จากนันจึง
วิเคราะห์มุมสัมผสัโดยโปรแกรม  Matlab และคาํนวณค่ารัศมีความโค้งของนํามัน ซึงปัจจัยที
เกียวขอ้งกบัค่ามุมสมัผสัของนาํมนัมีดงันี 

(1) แรงตึงผวิของของเหลว (surface tension)  
เป็นแรงทีเกิดขึนบริเวณทีผิวของของเหลวสัมผสักบัผิวของของแข็ง โดยมีพลงังานที

เพยีงพอต่อการยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลสองชนิด ซึงโมเลกุลภายในของเหลวจะมีสมดุลของแรง
ดึงดูดรอบทิศทาง แต่โมเลกุลทีผวิของเหลวจะขาดสมดุลนี ในทิศทางของผิวจึงมีลกัษณะคลา้ยกบั
โมเลกุลนันเกาะติดอยู่กบัผิวของของเหลว เรียกว่า “แรงตึงผิว” ซึงมีความสัมพนัธ์กับแรงยดึติด 
(cohesive) และแรงเชือมแน่น (adhesive) เมือนํามาทดสอบพบว่าผิวของของเหลวประพฤติตวั
เหมือนเป็นแผน่เยอืบางๆโมเลกุลของของเหลวจะออกแรงดึงซึงกนัและกนั ผลรวมของแรงเหล่านี
บนแต่ละโมเลกุลทีอยูภ่ายในของเหลวจะมีค่าเป็นศูนย ์แต่โมเลกุลทีอยูท่ีผวิของเหลวจะถูกดึงให้เขา้
ไปในของเหลว ดังนันของเหลวจึงพยายามทีจะลดขนาดของพืนทีผิว เช่น หยดนําทีตกลงอย่าง
อิสระจึงมีรูปร่างเป็นทรงกลมและสามารถตา้นแรงดึง โดยมีทิศทางขนานกบัผิวของของเหลวและ
ตงัฉากกบัเสน้ขอบทีของเหลวสมัผสัหรือผวิของของแขง็นนัเอง (ภาพที 4)  
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ภาพที 4 ทิศทางของแรงตึงผวิ 

ทีมา: Ramehart (2013) 

 

ในขณะทีของเหลวเกาะติดกบัของแขง็จะมีแรงยดึติดมากกวา่แรงเชือมแน่น โดยในของ
ไหลทุกชนิดจะมีคุณสมบตัิของแรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุล 2 ชนิด คือ   

1. แรงยดึติดคือแรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลของของเหลวชนิดเดียวกนั แรงนีสามารถ
รับความเคน้ดึง (tensile stress) ไดเ้ล็กนอ้ย 

2. แรงเชือมแน่นคือแรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกุลของของเหลวกบัสารชนิดอืน เช่น นาํ
กบัแกว้ ปรอทกบัแกว้  

ความสมัพนัธข์องรอยต่อระหวา่งแก๊สกบัของเหลว (gas-liquid interface) เมือสัมผสักบั
ผิวของของแข็ง เช่น ผนังของภาชนะ ดังแสดงในภาพที 5 รอยต่อระหว่างแก๊สกบัของเหลว ใน
บริเวณทีใกล้กับผนังภาชนะจะโคง้ขึนหรือไม่ก็โคง้ลง ส่วนโคง้ซึงเป็นรอยต่อระหว่างแก๊สกับ
ของเหลวซึงเรียกมุมนีวา่ “มุมสมัผสั” ถา้โคง้แบบหงายขึน เช่น รอยต่อของนาํ-อากาศเมือสัมผสักบั
แกว้ มุม  จะนอ้ยกวา่ 900 ถา้โคง้แบบควาํลง เช่น รอยต่อของปรอท-อากาศเมือสัมผสักบัแกว้ มุม 

 จะมากกว่า 900 กรณีแรกเกิดขึนถา้ของเหลว “เปียก” (wet) ส่วนกรณีหลงัเกิดขึนกบัของเหลวที
ไม่เปียก  

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 ลกัษณะของโคง้รอยต่อระหวา่งแก๊สกบัของเหลวเมือสมัผสักบัผวิของแขง็ 

ทีมา: Wikipedia (2013) 
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โดยปัจจยัทีส่งผลต่อค่าแรงตึงผวิของนาํมนั ไดแ้ก่ ความมีขวั องคป์ระกอบ ความหนืด 
และคุณสมบติัของพืนผิวของแข็งทีนาํมนัยดึเกาะ (Michalski, 1998) ดงันันนาํมนัทีผ่านการทอดที
อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานยอ่มมีค่าแรงตึงผิวลดลง เนืองจากเมือนาํมนัผ่านการทอดทีอุณหภูมิ
สูงเป็นระยะเวลานานจะเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ส่งผลให้เกิดสารประกอบทีมีขวัและเกิดการรวมตวักนั
เป็นสารประกอบพอลิเมอร์ขึน จึงส่งผลให้นาํมันมีความหนืดมากขึน ทาํให้แรงตึงผิวมีค่าลดลง 
(Kovela, 2007; Rossi, 2009) โดยค่าของแรงตึงผิวสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการของ Young ดงั
ภาพที 6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 ค่ามุมสมัผสัของหยดของเหลวบนพนืผิวทีของแขง็ และสมการของ Young 

ทีมา: Rossi และคณะ (2009) 

 

(2) อุณหภูมิ  
ค่ามุมสัมผสัจะแปรผกผนักับอุณหภูมิดังภาพที 7 เนืองจากอุณหภูมิทีสูงขึนจะทาํให้

โมเลกุลแต่ละโมเลกุลมีพลังงานสูงขึน จึงสามารถเคลือนทีไปมาไดอ้ย่างอิสระมากขึน ทาํให้
โมเลกุลขยบัออกห่างจากกันมากขึน ด้วยเหตุนีความหนาแน่น ความหนืด และแรงตึงผิวของ
ของเหลวนนัจึงลดลง  
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ภาพที 7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงตึงผิวกบัอุณหภูมิของเบนซิน 
ทีมา: Enotes (2013) 

 

(3) วสัดุทีใชใ้นการวดัค่ามุมสมัผสันาํมนั  
โดยธรรมชาติของพืนผิวของแข็งทีต่างกันสามารถทาํให้ค่ามุมของหยดของเหลว

เปลียนไปได ้เช่น การทีนาํหยดลงบนแก้วทาํให้แก้วเปียก แต่เมือหยดนาํลงบนเทฟลอน (teflon) 
กลบัไม่เปียก เนืองจากเทฟลอนมีคุณสมบติัในการตา้นทานการยดึเกาะ โดยโมเลกุลของสารเทฟ-
ลอนเป็นโมเลกุลทีไม่มีขวั จึงทาํให้สารเทฟลอนเฉือยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีกบัสารอืน และเมือ
หยดนาํลงไปจะมีแรงทีกระทาํบริเวณผวิโมเลกุล (interfacial forces) ของสารเทฟลอน และโมเลกุล
ของหยดนําน้อย หรือการเกิดปรากฏการณ์ของหยดปรอทบนพืนแก้วก็เช่นกัน หยดปรอทไม่
สามารถทาํให้พืนแกว้เปียกได ้ดว้ยเหตุผลนี Njobuenwu (1999) จึงศึกษาการเกิดมุมของกลีเซอรีน 
(glycerine) ซิลิโคน (silicone oil) และเฮกซะดีเคน (hexadecane) โดยเปลียนพืนผิวของแข็งเป็น 
แก้ว (glass) โพลีเมทิลเมทาครีเลท (polymethyl methacrylate) และโพลีสไตรีน (polystyrene) 
พบวา่ซิลิโคนสามารถกระจายตวับนแผน่แกว้ไดดี้ ในขณะทีค่ามุมทีทาํกบัพนืผวิโพลีเมทิลเมทาครี-
เลทมีค่านอ้ยมาก ส่วนหยดกลีเซอรีนสามารถทาํมุมกบัพนืผวิโพลีเมทิลเมทาครีเลทและโพลีสไตรีน
ดว้ยมุมทีมีค่ามากกวา่ 90º  
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ภาพที 8 ค่ามุมต่างๆ ของหยดของเหลวบนพนืผวิของแขง็ เมือมุมมีค่าเป็น 0º จนถึง 180º 

ทีมา: Njobuenwu และคณะ (1999) 
 

ของเหลวตวัอยา่งชนิดทีเป็นสารไม่มีขวัหรือมีสมบติัไม่ชอบนาํ (hydrophobic) สามารถ
ทาํมุมได้มากกว่า 90º กบัพืนผิวตวัอยา่งทีเป็นสารมีขวั ซึงสอดคลอ้งกับการทดลอง Kogler ในปี 

 พบวา่ มุมของสารทีมีคุณสมบติัไม่ชอบนาํจะสามารถทาํมุมกบัพืนทีผิวของแข็งมากกว่า 90º 

แต่ถา้เป็นสารทีมีคุณสมบติัชอบนาํ (hydrophilic) จะสามารถกระจายตวับนพืนผิวของแข็งไดดี้และ
มีค่ามุมนอ้ยกวา่ 90º (ภาพที 8) 

(4) ขนาดของหยดของเหลว 

รูปร่างของหยดของเหลวจะถูกกาํหนดโดยแรงตึงผิวทีเกียวขอ้งและแรงโน้มถ่วงของ 
ของเหลวทุกชนิดจะมีค่าความยาวเฉพาะทีเรียกว่าความยาวคาพิลลารี (capillary length: K-1)         
(de Gennes, 2004) เมือแรงคาพิลลารี (capillary force) และแรงดนัของของเหลวทีกระทาํต่อพืนที
ดา้นขา้ง (hydrostatic force) อยูใ่นสภาวะสมดุลจะสามารถคาํนวณ K-1 ไดโ้ดยการเปรียบเทียบแรง
ทงัสองดังสมการที 1 ซึง g คือความเร่งเนืองจากแรงโน้มถ่วง และ คือความหนาแน่นของ
ของเหลว  

                                                                    
g

K LA

.
1                                                     (1)                                     

เมือรัศมีทีฐานของหยดของเหลว (r) มีค่าไม่เกิน K-1 (ภาพที 9ก) จะพบว่าแรงโน้มถ่วง
ไม่มีผลต่อรูปร่างของหยดของเหลว แต่เมือ r > K-1 (ภาพที 9ข) จะพบวา่แรงโนม้ถ่วงมีผลทาํให้หยด
ของเหลวมีรูปร่างเปลียนแปลงไป และจะเห็นวา่ถึงแมป้ริมาตรของเหลวจะเพิมขึนแต่ค่า K-1 ยงัคงมี
ค่าเท่าเดิม 
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จากการศึกษาของ Elif Cansoy (2014) ทีศึกษาผลของขนาดหยดนําต่อการวดัค่ามุม
สมัผสับนพนืผวิไดเมทิลไดคลอโรไซเลน (dinethyldichlrosilane) พบว่าค่ามุมสัมผสัยงัคงมีค่าคงที
ถึงแมว้า่ปริมาตรของหยดนาํจะต่างกนั 

 

 
(ก)                                                                (ข) 

 

ภาพที 9 หยดของเหลวทีมีขนาดต่างกนั 

ทีมา: de Gennes (2004) 
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บทที 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 การเตรียมตัวอย่างนํามัน 
การเตรียมตัวอย่างนํามันแบ่งการทอดออกเป็น 2 ตอนคือการทอดตัวอย่างอาหาร

ประเภทแป้ง (Carbohydrate based) และตวัอยา่งอาหารประเภทเนือสตัว ์(Protein based) 
ตอนที 1 การทอดตวัอยา่งอาหารประเภทแป้ง เตรียมตวัอยา่งนาํมนัทอดโดยใชน้าํมนั

ปาล์มโอเลอิน (ตรามรกต, บริษทั มรกตอินดัสตรี จาํกัด (มหาชน), ประเทศไทย) ทอดมันเทศ 
(ตลาดปฐมมงคล, นครปฐม) ประมาณ 150 กรัม ทีมีอุณหภูมิเริมตน้ประมาณ  องศาเซลเซียสใน
หมอ้ทอดแบบกะ (รุ่น RF 85 Roller Grill, บริษทั รมิตา จาํกดั, ประเทศไทย) โดยใชเ้วลา 10 นาที 
จากนันพกั 5 นาที ลาํดับต่อไปทอดเฟรนส์ฟรายน์ (ยหี้อ Savepac, บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 
(มหาชน), ประเทศไทย) ประมาณ 150 กรัม ทีมีอุณหภูมิเริมตน้ประมาณ  องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
5 นาที และพกัอีกเป็นเวลา 10 นาที ทีอุณหภูมินาํมนัทอด 175 5 องศาเซลเซียส (อตัราส่วนของ
ผลิตภณัฑต่์อนาํมนัทอดประมาณ 1:6 โดยนาํหนัก) ทาํการทอดเป็นระยะเวลา 8 ชงัโมงต่อวนั เป็น
ระยะเวลา 4 วนั นาํนาํมนัมากรองผ่านกระดาษกรอง (Noonsfeer Co., Ltd., ประเทศไทย) เมือทอด
ครบทุกๆ 4 ชวัโมง ซึงในการศึกษานีแบ่งตวัอยา่งออกเป็น 3 ชุดคือ (1) นาํมนัทีผ่านการทอดโดย
ผา่นการกรองแต่ไม่ใชส้ารช่วยกรอง (2) นาํมนัทีผ่านการทอดโดยผ่านการกรองดว้ยสารช่วยกรอง 
Bentonite และ (3) นาํมนัทีผ่านการทอดโดยผ่านการกรองดว้ยสารช่วยกรองทีใชชื้อทางการคา้ว่า 
Magnesol® ซึงใชส้ารช่วยกรองในปริมาณร้อยละ 4 โดยปริมาตรของนาํมนัทอด 

ตอนที 2 การทอดตวัอย่างอาหารประเภทเนือสัตว  ์เตรียมตวัอย่างนํามันทอดโดยใช้
สภาวะในการทอดและการทดลองเช่นเดียวกบัตอนที 1 แต่ใชต้วัอยา่งเนือหน้าอกไก่และนักเก็ตไก่ 
(ตราซีพี, บริษทั กรุงเทพโปรดิวส์ จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย) ประมาณ 150 กรัม ทีมีอุณหภูมิ
เริมตน้ประมาณ 4 องศาเซลเซียส  

การเก็บตวัอยา่งทาํโดยสุ่มเก็บตวัอยา่งนาํมันทอดทุกๆ 4 ชวัโมงของการทอดทงัก่อน
และหลงัการกรอง ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บรรจุตวัอยา่งนาํมนัทอดทีไดใ้นขวดสีชาทีปิดสนิท แลว้
เก็บไวใ้นทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส รวมทงัสินมีจาํนวน 110 ตวัอย่าง ก่อนเติมนาํมันใหม่
จาํนวน 500 มิลลิลิตร ของทุกๆวนัทีเริมทอด และก่อนนาํมาวเิคราะห์ผลจะละลายตวัอยา่งในอ่างให้
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ความร้อนแบบเขยา่โดยตงัอุณหภูมิประมาณ 37-40 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง เพือ
ใชว้เิคราะห์ผลในขนัตอนต่อไป  

 

3.2 ศึกษาการพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับ
การวัดสีของนํามันทอด  

3.2.1 สร้างแบบจําลองสําหรับถ่ายภาพ 
แบบจาํลองถูกสร้างจากไมอ้ดัทีมีความหนา 1.5 เซนติเมตร เพือให้มีความแข็งแรงและ

คงทน ปรับขนาดกล่องให้มีขนาดเล็กเพือความสะดวกและให้มีการกระจายแสงได้ดี โดยกล่อง
ควบคุมสภาวะมีขนาดกวา้ง x ยาว x สูง เท่ากบั 40 x 40 x 40 เซนติเมตร ภายในผนังกล่องบุดว้ยผา้
สกัหลาดสีดาํ แหล่งกาํเนิดแสงทีใชใ้นกล่องควบคุมสภาวะคือหลอดฟลูออเรสเซนต ์ชนิด T5 (รุ่น 
F4W/54-765, ยหีอ้ Sylvania, บริษทั Havells Sylvania (ประเทศไทย) จาํกดั, ประเทศไทย) อุณหภูมิ
แสง  เคลวิน กาํลงัไฟฟ้า  วตัต ์ความต่างศกัย ์  โวลต ์กระแสไฟฟ้า .  แอมแปร์ ความ
ยาว  มิลลิเมตร ขวัหลอดประเภท G5 และขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง .  มิลลิเมตร จาํนวน 4 
หลอด ยดึติดบริเวณผนงัภายในดา้นบนของกล่อง โดยทีฐานหลอดไฟทาํมุม 45 องศากบัตาํแหน่งที
วางตวัอยา่ง ดา้นบนเจาะรูขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร เพือเป็นช่องไวติ้ดตงักลอ้งสาํหรับ
ถ่ายภาพ ชนัสาํหรับฐานวางตวัอยา่งมีขนาด กวา้ง x ยาว เท่ากบั 37 x 37 เซนติเมตร ดงัแสดงในภาพ
ที 10 ดดัแปลงวธีิการจาก Pedreschi และคณะ (2010) 

 
(ก)                                                                    (ข) 

ภาพที 10 แบบจาํลองของระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย (ก) ภายนอก (ข) การติดตงัไฟภายใน 

             แบบจาํลอง 

ประตูเปิด-ปิด 

จุดวางตวัอยา่ง 

ฐานสาํหรับวางตวัอยา่ง 

ปลกัไฟ ปุ่มเปิด-ปิดไฟ 

กลอ้ง
ขาตงักลอ้ง 
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3.2.2 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัดสีของนํามันทอด โดย
เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับการวัดสีด้วยเครืองมืออืน 

 3.2.2.1 การตรวจวดัค่าสีดว้ยระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 
 ถ่ายภาพตวัอยา่งในตาํแหน่งที 5 ดงัภาพที 11 ดว้ยกลอ้งดิจิตอล (รุ่น COOLPLIX 

6000, ยหีอ้ นิคอน, บริษทั Nikon Corporation, ประเทศญีปุ่ น) โดยตงัโหมดกลอ้งดิจิตอลเป็นโหมด
เอ็ม (M) มีค่ารูรับแสงที f = 3.6 ความไวชตัเตอร์ 1/50 ISO 200 โหมดการถ่ายระยะใกล ้(Macro) ไม่
มีการซูมภาพ ไม่ใชแ้ฟลช และตงัเวลาการถ่ายภาพแต่ละครังทุก  วนิาที ขนาดภาพถ่ายทีไดมี้ขนาด 

×  พิกเซล (13 เมกะพิกเซล) จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ JPEG ดัดแปลงจากวิธีการของ 
Pedreschi และคณะ (2007) 

ทาํการวดัความเข้มแสงของแบบจาํลองด้วยเครืองวดัความเข้มแสง ( รุ่น LX 

1020B, ยหีอ้ OEM, บริษทั โทนนั อาเซีย ออโตเ้ทค จาํกดั, ประเทศไทย) ในแต่ละตาํแหน่งแบบสุ่ม 
จาํนวน  ตาํแหน่ง ดงัแสดงในภาพที 10 โดยทาํการวดัทุกๆ  นาที ตลอดจนสินสุดการถ่ายภาพ 
เพอืยนืยนัความสมาํเสมอของระบบแสงในระหวา่งการวดัตวัอยา่ง  
 

   

   

   

 

ภาพที 11 การแบ่งสเกลพนืทีสาํหรับวางตวัอยา่ง 

 

ตวัอย่างทีใช้ในการสอบเทียบแบบจาํลองคือแผ่นสีมาตรฐานชนิดไม่เคลือบ 
(Pantone Color BridgeTM, Pantone®, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ทีเลือกมา 30 สี ซึงมีค่าสีตน้แบบดงั
แสดงในตารางผนวก ข1 โดยทีเลือกสีในโทนเดียวกบัสีของนาํมันทอด (โทนสีเหลีอง เหลืองส้ม 
และนาํตาล) ซึงเป็นสีทีจะใชใ้นการทวนสอบระบบ ทาํการถ่ายภาพแผ่นสีละ 20 ครัง หลงัจากนัน
นาํภาพมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม ImageJ (ImageJ 1.46r, National Institutes 

of Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยใชพ้ืนทีในการวดัขนาด 220x220 พิกเซล เพือวิเคราะห์ค่าสี
ของแผน่สีตวัอยา่งในระบบ RGB จากนันทาํการแปลงค่าสี (Color transformation) ไปเป็นระบบสี 
CIE XYZ ดว้ยสมการของ Romani และคณะ (2009), Larrain และคณะ (2008) และ Mendoza และ
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คณะ (2006) ทีสภาวะแสงกลางวนั D65 และค่ามุม (observer) ที 10° และนาํแผ่นสีดงักล่าวทงั 30 สี 
มาวัดสีด้วยเครืองมือวัดสีมาตรฐาน  เครืองมือวัดสีมาตรฐานทีใช้ในการวัดคือ  HunterLab 

Spectrophotometer (รุ่น Miniscan XE plus, บริษทั Hunter Associates Laboratory, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) เปรียบเทียบผลจากทงัสองเครืองมือโดยการพจิารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ ์
(R2) ในการพจิารณาการยอมรับไดข้องกระบวนการสอบเทียบ 

การยอมรับไดข้องความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสีจากทงัสองเครืองมือจากการพล็อต
กราฟจะพจิารณาจากค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(R2) ระหวา่งค่าสี X, Y และ Z ทีไดจ้ากแบบจาํลอง
และทีไดจ้ากเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใชต้วัเลข
ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล้ 1 แสดงถึงการมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัน้อย
หรือไม่มีเลย สาํหรับการพจิารณาค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธโ์ดยทวัไปอาจใชเ้กณฑด์งันี  

      ค่า R2     ระดบัของความสมัพนัธ ์
0.90 - 1.00   มีความสมัพนัธก์นัสูงมาก 

0.70 - 0.90  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 
0.50 - 0.70   มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

0.30 - 0.50  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํ 
0.00 - 0.30   มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตาํมาก 

จากนันจึงทาํการวิเคราะห์กับตัวอย่างนํามัน โดยทาํการถ่ายภาพด้านบนของ
ตวัอยา่งนาํมนัในสภาวะการถ่ายภาพเดียวกนักบัแผน่สีมาตรฐาน โดยนาํนาํมนัปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
ใส่ลงในถว้ยแกว้ (Sample cup) (รุ่น CC-6136, บริษทั BYK-Gardner GmbH, ประเทศเยอรมนันี) 
พร้อมกบัแผน่สีมาตรฐาน ดงัภาพที 12 และจดัวาง ณ ตาํแหน่งกึงกลางของฐานวางตวัอยา่ง ทาํการ
ถ่ายภาพ 10 ซาํต่อหนึงตวัอยา่ง หลงัจากนนันาํภาพมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม 
ImageJ (ImageJ 1.46r, National Institutes of Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยใชพ้ืนทีในการวดั
ขนาด 220x220 พกิเซล เพอืวเิคราะห์ค่าสีของตวัอยา่งนาํมนัในระบบ RGB จากนันทาํการแปลงค่า
สี (Color transformation) มาเป็นระบบ L*a*b* ดว้ยสมการของ Romani และคณะ (2009), Larrain 

และคณะ (2008) และ Mendoza และคณะ (2006) ทีสภาวะแสงกลางวนั D65 และค่ามุม (observer) 

ที 10° คาํนวณค่าความแตกต่างสีโดยรวม ( E) และหาความสัมพนัธ์เปรียบเทียบกับค่าสีของ
ตวัอยา่งนาํมนัทีวดัไดจ้ากเครืองวดัสีมาตรฐาน 
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ภาพที 12 ตวัอยา่งภาพถ่ายนาํมนั 

 
การแปลงค่าสี จากระบบ RGB มาเป็นระบบ L*a*b* และคาํนวณค่าความแตกต่าง

สีโดยรวม ( E) (Romani และคณะ, 2009; Larrain และคณะ, 2008; Mendoza และคณะ, 2006) ซึง
ในการใชง้านจริงสามารถคาํนวณไดโ้ดยผ่านการเขียนฟังก์ชนัสมการใน Microsoft Office Excel มี
รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 

3.2.2.2 การตรวจวดัค่าสีดว้ยเครืองมือวดัสีมาตรฐาน 
เค รือง มือวัดสีมาตรฐานที ใช้ในการวัด สีตัวอย่างนํามันคื อ  Color-view 

Spectrophotometer (รุ่น Benchtop Color Spectrophotometer, ยหี้อ Gardner, บริษทั BYK-Gardner 

GmbH, ประเทศเยอรมันนี) โดยนําตัวอย่างนาํมันใส่ในถ้วยแก้ว ( รุ่น CC-6136, บริษัท BYK-

Gardner GmbH, ประเทศเยอรมนันี) 20 มิลลิลิตร ซึงการวดัตวัอย่างจะตงัโหมดการวดัค่าสีเป็น
ระบบ L*a*b* ทีสภาวะแสงกลางวนั D65 และค่ามุม (observer) ที 10° จากนันทาํการวดัค่าสี
ตวัอยา่ง โดยทาํการทดลองจาํนวน 10 ซาํต่อหนึงตวัอยา่ง บนัทึกค่าสีและนาํไปวเิคราะห์ผลขนัตอน
ต่อไป แลว้หาความสมัพนัธเ์ปรียบเทียบกบัค่าสีทีไดจ้ากระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 
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3.3 ศึกษาการพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับ
การวัดค่ามุมสัมผัส (contact angle) ของนํามันทอด  

3.3.1 สร้างแบบจําลองสําหรับการหยดนํามัน 
สร้างกล่องควบคุมสภาวะขนาดกวา้ง x ยาว x  สูง เป็น  x  x  เซนติเมตร โดย

กล่องสร้างจากไม้อัดทีมีความหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร ขาตงักล่องทาํด้วยเหล็กสูง 40 

เซนติเมตร ภายในผนงักล่องติดผา้สกัหลาดสีดาํ และติดตงัแหล่งกาํเนิดแสงไวด้า้นล่างกล่อง โดยใช้
หลอดตะเกียบเดียว (ยหีอ้ Biax S, บริษทั เจเนอรอล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จาํกดั, ประเทศไทย) 
ทีมีอุณหภูมิแสง ,500 องศาเคลวนิ  กาํลงัไฟฟ้า 9 วตัต ์ ความต่างศกัย ์42 โวลต ์ กระแสไฟฟ้า 0.17 

แอมแปร์ และความยาว 13.5 เซนติเมตร จาํนวน  หลอดเป็นแหล่งกาํเนิดแสง ดงัภาพที 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 13 แบบจาํลองสาํหรับการหยดนาํมนั 
 

3.3.2 การพัฒนากระบวนการของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัดค่ามุม
สัมผัส (contact angle) ของนํามันทอด โดยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับการเปลียนแปลง
คุณภาพทางเคมี 

การตรวจวดัค่ามุมสัมผสัด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย จะถ่ายภาพหยดนาํมัน
โดยใชก้ลอ้งดิจิตอล (ยหีอ้ Canon, รุ่น 550D, บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จาํกดั) ทาํ
การบนัทึกภาพดว้ยโหมดวีดีโอ วางกระจกสไลด์ทีทาํความสะอาดแลว้ตามวิธีดงัภาคผนวก ค บน
แท่นวาง และจดัวางกลอ้งโดยให้มีความสูงจากพืนถึงกึงกลางเลนส์ 55 เซนติเมตร ระยะห่างจาก
กระจกสไลด์ถึงเลนส์ 20 เซนติเมตร และใช้ทางยาวโฟกัส 80 มิลลิเมตร ทาํการหยดนํามันที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดว้ยเครืองหยดของเหลว (dispenser) (รุ่น TS 250, ยหี้อ Techcon, บริษทั 
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โอเค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ต่อกบัหลอดหยด (ยหี้อ Techcon, บริษทั 
โอเค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ขนาดบรรจุ 3 ซีซี  โดยมีแรงดนั 6 บาร์จาก
ปัมลมกาํลงั ¼ แรงมา้ (รุ่น TG-1, ยหี้อ Tiger, บริษทั ธีรวฒัน์เครืองอัดลม จาํกัด, ประเทศไทย) 
ขนาดบรรจุของถงั 36 ลิตร ใชห้วัเขม็ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.152 เซนติเมตร ความสูงของหัวเข็ม
จากกระจกสไลด์ (บริษทั เบตเตอร์ ซินดิเคท จาํกดั, ประเทศไทย) .  เซนติเมตร จดัวางอุปกรณ์
ถ่ายภาพใหไ้ดร้ะนาบและใหเ้ลนส์อยูใ่นระนาบเดียวกบักระจก ปรับระยะห่างจากกึงกลางกระจกถึง
เลนส์ให้ไดภ้าพทีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และควบคุมปริมาตรนาํมนัแต่ละหยดให้ได ้ .  ± 

0.0003 กรัม จากระยะเวลาทีใชใ้นการหยดแตกต่างกนั การบนัทึกภาพเคลือนไหวภายใตส้ภาวะทีมี
แสงเหมาะสมต่อการมองเห็นการหยดของนํามันไดอ้ยา่งชัดเจน โดยมีอตัราอา้งอิงในการแสดง
ภาพเคลือนไหวต่อเนืองเป็น 25 เฟรมต่อวินาที มีความละเอียด 1280 × 720 พิกเซล ถ่ายภาพ
เคลือนไหวทางดา้นขา้งของหยดนาํมนั จากนันเลือกภาพวิดีโอในเฟรมที 25 นับจากเฟรมทีหยด
นาํมนัขาดจากหัวเข็ม ซึงเป็นเฟรมทีหยดนาํมนัอยูใ่นสภาวะสมดุล จะไดภ้าพของหยดนาํมนัทีถูก
เลือกเป็นภาพเดียว จากนันจึงนําภาพทีได้ไปวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสด้วยโปรแกรม  OpenCV 

(OpenCV v2.1, GitHub, lnc., ประเทศรัสเซีย) โดยอาศยัการเขียนคาํสังจากโปรแกรม Python ดงั
แสดงวธีิการวเิคราะห์ค่ามุมสมัผสัดงัภาคผนวก ค 

การเก็บขอ้มูลทีได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมบนัทึกลงเครืองคอมพิวเตอร์ 

และวเิคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัค่าทีไดจ้ากการวเิคราะห์ทางเคมี 

 

3.4 ศึกษาค่าทีใช้เป็นดัชนีในการบ่งชีคุณภาพของนํามันทอดด้วยเทคนิคอืนๆ 
3.4.1 การตรวจวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

นาํนาํมนัทอดมาวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เตรียมตวัอยา่ง
โดยทาํการเจือจางตวัอยา่งนาํมนัดว้ยเฮกเซนทีความเขม้ขน้ 1x10-1 (v/v) และวดัค่าการดูดกลืนแสงที 
400 นาโนเมตร เพือศึกษาการเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงเมือเวลาในการทอดเพิมขึน แล้ว
เปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัค่าสีและค่ามุมสมัผสัทีวดัไดจ้ากโปรแกรม 

3.4.2 การวเิคราะห์คุณภาพทางดา้นเคมี (FFA, PV, TPM)  
วิเคราะห์ดัชนีชีวดัคุณภาพนํามันทอดทงั 3 ค่า ได้แก่ FFA, PV และ TPM ตามวิธี

มาตรฐาน (AOCS, 1990) เพอืศึกษาการเปลียนแปลงคุณภาพต่างๆ เมือเวลาในการทอดเพิมขึน แลว้
เปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัค่าสีและค่ามุมสมัผสัทีวดัไดจ้ากโปรแกรม 
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3.4.3 การตรวจวดัค่าคงทีไดอิเลคทริค 

นาํตวัอยา่งนาํมนัไปให้ความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิทีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
และนาํนาํมนัทอดมาวดัค่าคงทีไดอิเลคทริคดว้ยเครืองฟูดส์ออยเซ็นเซอร์ (Food Oil Sensor รุ่น 

CAPSens5000, Centre for Chemical Information Technology Co., Switzerland) โดยทาํการสอบ
เทียบเครืองมือทุกครังก่อนวิเคราะห์ตวัอยา่งดว้ยสารละลาย 0.0 Calibration และ 4.0 Calibration 
เพือศึกษาการเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเล็คทริคเมือเวลาในการทอดเพิมขึน แล้วเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธก์บัค่าสีและค่ามุมสมัผสัทีวดัไดจ้ากโปรแกรม 

นาํผลทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์แบบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) ระหว่างค่าสีหรือค่ามุมสัมผสักบัค่าทีวิเคราะห์ได้
ทางเคมี 
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บทที 4 
ผลและอภิปรายผลการดําเนินงานวิจัย 

 

4.1 คุณภาพของนํามันทอด 
นาํมันเป็นปัจจยัหนึงทีมีความสําคัญต่อกระบวนการทอด โดยนํามันทาํหน้าทีเป็น

ตวักลางถ่ายเทความร้อนไปยงัผวิหนา้และภายในของผลิตภณัฑอ์าหาร (Costa และคณะ, ) ซึง
เมือนาํมนัไดรั้บความร้อนทีอุณหภูมิสูงอยา่งต่อเนืองเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมีการสัมผสักบันาํที
ออกมาจากอาหาร และออกซิเจนในอากาศ จะส่งผลให้นาํมันเกิดการเสือมเสียเนืองจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชนั พอลิเมอร์ไรเซชนั  และไฮโดรไลชิส เป็นตน้ (Che Man และ Jaswir, 2000; Gil และ
คณะ, 2004; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ, 2004a; Innawong และคณะ, 2004b; Jaswir 

และคณะ, 2000; Moreira และคณะ, 1999; Totte และคณะ, 1996; Tyagi และ Vasishtha, 1996) เกิด
การสะสมของสารประกอบต่างๆ เช่น กรดไขมันอิสระ โมโนและไดกลีเซอไรด์ สารประกอบ
ไฮโดรเปอร์ออกไซด ์อีพอกไซด ์ไฮดรอกไซด ์แอลดีไฮด ์และคีโตน เป็นตน้  (Innawong และคณะ, 

2004a; Innawong และคณะ, 2004b; Jaswir และคณะ, 2000) ทาํให้นาํมนัเกิดการเปลียนแปลงทาง
กายภาพ เช่น การเขม้ขึนของสี และค่าคงทีไดอิเลคทริค (dielectric constant) เป็นตน้ และการ
เปลียนแปลงทางเคมี เช่น การเพิมขึนของปริมาณกรดไขมนัอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริมาณ
สารประกอบทีมีขวัทงัหมด เป็นตน้ ซึงสารต่างๆทีเกิดขึนนีอาจเป็นพษิต่อร่างกาย ทาํใหเ้สียงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง (Silva, 2010)  

นาํมันทีผ่านการทอดในการศึกษานีได้จากการนําตัวอย่างอาหารประเภทแป้งและ
เนือสตัวม์าทอดอยา่งต่อเนืองโดยใชส้ภาวะใกลเ้คียงกบัการทอดในอุตสาหกรรม และหลงัจากการ
ทอดทุกๆ 4 ชวัโมงจะมีการกรองด้วยสารช่วยกรอง 2 ชนิด คือ เบนโทไนท ์(Bentonite) และสาร
ช่วยกรองทีใชชื้อทางการคา้คือ แมกนีซอล (Magnesol®) ซึงใชส้ารช่วยกรองในปริมาณร้อยละ 4 
โดยปริมาตรของนาํมนั และเติมนํามนัใหม่เขา้ไปเพือรักษาระดับของนํามันทีใช้ในการทอดให้
เท่ากนั จากระยะเวลาทีใชใ้นการทอดเพมิขึนจะมีผลต่อค่าการดูดกลืนแสง ปริมาณกรดไขมนัอิสระ 
ค่าเปอร์ออกไซด์ ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมด และค่าคงทีไดอิเลคทริค โดยแสดงผลการ
ทดลองเป็นกราฟทีมีแกน x แสดงถึงระยะเวลาในการทอดมีหน่วยเป็นชวัโมง และแกน y แสดงถึง
พารามิเตอร์ ในการบ่งบอกคุณภาพของนาํมนั เช่น ค่าการดูดกลืนแสง ปริมาณกรดไขมนัอิสระ
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ค่าเปอร์ออกไซด ์ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมด และค่าคงทีไดอิเลคทริค ซึงจากผลการทดลอง
พบวา่การกรองนาํมนัทอดอาหารทงัสองชนิดมีประสิทธิภาพในการลดค่าต่างๆ ทีบ่งบอกการเสือม
เสียของนาํมนัเหล่านีได ้

4.1.1 การเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสง 
สีเป็นตวับ่งชีคุณภาพของนาํมนั นาํมนัแต่ละชนิดจะมีสีแตกต่างกนัขึนอยูก่บัรงควตัถุที

มีปนอยู่ในวตัถุดิบทีนํามาใช้สกัดนํามัน และเมือนําอาหารมาทอดพบว่านํามันจะเกิดการ
เปลียนแปลงทงัทางเคมีและกายภาพต่างๆ แต่ทีสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือการเปลียนแปลงสีของ
นาํมนัทอด และสิงนีเองจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของชินอาหาร ทาํให้การตรวจสอบ
คุณภาพสีของนํามันจึงเป็นสิงสําคญั (Baixauli และคณะ, 2002) และวิธีหนึงทีนิยมใช้วดัการ
เปลียนแปลงสีของนาํมนัคือการอาศยัคุณสมบตัิการดูดกลืนแสงของนาํมนั โดยใชค้วามยาวคลืนที 
400 นาโนเมตร จากผลการทดลองพบว่าในการทอดอาหารทงัสองชนิดทีระยะเวลาในการทอด
เพิมขึนมีค่าการดูดกลืนแสงเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็วดังภาพที 14 และ 15 อย่างไรก็ตามเมือ
เปรียบเทียบนาํมนัในชุดควบคุมกบันาํมนัทีผ่านการกรองทงัสองชนิดพบว่านาํมนัในชุดควบคุมมี
แนวโนม้ของการเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงรวดเร็วกว่านาํมนัทีกรองดว้ยสารช่วยกรองเบน-
โทไนทแ์ละแมกนีซอล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 และเมือพจิารณาค่า
การดูดกลืนแสงของนาํมันทีผ่านการทอดอาหารต่างชนิดกันพบว่านํามันทีผ่านการทอดอาหาร
ประเภทเนือสัตวเ์กิดการเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงได้รวดเร็วกว่าอาหารประเภทแป้ง การ
เปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงทีเกิดขึนเป็นผลเนืองจากการเปลียนแปลงสีของนํามันใน
ระหวา่งการทอด โดยสีของนาํมนัทีต่างกนัจะมีค่าการดูดกลืนแสงทีต่างกนั ทงันีการเปลียนแปลงสี
ทีเกิดขึนเป็นผลมาจากการเกิดสีนาํตาลจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) และคาราเมลไล-
เซชนั (Caramelization reaction) จากองคป์ระกอบทีอยูใ่นอาหาร และเกิดการปลดปล่อยของสารที
ละลายไดใ้นนาํมนั (Baixauli และคณะ, 2002; Aladedunye และ Przybylski, 2009; Lopez-Varela 

และคณะ, 1995) อีกทงัยงัเกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของนาํมนั โดยอาศยัผลิตภณัฑจ์าก
ปฏิกิริยาออกซิเดชนั ผลิตภณัฑด์งักล่าวเกิดการจบัและต่อกนัเป็นพอลิเมอร์สายยาวทาํให้โมเลกุลมี
ขนาดใหญ่ขึนซึงส่งผลต่อการส่องผา่นของแสงในนาํมนั ทาํใหเ้รามองเห็นสีของนาํมนัคลาํขึน 
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ภาพที 14 การเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที 400 นาโนเมตรของนาํมนัทีผ่านการทอด (อาหาร
ประเภทแป้ง) เป็นระยะเวลา 32 ชวัโมงทไีม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 

 

 
ภาพที 15 การเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที 400 นาโนเมตรของนาํมนัทีผ่านการทอด (อาหาร

ประเภทเนือสัตว)์ เป็นระยะเวลา 40 ชวัโมงทีไม่ผ่านการกรองและกรองผ่านสารช่วย
กรอง 
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4.1.2 การเปลียนแปลงของปริมาณกรดไขมันอิสระ 
โดยทวัไปกรดไขมนัอิสระจะเกิดขึนจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึงเกิดจากนาํในรูปของ

ไอนาํทีออกจากอาหารทาํปฏิกิริยากบัไตรกลีเซอร์ไรดใ์นนาํมนั เกิดเป็นกรดไขมนัอิสระขึน (Rossi 

และคณะ, 2009) และอนุมูลอิสระของปฏิกิริยาออกซิเดชนัทีเกิดการแตกตวัตรงตาํแหน่งพนัธะคู่
ของกรดไขมนัระหว่างการทอด (Gray, 1978) โดยนาํมนัทีไดรั้บความร้อนเป็นระยะเวลานานจะมี
ปริมาณกรดไขมันอิสระสะสมเพิมขึนอย่างต่อเนือง (Che Man และ Jaswir, 2000) จากผลการ
ทดลองพบวา่ในอาหารประเภทแป้งปริมาณกรดไขมนัอิสระมีแนวโน้มเพิมขึนอยา่งรวดเร็วอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน ดงัภาพที 16 

ทงันีเนืองจากนาํมนัทีผา่นการทอดจะมีนาํทีระเหยออกจากชินอาหารเมือไดรั้บความร้อน จึงทาํให้
อตัราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสมากกว่า (Che Man และ Jaswir, 2000) เมือเปรียบเทียบปริมาณ
กรดไขมันอิสระทีเกิดขึนในนํามันทีผ่านการกรองกับนํามันในชุดควบคุม พบว่านํามันในชุด
ควบคุมจะมีปริมาณกรดไขมนัอิสระมากกว่านาํมนัทีผ่านการกรองดว้ยสารช่วยกรองเบนโทไนท์
และแมกนีซอล ตามลาํดบั ในทุกๆ ระยะเวลาทีให้ความร้อน โดยตงัแต่เริมตน้จนสินสุดระยะเวลา
การให้ความร้อนที 32 ชวัโมง ปริมาณกรดไขมนัอิสระของชุดควบคุมจะเริมทีร้อยละ 0.17 จนถึง
ร้อยละ 1.38 ส่วนปริมาณกรดไขมนัอิสระของนาํมนัทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์และแมกนี-
ซอลหลงัจากการทอดเป็นระยะเวลา 32 ชวัโมง จะมีค่าปริมาณกรดไขมนัอิสระอยูท่ี 1.05 และ 0.41 
ตามลาํดบั โดยนาํมนัทีใชส้ารช่วยกรองนันจะช่วยลดปริมาณกรดไขมนัอิสระไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติ (p<0.05) เมือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใชส้ารช่วย
กรองสามารถช่วยลดปริมาณกรดไขมันอิสระทีเพิมขึนในนาํมันทอดได้ ดังนันจึงสามารถช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของนาํมนั หรือช่วยชะลออตัราการเสือมเสียของนาํมนัทอดได ้และเมือพิจารณา
ปริมาณกรดไขมันอิสระในอาหารประเภทเนือสัตวพ์บว่าให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกับ
อาหารประเภทแป้ง ดงัภาพที 17 โดยตงัแต่เริมตน้จนสินสุดระยะเวลาการให้ความร้อนที 40 ชวัโมง 
ปริมาณกรดไขมนัอิสระของชุดควบคุมจะเริมทีร้อยละ 0.21 จนถึงร้อยละ 1.81 ส่วนปริมาณกรด
ไขมันอิสระของนํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์และแมกนีซอลหลังจากการทอดเป็น
ระยะเวลา 40 ชวัโมง จะมีค่าปริมาณกรดไขมนัอิสระอยูท่ี 1.26 และ 0.31 ตามลาํดบั  

ในหลายประเทศได้มีการใชค้่าปริมาณกรดไขมันอิสระเป็นตวับ่งชีการเสือมเสียของ
นํามันทอด โดยค่าทีกาํหนดจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศชิลี และออสเตรียได้
กาํหนดให้มีปริมาณกรดไขมันอิสระในนํามันให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 1 แต่โดยส่วนใหญ่จะ
กาํหนดค่าปริมาณกรดไขมนัอิสระในนาํมนัให้มีไดไ้ม่เกินร้อยละ 2 ดงัเช่นในประเทศเยอรมนันี
และสหรัฐอเมริกา 
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ภาพที 16 การเปลียนแปลงค่าร้อยละกรดไขมันอิสระของนาํมันทีผ่านการทอด (อาหารประเภท
แป้ง) เป็นระยะเวลา 32 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 

 

 
 

ภาพที 17 การเปลียนแปลงค่าร้อยละกรดไขมันอิสระของนาํมันทีผ่านการทอด (อาหารประเภท
เนือสตัว)์ เป็นระยะเวลา 40 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 
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4.1.3 การเปลียนแปลงเนืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํามันทอด 
ค่าเปอร์ออกไซด์เป็นอีกหนึงดชันีทีใช้ในการบ่งชีคุณภาพของนาํมนัทอด ผลิตภณัฑ์

แรกทีไดจ้ากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนาํมันคือ ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ซึงโดยทวัไปเรียกว่า เปอร์
ออกไซด ์สารกลุ่มนีเป็นสารอินทรียท์ีไม่เสถียร สามารถทาํให้นาํมนัสูญเสียกลินรส ทีเกิดจากการ
ทาํปฏิกิริยาของออกซิเจนทีตาํแหน่งพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อิมตวั รวมถึงสารทีสร้างจากอนุมูล
อิสระของกรดไขมนัดว้ย (Che Man และ Jaswir, 2000; Tyagi และ Vasishtha, 1996) ทงันีปฏิกิริยา
ออกซิเดชันจะเกิดขึนได้อย่างต่อเนืองตลอดเวลาเมือนํามันสัมผสักับออกซิเจนในอากาศ ใน
ขณะเดียวกนัความร้อนและแสงก็มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดเ้ช่นกนั จากผลการทดลอง
พบวา่ค่าเปอร์ออกไซดใ์นการทอดอาหารประเภทแป้งของนาํมนัชุดควบคุมมีค่าสูงกว่านาํมนัทีผ่าน
การกรองดว้ยเบนโทไนทแ์ละแมกนีซอลอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  
ดงัภาพที 18 โดยในชุดควบคุมค่าเปอร์ออกไซดมี์ค่าเพมิขึนในช่วงแรกของการทอด หลงัจากนันจะ
ลดลง ทงันีอาจเป็นเพราะสารไฮโดรเปอร์ออกไซดมี์แนวโน้มเกิดการสลายตวัทีอุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส และเกิดเป็นผลิตภณัฑ์อันดับสองหรือทุติยภูมิ (Secondary oxidation products) เช่น 
อนุมูลอิสระแอลอัลโคซิล (Alkoxyl radicals) (Chatzilazarou และคณะ, 2006; Perkins, 1967; 

Tsaknis และคณะ, 1998) ส่วนค่าเปอร์ออกไซด์ของนาํมันทีผ่านการกรองดว้ยเบนโทไนทแ์ละ
แมกนีซอลจะเกิดการเปลียนแปลงแบบไม่มีทิศทางแน่นอน โดยมีการเพมิขึนและลดลงอยา่งไม่คงที 
ทงันีเกิดจากความไม่คงตวัของสารไฮโดรเปอร์ออกไซด์ซึงมีการสลายตวัเกิดเป็นผลิตภณัฑอ์นัดบั
สองขึน ส่วนค่าเปอร์ออกไซด์ในการทอดอาหารประเภทเนือสัตว์ ดังภาพที 19 พบว่าให้ผล
สอดคล้องกบัการทอดอาหารประเภทแป้งแต่ในการทอดอาหารประเภทเนือสัตวจ์ะให้ค่าเปอร์
ออกไซด์ทีสูงกว่าการทอดอาหารประเภทแป้ง ทงันีขึนอยู่กบัองค์ประกอบของอาหารชนิดนันๆ 
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์อาจจะไม่ใช่วิธีทีดีนักสําหรับการใช้เป็นดัชนีชีวดั
คุณภาพของนาํมนัทอด เนืองจากค่าเปอร์ออกไซด์มีการเพิมขึนและลดลงอยา่งไม่คงทีในระหว่าง
การทอด 
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ภาพที 18 การเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซด์ของนาํมนัทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ง) เป็น
ระยะเวลา 32 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 

 

 
 

ภาพที 19 การเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามนัทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนือสัตว)์ 
เป็นระยะเวลา 40 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 
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4.1.4 การเปลียนแปลงของปริมาณสารประกอบมีขวัทังหมดในนํามัน 
สารประกอบมีขวัทีเกิดขึนในนาํมนัเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีทีเกิดขึนในระหว่างการ

ทอด ซึงมีปริมาณเพมิขึนตามระยะเวลาในการทอด ชนิดของสารประกอบมีขวัจาํนวนมากในนาํมนั
ทีเกิดขึนในระหวา่งการทอดประกอบดว้ยไตรกลีเซอไรดแ์ละกลีเซอรอลทีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
และโอลิโกเมอร์ไรเซชนั กรดไขมันอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ สารตา้นอนุมูลอิสระ
และฟอสโฟลิพิดทีเสียสภาพ และสารประกอบอืนๆในนาํมันและอาหารทีเกิดการเสียสภาพ การ
วเิคราะห์ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมดสามารถวดัโดยตรงไดจ้ากผลิตภณัฑท์งัหมดในนาํมนัที
เกิดการเสียสภาพ ซึงเป็นตวัชีวดัการเสือมเสียของนาํมนัทอดทีดีทีสุด ปริมาณสารประกอบทีมีขวั
ทังหมดมักถูกใช้เป็นดัชนีควบคุมระดับคุณภาพของนํามันในทางการค้า  การวัดปริมาณ
สารประกอบทีมีขวัทงัหมดนีเป็นทียอมรับอย่างกวา้งขวางในประเทศกลุ่มยุโรป อย่างไรก็ตาม
ปริมาณสูงสุดทีมีได้ของสารประกอบทีมีขัวทังหมดก็มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
(Firestone, 2006) Gertz (2000) กล่าวว่าระดบัของสารประกอบทีมีขวัทงัหมดในนํามนัควรอยู่
ในช่วงร้อยละ 24 - 25 ส่วนในประเทศต่างๆ มีขอ้กาํหนดแตกต่างกนัดงันี เยอรมนีกาํหนดให้มีได้
ไม่เกินร้อยละ 24 สเปน เบลเยยีม และฝรังเศสมีไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 และออสเตรเลียมีไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 27 (Firestone, 2006) 

จากผลการทดลองพบว่าสารประกอบทีมีขวัทังหมดในอาหารทอดประเภทแป้งมี
แนวโนม้เพมิขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน ดงัภาพที 20 โดยนาํมนัชุดควบคุมมีแนวโน้ม
มากกวา่นาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยสารช่วยกรองเบนโทไนทแ์ละแมกนีซอล ซึงนาํมนัชุดควบคุมจะ
มีปริมาณสารประกอบมีขวัทงัหมดเริมตน้ทีร้อยละ 2.10 จนถึงร้อยละ 26.53 เมือระยะเวลาในการ
ทอดผา่นไป 32 ชวัโมง ส่วนสารประกอบทีมีขวัทงัหมดของนาํมนัทีผ่านการกรองดว้ยเบนโทไนท์
และแมกนีซอลจะมีสารประกอบทีมีขวัทงัหมดอยู่ที 23.49 และ 23.72 ตามลาํดับ  และในอาหาร
ประเภทเนือสตัวจ์ะใหผ้ลสอดคลอ้งเช่นเดียวกบัอาหารประเภทแป้ง ดงัภาพที 20 และ 21 โดยนาํมนั
ชุดควบคุมจะมีปริมาณสารประกอบมีขัวทังหมดเริมทีร้อยละ 2.82 จนถึงร้อยละ 27.00 เมือ
ระยะเวลาในการทอดผา่นไป 32 ชวัโมง ส่วนสารประกอบทีมีขวัทงัหมดของนาํมนัทีผ่านการกรอง
ดว้ยเบนโทไนทแ์ละแมกนีซอลจะมีสารประกอบทีมีขวัทงัหมดอยูท่ี 23.33 และ 21.19 ตามลาํดับ 
ซึงใหผ้ลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของ Lin และคณะ (1999) โดยแมกนีเซียม-
ซิลิเกตหรือสารดูดซบัทีมีองคป์ระกอบของอลัคาไลน์ (Alkaline) เป็นสารฟอกสีทีช่วยในการกาํจดั
กลิน จบัและดูดซบัสารมีขวัไดดี้ และเบนโทไนทมี์ผลึกเป็นโครงร่าง 3 มิติของมอนทโ์มริลโลไนท ์
(Montmorillonite) สามารถจบักบัสารทีไม่มีขวัไดดี้กว่าสารมีขวัดว้ยแรงดึงดูดทางไฟฟ้า (McNeill 

และคณะ, 1986) จึงทาํให้ประสิทธิภาพในการดูดซับน้อยกว่าแมกนีซอล ตามขอ้กาํหนดของ
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กระทรวงสาธารณสุขทีกาํหนดใหมี้สารประกอบทีมีขวัทงัหมดในนาํมนัทอดมีไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 
ฉะนนัในการทอดอาหารประเภทแป้งและเนือสตัวใ์นชุดควบคุมในการศึกษานีให้สารประกอบทีมี
ขวัทงัหมดเกินร้อยละ 25 เมือระยะเวลาในการทอดผ่านไป 20 และ 36 ชวัโมง ตามลาํดบั นันแสดง
ให้เห็นว่าไม่ควรใชน้าํมันทอดซาํเกิน 20 ชวัโมง หรือทงันีอาจจะขึนอยูก่ ับชนิดของอาหารทอด 
และการใชส้ารช่วยกรองสามารถช่วยลดปริมาณค่าดงักล่าวได ้เพือลดความเสียงต่อการสะสมของ
สารประกอบทีมีขวั  
 

 
 

ภาพที 20 การเปลียนแปลงค่าร้อยละของสารประกอบทีมีขวัทงัหมดของนํามันทีผ่านการทอด 
(อาหารประเภทแป้ง) เป็นระยะเวลา 32 ชวัโมงทีไม่ผ่านการกรองและกรองผ่านสารช่วย
กรอง 
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ภาพที 21 การเปลียนแปลงค่าร้อยละของสารประกอบทีมีขวัทงัหมดของนํามันทีผ่านการทอด 
(อาหารประเภทเนือสตัว)์ เป็นระยะเวลา 40 ชวัโมงทีไม่ผ่านการกรองและกรองผ่านสาร
ช่วยกรอง 

 

4.1.5 การเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเลคทริค 
ค่าคงทีไดอิเลคทริค (Dielectric Constant, DC) เป็นค่าทีบอกถึงความสามารถในการถ่าย

โอนพลังงานไฟฟ้าเมือเทียบกับสุญญากาศ เมือนํามันผ่านการทอดจะเกิดการเสือมเสียเนืองจาก
ความร้อน และปฏิกิริยาออกซิเดชนั (Fritschc และคณะ, 1979) ส่งผลให้โมเลกุลทีมีขวัในนาํมนั
เพมิขึน ซึงค่าคงทีไดอิเลคทริคก็จะเพมิขึนเช่นกนั โดยวสัดุทีมีค่าคงทีไดอิเลคทริคสูงจดัเป็นวสัดุที
มีความเป็นขวัสูง สามารถกกัเก็บประจุไฟฟ้าไวไ้ด ้จึงเป็นตวันาํไฟฟ้าทีไม่ดีหรือเป็นฉนวน การ
ทดสอบสามารถทาํไดโ้ดยนาํวสัดุนนัไปวางไวใ้นสนามไฟฟ้ากระแสสลบั โดยใชเ้ครืองฟูดส์ออย
เซนเซอร์ (Food Oil Sensor) เซนเซอร์ทีใชว้ดัถูกออกแบบมาให้มีความไวมากต่อการเปลียนแปลง
การยอมให้เกิดการผ่านไดข้องประจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุ ดงันันการเปลียนแปลงคุณสมบติัได-
อิเลคทริคของนํามันนันจึงเกิดเนืองจากการเพิมขึนของปริมาณสารมีขวัทีเกิดเพิมขึนในระหว่าง
กระบวนการทอด ค่าคงทีไดอิเลคทริคนีจะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสารมีขวัในนาํมนั อยา่งไรก็
ตามการวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมดส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการแบบคอลมัน์โครมา-
โตกราฟีซึงยงัมีขอ้จาํกัดทีตอ้งใช้ผูว้ิเคราะห์ทีมีความชาํนาญ อีกทงัยงัใช้ระยะเวลานานในการ
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ทดสอบ (Fritsch และคณะ,1979; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ, 2004a; Innawong 

และคณะ, 2004b; Shyu และคณะ, 1998) 

จากผลการทดลองพบว่าการทอดอาหารทงัสองประเภทมีค่าคงทีไดอิเลคทริคเพิมขึน
อย่างรวดเร็วตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน ดังภาพที 22 และ 23 โดยนํามันในชุดควบคุมมี
ค่าคงทีไดอิเลคทริคมากกวา่นาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยเบนโทไนทแ์ละแมกนีซอล ตามลาํดบั ซึงเมือ
เปรียบเทียบค่าคงทีไดอิเลคทริคกับปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมดพบว่ามีความสัมพนัธ์กัน 
แสดงให้เห็นว่าองคป์ระกอบของพวกสารประกอบทีมีขวัทงัหมดทีเกิดขึนในนาํมนัชุดควบคุมมี
มากกวา่นาํมนัทีใชส้ารช่วยกรอง ดงันนัสารช่วยกรองทงัสองจึงมีส่วนช่วยในการยดือายกุารใชง้าน
ของนาํมนัได ้ซึงใหผ้ลการการทดลองเช่นเดียวกบั Fritschc และคณะ (1979), Lin และคณะ (1999) 

และ Shyu และคณะ (1998) 
 

 
 

ภาพที 22 การเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเลคทริคของนาํมนัทีผา่นการทอด (อาหารประเภทแป้ง) เป็น 
ระยะเวลา 32 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 
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ภาพที 23 การเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเลคทริคของนาํมนัทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนือสัตว)์ 
เป็น ระยะเวลา 40 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 
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4.2 การพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัด
สีของนํามันทอด  

4.2.1 การประเมินศักยภาพของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับวิเคราะห์คุณ
ภาพสีของนํามันทอด 
 

 
 

ภาพที 24 ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผน่สีมาตรฐาน 30 สี ดว้ยการวเิคราะห์
เชิงภาพถ่ายและเครืองมือทางวทิยาศาสตร์ 

 

การนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนัน
จาํเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายส่งผลต่อความถูกต้อง 
(Accuracy) และความแม่นยาํ (Precision) ของค่าทีวเิคราะห์ได ้ดงันนัการศึกษานีจึงตอ้งมีการพฒันา
และสร้างแบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวดัสีของนํามันทอด โดย
เปรียบเทียบกบัวิธีการวดัค่าสีด้วยเครืองมือวดัสีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และการเปลียนแปลง
คุณภาพทางเคมี 

จากการทดลองการพฒันาและสร้างแบบจาํลองควบคุมสภาวะทีเหมาะสมสาํหรับการ
วัดสีด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย ผลการศึกษาพบว่า  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ ์
(correlation coefficients, R2) ของค่าสีในระบบ XYZ ทีได้จากการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย และ

; y = 1.0477x - 0.3586, R2 = 0.9919 

; y = 0.8547x + 0.4858, R2 = 0.9837 

; y = 0.7326x + 3.9786, R2 = 0.9171 
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เครืองมือวดัสีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ (HunterLab Spectrophotometer) ซึงวดัจากแผ่นสี
มาตรฐานทงั 30 สี มีค่าเท่ากบั 0.9919 0.9837 และ 0.9171 ตามลาํดบั ดงัแสดงในภาพที 24 ซึงผล
การทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Segnini และ คณะ (1999), Mendoza และคณะ 
(2006) และ Romani และคณะ (2009) ทีไดศ้ึกษาการวดัสีในผลิตภณัฑอ์าหารจึงทาํการสอบเทียบ
ระบบด้วยแผ่นสีมาตรฐาน  ก่อนนําไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ โดยผลการทดลองพบว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าสี XYZ จากการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายกบัเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ ให้ค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ มากกว่า 0.9 ซึงยงัให้ความสัมพนัธ์ของค่าสี XYZ จากการวิเคราะห์เชิง
ภาพถ่ายและเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นเส้นตรง เมือพิจารณาส่วนเบียงเบนมาตรฐานของค่าสี 
X, Y, Z ทีไดจ้ากเครืองมือทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีค่าไม่เกิน 0.993, 0.919 และ 1.486 ตามลาํดบั 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของค่าสี X, Y, Z ทีไดจ้ากการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายพบว่ามีค่าไม่เกิน 
1.150, 1.318 และ 1.189 ตามลาํดับ ดงัแสดงในตารางผนวก ข2 จะเห็นว่าทงั 2 ระบบมีค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐานทีตาํและค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั ซึงแสดงถึงความแม่นยาํทีใกลเ้คียงกนัของการวดั
สีทงั 2 ระบบ 

นอกจากนีผลการทดลองทีไดจ้ะเห็นวา่ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของการเปรียบเทียบ
ค่า Z ค่อนขา้งตาํกว่า X และ Y อาจเนืองจากขอ้จาํกดัของแหล่งกาํเนิดแสงทีมีต่อการดูดกลืนแสง
ในช่วงคลืนสีนาํเงิน ซึงแหล่งกาํเนิดแสงทีใชค้ือหลอดฟลูออเรสเซนต ์ชนิดแสงกลางวนั จะพบว่า
หลอดฟลูออเรสเซนต ์ชนิดแสงกลางวนั จะดูดกลืนแสงไดดี้ในช่วงสีแดงถึงสีเขียว แต่ในช่วงแสงสี
นาํเงินกลบัพบว่ามีการดูดกลืนแสงน้อย และไม่สมาํเสมอ จึงส่งผลให้ค่า Z ทีไดมี้ค่าค่อนขา้งตาํ 
(Sersen, 1990) 

4.2.2 การประยกุต์ใชร้ะบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสาํหรับการวดัสีของนาํมนัทอด 

โดยเปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัการวดัสีดว้ยเครืองมืออืน 

4.2.2.1 การติดตามการเปลียนแปลงสีดว้ยระบบวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 

สีเป็นอีกหนึงคุณลกัษณะทีสามารถใชใ้นการบ่งบอกการเสือมเสียของนาํมนัทอด
ได ้โดยมีหลายงานวิจยั (Baixauli และคณะ, 2002; Totani และคณะ, 2012) ทีใชคุ้ณลกัษณะดา้นสี
เป็นหนึงในการบ่งชีคุณภาพของนาํมัน และส่วนใหญ่กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่านาํมันทีใช้
ระยะเวลาในการทอดมากขึนจะส่งผลใหน้าํมนัมีสีเขม้ขึน ซึงสีทีเขม้ขึนนีเป็นผลมาจากหมู่คาร์บอ-
นิล หรือสารประกอบไม่มีขวัทีละลายไดใ้นนาํมนั นอกจากนียงัเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาสีนาํตาล
แบบเมลลาร์ดและคาราเมลไลเซชนัของนาํตาลทีอยูใ่นอาหาร และปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัของ
นาํมนั สีของนาํมนัจะส่งผลกระทบโดยตรงกบัสีของชินอาหาร ซึงเป็นสิงแรกทีผูบ้ริโภคสังเกตได้
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จากตวัผลิตภณัฑจึ์งมีผลต่อการการยอมรับและใชใ้นการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ (Baixauli และ
คณะ, 2002; Aladedunye และ Przybylski, 2009) 
 

ตารางที 1 การเปลียนแปลงสีของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ง) เป็นระยะเวลา 32 
ชวัโมงและกรองผ่านสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม  เบนโทไนท ์และแมกนีซอล 

ของระบบวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 

 

ระบบ
การ
ทอด 

ระยะเวลาในการทอด (ชวัโมง) 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 

ชุด
ควบคุม          

เบนโท
ไนท ์          

แมกนี
ซอล          

 

ตารางที 2 การเปลียนแปลงสีของนาํมนัทีผา่นการทอด (อาหารประเภทเนือสัตว)์ เป็นระยะเวลา 40 
ชวัโมงและกรองผ่านสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม  เบนโทไนท ์และแมกนีซอล 
ของระบบวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 

 

ระบบ
การ
ทอด 

ระยะเวลาในการทอด (ชวัโมง) 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

ชุด
ควบคุม       

 

 
 

 
 

เบนโท
ไนท ์            

แมกนี
ซอล     
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จากผลการทดลองการถ่ายภาพสีนาํมนัหลงัการทอดอาหารประเภทแป้ง (ตารางที 
1) และอาหารประเภทเนือสัตว ์(ตารางที 2) พบว่าเมือระยะเวลาในการทอดเพิมขึน สีของนํามัน
ทอดเกิดการเปลียนแปลงจากสีเหลืองอ่อนไปเป็นสีนาํตาลจนถึงสีนําตาลเขม้ การเปลียนแปลง
ดงักล่าวอาจเกิดขึนจากผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากการเสือมเสียของนาํมนัเนืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน และปฏิกิริยาการเกิดสีนําตาลทีทาํให้ความเข้มของสีนํามันเพิมขึน 

(Blumenthal, 1991) โดยสารประกอบทีให้สีและผลิตภณัฑจ์ากปฏิกิริยาเมลลาร์ดทีมาจากอาหาร
ทอดสามารถออกมาสู่นาํมนัทอดและเป็นสาเหตุให้นาํมนัมีสีนาํตาลเขม้ขึน (Gutierrez และคณะ, 

1988; Lalas และคณะ, 2006; Delgado-Andrade และคณะ, 2010) และอนุภาคในอาหารทีออกมาสู่
นาํมนัหลงัจากการทอดเป็นสาเหตุใหเ้กิดการเปลียนแปลงของสีเร็วขึนรวมทงัยงัเกิดปฏิกิริยาคารา-
เมลไรเซชนัของผลิตภณัฑอ์าหารอีกดว้ย (Vijayan และคณะ, 1996) องคป์ระกอบในนาํมนั เช่น โท-
โคไตรอีนอลและฟีนอลิก ก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลียนแปลงสีของนํามันเร็วขึนโดยผ่าน
ปฏิกิริยาโอลิโกเมอร์ไรเซซันและการเปลียนแปลงทางเคมีอืนๆ กล่าวโดยสรุปคือการเกิดสีจะ
เกียวขอ้งกบัสารประกอบทีใหสี้ซึงมีมวลโมเลกุล 300 - 551 ดอลตนั และประกอบดว้ยพนัธะคู่ หมู่
คาร์บอกซิล หมู่เอสเทอร์ หมู่เปอร์ออกไชด ์หรือหมู่ไฮดรอกซิล (Min และคณะ, 1975) 

การเปลียนแปลงสีของนํามันทีได้จากระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายของการทอด
อาหารทงัสองประเภท พบวา่การเปลียนแปลงสีเกิดขึนอยา่งรวดเร็วในนาํมนัชุดควบคุม ส่วนนาํมนั
ทีผา่นการกรองดว้ยสารช่วยกรองแมกนีซอลพบว่าสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพสีของนาํมนัไดดี้
ทีสุด และรองลงมาคือการใชส้ารช่วยกรองเบนโทไนท ์เมือพจิารณาค่าสีในระบบ L*a*b* จากภาพ
ที 25 เปรียบเทียบกบัการเปลียนแปลงสีดงัตารางที 1 และ 2 พบวา่สีของนาํมนัทีมีความเขม้ขึนให้ผล
สอดคลอ้งกับค่าความสว่าง (L*) ทีลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงแรกของการทอดจึงทาํให้นาํมันมีสี
นาํตาลเขม้ขึน และหลงัจากชวัโมงที 16 ของการทอดจะเกิดการเปลียนแปลงแบบคงทีในชุดควบคุม 
ส่วนนาํมนัทีผสมสารช่วยกรองเบนโทไนทแ์ละแมกนีซอลจะค่อยๆลดลงอยา่งชา้ๆ โดยเมือสินสุด
การทอดที 32 ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้งนันนาํมนัทีผ่านการกรองด้วยแมกนีซอล  
เบนโทไนท ์และชุดควบคุมจะมีค่าความสวา่ง (L*) อยูท่ี 58.39, 21.34 และ 0.59 ตามลาํดบั และเมือ
สินสุดการทอดที  ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทเนือสัตวน์ันนํามันทีผ่านการกรองด้วย
แมกนีซอล เบนโทไนท์ และชุดควบคุมจะมีค่าความสว่าง (L*) อยู่ที 54.49, 6.50 และ 0.80 

ตามลาํดบั ส่วนค่าความเป็นสีแดง (a*) จากภาพพบว่าในชุดควบคุมของอาหารประเภทแป้งและ
เนือสตัวมี์ค่าความเป็นสีแดงเพิมขึนอยา่งรวดเร็วจนถึงชวัโมงที 8 และ 12 ตามลาํดบั และหลงัจาก
นนัจะลดลงอยา่งรวดเร็วจนถึงระดบัหนึงและจะเริมคงที แต่เมือพิจารณากบันาํมนัทีผ่านการกรอง
ดว้ยเบนโทไนทแ์ละแมกนีซอลให้ผลทีต่างกบัชุดควบคุม ซึงให้ค่าความเป็นสีแดงทีเพิมขึนตลอด
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ระยะเวลาในการทอดโดยไม่ลดลงอยา่งรวดเร็วเหมือนกบัชุดควบคุม ซึงอาจสันนิษฐานไดว้่าการ
กรองทงัสองแบบนีเกิดการเสือมเสียไดช้า้กวา่ชุดควบคุม โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนเทียบไดก้บั
ช่วงแรกของการเปลียนแปลงในชุดควบคุมทีมีค่าเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ทงันีอาจเป็นเพราะไม่
สามารถอ่านค่าจากพารามิเตอร์ของค่าความเป็นสีแดงไดเ้พียงอยา่งเดียว จึงอาจจะตอ้งพิจารณาผล
ควบคู่กบัค่าความสวา่งดว้ย จะแสดงให้เห็นว่าค่าความสว่างทีลดลงตาํมากๆ อาจส่งผลให้ค่าความ
เป็นสีแดงลดลง เมือสินสุดการทอดที 32 ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้งนาํมนัทีผ่านการ
กรองดว้ยแมกนีซอล  เบนโทไนท ์และชุดควบคุมจะมีค่าความเป็นสีแดง (a*) อยูท่ี 4.26, 28.14 และ 

-0.05 ตามลาํดับ และเมือสินสุดการทอดที  ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทเนือสัตวน์ัน
นาํมันทีผ่านการกรองด้วยแมกนีซอล  เบนโทไนท์ และชุดควบคุมจะมีค่าความเป็นสีแดง (a*) 
เท่ากบั 10.82, 19.39 และ -0.16 ตามลาํดบั และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) จากภาพพบว่าหลงัจาก
ชวัโมงที 4 ของการทอดอาหารทงัสองชนิดพบวา่ค่าความเป็นสีเหลืองมีค่าลดลงอยา่งต่อเนือง โดย
ในนาํมนัชุดควบคุมจะลดลงอยา่งรวดเร็วกวา่นาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยเบนโทไนท ์และแมกนีซอล 
ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยเมือสินสุดการทอดที 32 ชวัโมง ของ
การทอดอาหารประเภทแป้งนาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยแมกนีซอล  เบนโทไนท ์และชุดควบคุมจะมี
ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) อยูท่ี 63.05, 32.08 และ 0.11 ตามลาํดบั และเมือสินสุดการทอดที  
ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทเนือสตัวน์นันาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยแมกนีซอล  เบนโทไนท ์
และชุดควบคุมจะมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากบั 60.26, 10.03, และ 0.48 ตามลาํดบั นอกจาก
การพจิารณาจาก 3 พารามิเตอร์นีแลว้ ยงัสามารถพจิารณาไดจ้ากค่าความแตกต่างสีโดยรวม (ภาพที 
26) ซึงจะนาํทงั 3 พารามิเตอร์ดงักล่าวมาพจิารณาร่วมกนัพบวา่เมือใชร้ะยะเวลาในการทอดเพิมขึน
นาํมนัมีค่าความแตกต่างสีโดยรวมแตกต่างจากนาํมนัใหม่เพิมสูงขึนอยา่งรวดเร็ว โดยเมือสินสุด
การทอดที 32 ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้งนาํมนัทีผ่านการกรองดว้ยแมกนีซอล  เบน
โทไนท ์และชุดควบคุมจะมีค่าความแตกต่างสีโดยรวม อยูท่ี 52.10, 95.84 และ 96.80 ตามลาํดับ 
และเมือสินสุดการทอดที  ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทเนือสตัวน์ันนาํมนัทีผ่านการกรอง
ดว้ยแมกนีซอล  เบนโทไนท ์และชุดควบคุมจะมีค่าความแตกต่างสีโดยรวม เท่ากบั 46.51, 84.30 
และ 97.17 ตามลาํดบั จะเห็นว่าการทอดในชุดควบคุมมีค่าเพิมขึนอย่างรวดเร็วในช่วงแรก และ
หลงัจากชวัโมงที 16 จึงเริมคงที แต่ในนาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยเบนโทไนท ์และแมกนีซอลพบว่า
ค่าความแตกต่างสีโดยรวมจะค่อยๆ เพมิขึน  
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(ก)                                                                            (ก1) 

 

   
(ข)                                                                            (ข1) 

 

  
(ค)                                                                            (ค1) 
 

ภาพที 25 การเปลียนแปลงค่าสีในระบบ L*a*b* ของการทอดอาหารประเภทแป้ง (ก ข และ ค) 
และเนือสตัว ์(ก1 ข1 และ ค1) เมือระยะเวลาในการทอดเพมิขึน 
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(ก)                                                                            (ก1) 

 
ภาพที 26 การเปลียนแปลงค่าความแตกต่างสีโดยรวมของการทอดอาหารประเภทแป้ง (ก) และ

เนือสตัว ์(ก1) เมือระยะเวลาในการทอดเพมิขึน 

 

ในกระบวนการทอดจะมีเศษอาหารทีมีขนาดเล็กทีออกมาจากชินอาหารแขวนลอย
อยูท่วัไปในนาํมนัทอด และเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ทีทาํให้นาํมนัสลายตวัเป็นอนุภาคเคมีขนาดเล็ก 
เช่น อนุมูลอิสระ แอลดีไฮด ์คีโตน และสารพอลิเมอร์ เป็นตน้ ดงันันสารดูดซับจึงเขา้มามีบทบาท
สาํคญัในการช่วยลดปัญหาดงักล่าว โดยสารดูดซับซึงมีคุณสมบตัิในการฟอกสี (bleaching agent) 
นนั มีโครงสร้างเป็นรูพรุนทาํให้มีพืนทีผิวเพิมขึนในการสัมผสักับสารให้สี (color bodies) สาร
ออกซิไดซ์ และสารประกอบอืนๆ ทีเกิดขึน  ดงันันเมือกรองนาํมนัทอดผ่านสารดูดซับ จึงเป็นการ
ดึงสารไม่บริสุทธิเหล่านีเอาไวใ้นแผน่กระดาษกรองทีผสมสารดูดซบัได ้(Rothbart, 1997)  

 

  4.2.2.2 การวดัสีดว้ยเครืองวดัสีมาตรฐาน (Color-view Spectrophotometer)  
การวดัสีด้วยเครืองวดัสีมาตรฐานเป็นอีกวิธีทีนิยมใช้ เนืองจากเป็นเครืองมือทีได้

มาตรฐานสามารถทาํไดง่้าย และใชร้ะยะเวลาสนั แต่จากตารางที 3 ซึงแสดงการเปลียนแปลงสีของ
นาํมนัทีผา่นการทอดอาหารประเภทแป้งเป็นระยะเวลา 32 ชวัโมง ในสภาวะควบคุมทีวดัจากระบบ
วิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเปรียบเทียบกบัเครืองวดัสีมาตรฐาน พบว่าสีของนาํมนัทีได้จากเครืองวดัสี
มาตรฐานแสดงสีทีผิดเพียนไปจากความเป็นจริงเมือเปรียบเทียบกับสีจริงของนํามันทีได้จาก
ภาพถ่ายของระบบวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย ทงันีเป็นเพราะการวดัสีดว้ยเครืองวดัสีมาตรฐานโดยส่วน
ใหญ่เหมาะสาํหรับการวดักบัชินอาหารทีมีความทึบแสง แต่ในการศึกษานีใชต้วัอยา่งนาํมนัซึงเป็น
ของเหลวทีมีความโปร่งแสงจึงทาํให้ยากต่อการวดั และอาจถูกรบกวนจากสิงแวดลอ้มภายนอก 
อยา่งไรก็ตามการวดัสีดว้ยเครืองวดัสีมาตรฐานยงัมีขอ้จาํกดัอีกหลายอยา่ง เช่น เป็นการวดัแบบจุด
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ซึงจะไม่เหมาะสาํหรับตวัอยา่งทีมีสีไม่สมาํเสมอ และสามารถทาํไดย้ากเนืองจากเครืองมือมีราคา
แพง ส่งผลใหใ้นภาคอุตสาหกรรมมีตน้ทุนทีสูงขนึ 
 

ตารางที 3 การเปลียนแปลงสีของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ง) เป็นระยะเวลา 32 
ชวัโมงและกรองผา่นกระดาษกรองของสภาวะควบคุมทีไดจ้ากเครืองวดัสีมาตรฐาน 

 

ระบบ
การทอด 

ระยะเวลาในการทอด (ชวัโมง) 
0 4 8 12 16 20 24 28 32 

ระบบ
วเิคราะห์
เชิง

ภาพถ่าย 

         

เครืองวดั
สี

มาตรฐาน 
         

 
 

4.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสีกับการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี 
เมือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความแตกต่างสีโดยรวมทีไดจ้ากระบบวิเคราะห์เชิง

ภาพถ่ายและค่าทางเคมีต่างๆทีวิเคราะห์ได้ ดังแสดงในตารางที 4 พบว่าค่าสีมีความสัมพนัธ์เชิง
เสน้ตรงกบัสารประกอบทีมีขวัทงัหมดมากทีสุด ซึงมีค่ามากกว่า 0.87 ดงัทีกล่าวไวใ้นขา้งตน้แสดง
ว่ามีความสัมพนัธ์กันในระดับสูงถึงสูงมาก รองลงมาคือค่าคงทีไดอิเลคทริค ปริมาณกรดไขมัน
อิสระ ค่าการดูดกลืนแสง และค่าเปอร์ออกไซด์ ตามลาํดับ โดยให้ผลการทดลองสอดคล้องกับ 
Totani และคณะ (2012) ทีศึกษาการวดัค่าสีของนาํมนัทีวดัไดจ้าก Gardner color ทีมีระดบัค่าสี 18 

ระดบั กบัการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่าค่าสีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสารประกอบทีมีขวั
ทงัหมด และรองลงมาคือปริมาณกรดไขมนัอิสระ โดยให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 0.771 และ 
0.737 ตามลาํดับ แสดงให้เห็นว่าสีมีความสัมพนัธ์กบัการวดัคุณภาพทางเคมีโดยเฉพาะปริมาณ
สารประกอบทีมีขวั โดยในหลายๆ ประเทศสีของนาํมนัถูกใชเ้ป็นตวับ่งบอกว่านาํมนัทอดสามารถ
ใชต่้อไปไดห้รือไม่ (Bansal และคณะ, 2010) และกระทรวงการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ตีพมิพเ์อกสารเรือง การตรวจสอบกระบวนการผลิตในขณะทีสีของนาํมนัเปลียนเป็นสีทีเขม้ขึน ซึง
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เป็นตวับ่งบอกวา่นาํมนัทอดมีความไม่เหมาะสมทีจะนาํมาใชต่้อไป (USDA, 1985) ทงันีทีเลือกใช้
การตรวจวดัคุณภาพทางดา้นสีมาใชใ้นการเปรียบเทียบกบัการวดัคุณภาพทางเคมี เพอืจะไดส้ามารถ
นําไปใช้ทดแทนการวดัคุณภาพทางเคมี  เนืองจากการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีนันสินเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการจดัซือสารเคมี ใชร้ะยะเวลานานในการวิเคราะห์ และตอ้งใชผู้ว้ิเคราะห์ทีมีความ
ชาํนาญ ซึงต่างจากการตรวจวดัทางดา้นสีโดยอาศยัระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย ทีใชร้ะยะเวลา
ในการวเิคราะห์สนั ใชง้านง่ายแมไ้ม่มีความชาํนาญ และถึงแมเ้ครืองมือจะมีราคาสูง แต่ก็เป็นเพียง
ตน้ทุนคงที (Mendoza และคณะ, 2006; Leo´n และคณะ, 2006) 

จากความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าสีกบัการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีในการศึกษานีพบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง แสดงว่าการติดตามการเปลียนแปลงค่าสีของนาํมนัทอดมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพทางเคมีของนาํมนั จากผลดงักล่าวสามารถใชค้่าสีเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง
เกรดคุณภาพของนาํมนัได ้โดยไม่ตอ้งสินเปลืองค่าใชจ่้ายสูงในการวิเคราะห์ทางเคมี แต่เกณฑใ์น
การแบ่งเกรดคุณภาพของนาํมนัทอดนนัมีปัจจยัเขา้มาเกียวขอ้งหลายประการ เช่น ขอ้กาํหนดทาง
กฎหมาย ซึงในบางประเทศไดก้าํหนดใหมี้ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมดในนาํมนัทอดไดไ้ม่
เกินร้อยละ 25 หรือปริมาณกรดไขมนัอิสระมีไดไ้ม่เกินร้อยละ 2 หรือบางประเทศกาํหนดทงัสองขอ้ 
(Dobarganes และ Márquez-Ruiz, 1998) อีกทงัยงัขึนอยูก่บัผูป้ระกอบการรายนันๆว่าจะมีการเลือก
จุดใดเป็นเกณฑ ์เพอืใหคุ้ม้กบัตน้ทุนและไดผ้ลิตภณัฑท์ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทงันีการ
แบ่งเกรดยงัขึนอยูก่บัสภาวะในการทดลองนันๆดว้ย ซึงการใช้วตัถุดิบ หรือสภาวะในการทอดที
แตกต่างกนัก็ยอ่มใหผ้ลทีแตกต่างกนัดว้ย  
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ตารางที 4 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความแตกต่างสีโดยรวมและค่าทางเคมีของนาํมนัทีผ่านการทอดดว้ยอาหารประเภทแป้งและเนือสัตวท์ีกรอง
ผา่นสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม เบนโทไนท ์และแมกนีซอล 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง การกรอง 
ปริมาณกรด
ไขมนัอิสระ 

ปริมาณสารประกอบ
มีขวัทงัหมด 

ค่าเปอร์ออกไซด ์ ค่าคงทีไดอิเลคทริค 
ค่าการดูดกลืนแสงที 

400 นาโนเมตร 

ประเภทแป้ง 

ชุดควบคุม 0.6100 0.8751 0.1981 0.7299 0.5194 

เบนโทไนท ์ 0.9270 0.8742 0.5558 0.9583 0.8471 

แมกนีซอล 0.8393 0.9094 0.7856 0.7671 0.6551 

ประเภทเนือสตัว ์
ชุดควบคุม 0.5231 0.9320 0.0871 0.7856 0.6390 

เบนโทไนท ์ 0.7912 0.9713 0.1649 0.9216 0.8895 

แมกนีซอล 0.5554 0.9390 0.7749 0.7532 0.7016 
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4.3 การพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัด
ค่ามุมสัมผัส (contact angle) ของนํามันทอด  

4.3.1 การวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 
การวเิคราะห์ค่ามุมสมัผสัโดยอาศยัเทคนิคการวเิคราะห์เชิงภาพถ่ายของงานวิจยันีจะใช้

ขนัตอนวิธี (Algorithm) ดงัภาพที 27 ทีมีการเขียนขึนใหม่สาํหรับใชใ้นการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผสั
ของงานวิจยันี โดยในการวิเคราะห์จะอาศยัการเลือนจุด c ขึนทีละหนึงพิกเซล (Pixel) จนกระทงั
พนืทีสามเหลียม acd คลอบคลุมพนืทีสีขาวของหยดนาํมนัทางซีกซา้ยทงัหมดจึงหยดุการเลือนจุด c 
จากนนัจึงคาํนวณค่ามุมสมัผสัจากสามเหลียมดงักล่าวโดยใชส้มการดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 27 ขนัตอนวธีิ (Algorithm) ในการวเิคราะห์ค่ามุมสมัผสั 

 
ค่ามุมสัมผสัจะสัมพนัธ์กบัแรงตึงผิวของนาํมนั (Pinthus และ Saguy, 1994; Silva และ 

Singh, 1995) ดงัจะเห็นไดจ้ากสมการของ Young (ภาพที 6) โดยในการทอดจะมีการเปลียนแปลง
ความหนืดและคุณภาพทางเคมีทเีพมิขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพมิขึน (Rossi และคณะ, 2009) 
ซึงจากการทีความหนืดเพิมขึนนีจะส่งผลโดยตรงให้แรงตึงผิวของหยดนํามันเปลียนแปลงตาม 
(Silva และ Singh, 1995) โดยแรงตึงผวิของของเหลวจะลดลงอยา่งเป็นเส้นตรงเมืออุณหภูมิเพิมขึน 
การลดลงนีเป็นผลมาจากแรงยึดติด (Cohesive forces) ระหว่างโมเลกุลทีลดลงตามอุณหภูมิที
เพิมขึน (Lindeburg, 2006) ระหว่างการทอดอุณหภูมิทีสูงและการระเหยของนําเป็นสาเหตุให้
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolytic reaction) จึงทาํให้ไตรกลีเซอไรด์แตกตวัเป็นโมโนกลีเซอ-
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ไรด ์ไดกลีเซอไรด ์กรดไขมนัอิสระ และกลีเซอรอล โดยผลิตภณัฑท์ีทาํให้นาํมนัเกิดการเสือมเสีย
เหล่านี เช่น โมโนกลีเซอไรด์และไดกลีเซอไรด์ มีคุณสมบตัิเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surface active 

agents) และเป็นสารมีขวั (Dana และ Saguy, 2006) ซึงมีความสามารถในการลดแรงตึงผิวของ
นาํมนัในอาหาร (Blumenthal, 1991) และจากการทีกล่าวว่าค่ามุมสัมผสัมีความสัมพนัธ์กบัแรงตึง-
ผวิของนาํมนั จึงทาํใหค้่ามุมสมัผสัเปลียนแปลงตามไปดว้ย ดว้ยเหตุนีเองจึงอาจสันนิษฐานไดว้่าค่า
มุมสมัผสัมีความสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี และอาจใชค้่ามุมสัมผสัเป็นดชันีบ่งชี
คุณภาพทางเคมีได ้ 

จากผลการทดลองดงัภาพที 28 และ 29 พบว่าค่ามุมสัมผสัของนํามันทีเริมตน้ อยู่ที 
42.70 องศา และเมือสินสุดการทอดที 32 ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้ง นาํมนัทีผ่านการ
กรองด้วยแมกนีซอล  เบนโทไนท ์และชุดควบคุมจะมีค่ามุมสัมผสัของนาํมนั อยูท่ี 48.15, 47.75 

และ 50.09 องศา ตามลาํดับ และเมือสินสุดการทอดที  ชวัโมง ของการทอดอาหารประเภท
เนือสตัวน์นันาํมนัทีผา่นการกรองดว้ยแมกนีซอล  เบนโทไนท ์และชุดควบคุมจะมีค่ามุมสัมผสัของ
นาํมัน เท่ากบั 49.44, 50.62 และ 53.91 องศา ตามลาํดบั จะเห็นว่านํามนัทอดชุดควบคุมเกิดการ
เสือมเสียมากทีสุดโดยสงัเกตจากค่ามุมสมัผสัทีมากกวา่เมือเทียบกบันาํมนัทอดทีกรองดว้ยสารช่วย
กรองทงัสองชนิด โดยนาํมนัทอดทีกรองโดยใชแ้มกนีซอลช่วยชะลอการเสือมเสียของนาํมนัทอด
ไดดี้กว่าการกรองโดยใชเ้บนโทไนท ์ซึงนํามนัทอดอาหารประเภทแป้งทีกรองโดยใชแ้มกนีซอล
และเบนโทไนท์ให้ค่ามุมสัมผสัทีแตกต่างจากนํามนัทอดชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดับความเชือมันร้อยละ  ทีชัวโมงที 20 และ 32 ตามลาํดับ ส่วนนํามันทอดอาหารประเภท
เนือสัตวท์ีกรองโดยใช้แมกนีซอลและเบนโทไนท์ให้ค่ามุมสัมผสัทีแตกต่างจากนํามันทอดชุด
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  ทีชวัโมงที 16 และ 40 ตามลาํดบั  

เมือเปรียบเทียบค่ามุมสัมผสัของนํามันกับค่าทางเคมี (ปริมาณสารประกอบทีมีขัว
ทงัหมดและกรดไขมนัอิสระ) พบวา่นาํมนัทีผา่นการทอดอาหารประเภทแป้งมีค่าทางเคมีเกินกว่าที
มาตรฐานทัวไปกําหนดเมือระยะเวลาในการทอดผ่านไป 20 ชัวโมง ซึงนํามันมีค่ามุมสัมผสั
ประมาณ 48 องศา ส่วนนาํมนัทีผ่านการทอดอาหารประเภทเนือมีค่าทางเคมีเกินกว่าทีมาตรฐาน
ทวัไปกาํหนดเมือระยะเวลาในการทอดผา่นไป 28 ชวัโมง ซึงนาํมนัมีค่ามุมสมัผสัประมาณ 50 องศา 
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ภาพที 28 การเปลียนแปลงค่ามุมสัมผสัของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ง) เป็น
ระยะเวลา 32 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 

 

 
 

ภาพที 29 การเปลียนแปลงค่ามุมสัมผสัของนาํมนัทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนือสัตว)์ เป็น
ระยะเวลา 40 ชวัโมงทีไม่ผา่นการกรองและกรองผา่นสารช่วยกรอง 
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นอกจากนีจากผลการทดลองจะเห็นว่า ค่ามุมสัมผสัของนาํมันมีแนวโน้มเพิมขึนตาม
ระยะเวลาในการทอด ทงันีอาจเนืองจากนาํมนัไดรั้บอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมีการ
สมัผสักบันาํในอาหาร และออกซิเจนในอากาศ ส่งผลให้เกิดผลิตภณัฑส์ารประกอบทีสลายตวัได ้
เช่น แอลดีไฮด์สายตรง คี-โตนสายตรง อีพอกไซด์ และสารประกอบทีสลายตวัไม่ได ้เช่น โมโน-
เมอร์แบบวง ไดเมอร์ ไตรเมอร์ ซึงสารประกอบเหล่านีสามารถรวมตวักนัเป็นสารทีมีมวลโมเลกุล
สูง โดยจากการทดลองของ  Silva และ Singh (1995) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เสือมสภาพของนาํมนักบัความหนืดและแรงตึงผิว พบว่าเมือนาํมนัเสือมสภาพมากขึนจะมีความ
หนืดมากขึน ในขณะทีแรงตึงผวิระหวา่งผวิหนา้ของนาํมนักบัอากาศจะมีค่าลดลง ดงันนัมุมสมัผสัที
วดัไดจึ้งมีค่าลดลง แต่เมือพิจารณาผลการทดลองของงานวิจยันีกลบัพบว่าค่ามุมสัมผสัทีวดัได้มี
แนวโน้มเพิมขึนเมือนาํมนัมีการเสือมสภาพมากขึน ซึงเป็นผลการทดลองทีตรงขา้มกบัการศึกษา
ของ Silva และ Singh (1995) ทงันีอาจเกิดจากสภาวะในการทดลองทีต่างกนั เช่น สภาวะในการ
ทอด วธีิการหยดนาํมนั วธีิการถ่ายภาพ วิธีการวิเคราะห์ผล อุณหภูมิของสภาวะแวดลอ้มขณะหยด
นาํมนั อุณหภูมิของนาํมนั และปริมาตรของหยดนาํมนั เป็นตน้ 
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4.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมสัมผัสกับการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีและค่า
ความแตกต่างสีโดยรวม 

จากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของค่ามุมสัมผสักบัค่าทีวิเคราะห์ไดท้างเคมีและค่า
ความแตกต่างสีโดยรวมทีเปลียนแปลงไปตามระยะเวลาในการทอด ดงัแสดงในตารางที 5 โดย
พจิารณาจากค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(R2) พบวา่ค่ามุมสมัผสัมีแนวโนม้การเปลียนแปลงสัมพนัธ์
กบัค่าปริมาณกรดไขมนัอิสระ ค่าคงทีไดอิเลคทริค และค่าการดูดกลืนแสงในเชิงเส้นตรงมากทีสุด 
โดยใหค้่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธม์ากกวา่ 0.8 รองลงมาคือค่าความแตกต่างสีโดยรวมและปริมาณ
สารประกอบทีมีขวัทงัหมด ตามลาํดบั ดงันนัวธีิการวดัค่ามุมสมัผสัของนาํมนัทอดจึงสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการประเมินคุณภาพของนาํมนัหรือการเสือมเสียของนาํมนัในระหว่างการทอดแทน
การวิเคราะห์ทางเคมีได้ ส่วนค่าเปอร์ออกไซด์พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัค่ามุมสัมผสัน้อย
ทีสุดทงันีเนืองจากค่าเปอร์ออกไซดมี์การเพมิขึนและลดลงตลอดช่วงเวลาในระหว่างการทอด โดย
ไม่มีแนวโน้มทีแน่นอนจึงทาํให้ไม่สัมพนัธ์กับค่ามุมสัมผสัของนํามัน ซึงมีแนวโน้มเพิมเมือ
ระยะเวลาในการทอดเพมิขึน ทงันีการศึกษาเกียวกบัการวดัค่ามุมสัมผสัของนาํมนัทอดพบว่ายงัไม่
แพร่หลายมากนกั และส่วนใหญ่การวดัค่ามุมสมัผสัไม่ไดถู้กนาํมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นอุตสาหกรรม
อาหาร มีเพียงการศึกษาของ Rossi และคณะ (2009) ทีมีการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผสัเพือใชเ้ป็นดชันี
บ่งชีการเสือมเสียของนาํมนัทอด พบวา่ค่ามุมสมัผสัมีความสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงคุณภาพทาง
เคมี ทงัปริมาณกรดไขมนัอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริมาณสารประกอบคาร์บอนิลทงัหมด ทีมี
ค่าเพมิขึนในขณะทีค่ามุมสมัผสัลดลง ซึงจะใหผ้ลการทดลองไดดี้กบันาํมนัเมล็ดทานตะวนั แต่เมือ
เปลียนชนิดของนํามันพบว่ามีแนวโน้มการเปลียนแปลงทีแตกต่างกัน  ทังนีอาจขึนอยู่กับ
องคป์ระกอบของนาํมนัและการเปลียนแปลงทีเกิดขึนระหวา่งการทอด 
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ตารางที 5 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหวา่งค่ามุมสมัผสักบัค่าความแตกต่างสีโดยรวมและค่าทางเคมีของนาํมนัทีผ่านการทอดดว้ยอาหารประเภทแป้งและ
เนือสตัวท์ีกรองผา่นสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม เบนโทไนท ์และแมกนีซอล 

 

ตวัอยา่ง การกรอง 
ปริมาณกรด
ไขมนัอิสระ 

ปริมาณ
สารประกอบ
มีขวัทงัหมด 

ค่าเปอร์ออกไซด ์ ค่าคงทีไดอิเลคทริค 
ค่าการดูดกลืนแสงที 

400 นาโนเมตร 

ค่าความแตกต่างสี
โดยรวม 

ประเภทแป้ง 

ชุดควบคุม 0.9588 0.7894 0.6656 0.9120 0.9632 0.5829 

เบนโทไนท ์ 0.9741 0.6443 0.3671 0.8524 0.9254 0.8715 

แมกนีซอล 0.8103 0.5302 0.2781 0.7298 0.7507 0.5685 

ประเภท
เนือสตัว ์

ชุดควบคุม 0.9224 0.8205 0.0273 0.9589 0.9347 0.6802 

เบนโทไนท ์ 0.8750 0.9128 0.1704 0.9598 0.9230 0.9490 

แมกนีซอล 0.7457 0.8350 0.6046 0.8946 0.8307 0.9064 

 

 

 

 

 

    55  



 
 

56 
 

บทที 5 
สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลของการพฒันาเทคนิควิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพือใชต้รวจสอบคุณภาพ
ของนํามันทอด โดยการตรวจวดัคุณลักษณะทางกายภาพ คือ การตรวจวดัคุณภาพสีในระบบ 
L*a*b* ค่าความแตกต่างสีโดยรวม และค่ามุมสัมผสัโดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 
เปรียบเทียบกับการเปลียนแปลงคุณภาพของนาํมันทีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอืนๆ คือ ปริมาณกรด
ไขมนัอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด ์ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมด ค่าคงทีไดอิเลคทริค และค่าการ
ดูดกลืนแสง ทีไดจ้ากการทอดอาหารประเภทแป้งและเนือสัตวท์ีผ่านการกรองดว้ยกระดาษในชุด
ควบคุมและผา่นการกรองโดยใชส้ารช่วยกรอง 2 ชนิด คือ เบนโทไนท ์และแมกนีซอล ใชส้ภาวะ
การทอดทีอุณหภูมิ 175 5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 32 และ 40 ชวัโมง ในการทอดอาหาร
ประเภทแป้งและเนือสัตว ์ตามลาํดับ นํามันทอดทีได้จากทงั  ระบบการทอดจะผ่านการกรอง
นาํมันทุก  ชัวโมง จากผลการทดลองพบว่าการทอดทีใชส้ารแมกนีซอลเป็นสารช่วยกรองใน
กระบวนการกรองนาํมนันนั สามารถปรับปรุงคุณภาพทางเคมีและกายภาพของนาํมนัทอดไดดี้ทีสุด 
รองลงมาคือเบนโทไนท ์ โดยแสดงผลจากการลดลงของค่าความแตกต่างสีโดยรวมของนาํมนั ค่า
มุมสัมผสั ปริมาณกรดไขมนัอิสระ ปริมาณสารประกอบทีมีขวั ค่าคงทีไดอิเลคทริค และค่าการ
ดูดกลืนแสงในนาํมนัทอด (p<0.05) เมือเปรียบเทียบกบันาํมนัในชุดควบคุม 

การสอบเทียบแบบจาํลองกล่องควบคุมสภาวะเพอืใชใ้นการประเมินศกัยภาพของระบบ
การวเิคราะห์เชิงภาพถ่ายสาํหรับวิเคราะห์คุณภาพสีของนาํมนัทอด โดยการสอบเทียบแบบจาํลอง
ของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายด้วยแผ่นสีมาตรฐานจาํนวน 30 สี กับเครืองวดัสีมาตรฐาน 
พบวา่แบบจาํลองกล่องควบคุมสภาวะมีประสิทธิภาพเหมาะสมสาํหรับนาํไปใชใ้นการตรวจวดัคุณ
ภาพสีของนาํมนัได ้โดยให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (R2) ของค่าสี XYZ มากกว่า 0.9 และการ
ประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวดัสีของนํามันทอด โดยเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธก์บัการวดัสีดว้ยเครืองมืออืน พบวา่การเปลียนแปลงสีทีไดจ้ากระบบการวิเคราะห์เชิง
ภาพถ่ายมีแนวโนม้เพมิขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน แต่เมือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบั
การวดัสีดว้ยเครืองมืออืนกลบัพบวา่การใชเ้ครืองมือวดัสีมาตรฐานไม่มีความเหมาะสมสาํหรับการ
ตรวจวัดค่าสีของของเหลวโปร่งแสง  โดยให้ค่าสีทีผิดเพียนไปจากความเป็นจริง และเมือ
เปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีของนาํมนั พบวา่การตรวจวดัค่าสี
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ของนาํมนัทอด มีความสมัพนัธก์บัค่าทีวิเคราะห์ไดท้างเคมี โดยเฉพาะปริมาณสารประกอบทีมีขวั
ทงัหมด (R2 > 0.87) ส่วนการพฒันากระบวนการและสร้างแบบจาํลองของระบบการวิเคราะห์เชิง
ภาพถ่ายสําหรับการวดัค่ามุมสัมผสัของนาํมันทอด พบว่าขนัตอนวิธีทีเขียนขึนสําหรับวดัค่ามุม
สมัผสั กระบวนการ และสภาวะในการหยดนาํมนั มีความเหมาะสมสาํหรับนาํไปใชใ้นการวดัค่ามุม
สมัผสัของนาํมนัทอดได ้โดยเมือเปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีและ
ค่าความแตกต่างสี พบว่าค่ามุมสัมผสัมีแนวโน้มเพิมขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน และมี
ความสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีและค่าความแตกต่างสี โดยเฉพาะค่าการดูดกลืน
แสง ปริมาณกรดไขมนัอิสระ และค่าคงทีไดอิเลคทริค ตามลาํดบั (R2 > 0.75, 0.74 และ 0.72)  

การทอดผลิตภณัฑอ์าหารเป็นระยะเวลานานยอ่มส่งผลเสียต่อคุณภาพของอาหาร และ
สุขภาพของมนุษย์ โดยคุณภาพของนํามันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของอาหาร ดังนัน
ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพของนาํมนั โดยดชันีเริมตน้ทีชีวดัการเสือมเสีย
ทีส่วนใหญ่นิยมใชค้ือ ปริมาณกรดไขมนัอิสระ แต่ดชันีชีวดัทีดีทีสุดคือการวดัปริมาณสารประกอบ
ทีมีขวัทงัหมด ทงันีการวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมดมีขอ้จาํกดัคือใชร้ะยะเวลานาน
และตอ้งใชผู้ว้ิเคราะห์ทีมีความชาํนาญ ดงันันการตรวจวดัคุณภาพทางดา้นสีและค่ามุมสัมผสัโดย
อาศยัเทคนิควเิคราะห์เชิงภาพถ่ายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงในการนาํมาประเมินคุณภาพการเสือมเสีย
ของนาํมันแทนการวิเคราะห์ทางเคมีได ้อีกทงัยงัเป็นเทคนิคทีง่าย สะดวก ราคาไม่แพง สามารถ
วเิคราะห์ไดใ้นปริมาณมาก ไม่ทาํลายตวัอยา่ง และการวเิคราะห์ยงัปราศจากอคติจากมนุษยอี์กดว้ย 

แต่อยา่งไรก็ตามวธีิการวดัค่ามุมสัมผสัในงานวิจยันียงัเป็นวิธีทีไม่ต่อเนืองจึงทาํให้เกิด
ความล่าชา้ในกระบวนการประมวลผล และมีขอ้ควรแกไ้ขเพิมเติมคือ การเลือกใชว้สัดุรองรับหยด
นาํมนัชนิดอืนๆทีอาจจะเหมาะสมกบัการหยดนาํมนัมากกว่านี เพือเป็นแนวทางสาํหรับผูท้ีสนใจ
ต่อไป 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
วิธีการวเิคราะห์สีของนํามันทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 
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วิธีการวเิคราะห์สีของนํามันทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 
 

1. ขนัตอนศึกษาและการวเิคราะห์ภาพถ่ายดว้ยโปรแกรม ImageJ  
1.1 ปรับหลอดไฟใหท้าํมุม 45 องศา จากนนัติดตงัอุปกรณ์ ดงัภาพผนวกที ก1   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก1 แบบจาํลองที 2 ของระบบการถ่ายภาพ 

 

1.2 วดัค่าความเขม้แสง 9 จุด ดงัภาพผนวกที ก2 บริเวณตรงกลางในแต่ละช่องของ
ตาราง โดยเริมตน้จะเปิดไฟทงัไว ้  นาที เพอืใหค้วามเขม้แสงค่อนขา้งคงที หลงัจากนนัจึงทาํการวดั
ความเขม้แสง ทาํเช่นนีทุกๆ 30 นาที จนกระทงัสินสุดการทดลอง 

 

ประตเูปิด-ปิด 

จดุวางตวัอย่าง 

ฐานสําหรับวางตวัอย่าง 

ฝากลอ่งทีสามารถถอด
เปลียนหลอดไฟได้ 
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ภาพผนวก ก2 การแบ่งสเกลพนืทีสาํหรับวางตวัอยา่ง 

 

1.3 ถ่ายภาพแผน่สีมาตรฐาน (Pantone) จาํนวน 30 รหัสสี แสดงตวัอยา่งดงัภาพผนวกที 
ก3 ณ ตาํแหน่งที 5 ของฐานกล่อง โดยใชก้ลอ้งดิจิตอลตงัโหมดเอ็ม (M) มีค่ารูรับแสงที f = 3.6 

ความไวชตัเตอร์ 1/50 ISO 200 โหมดการถ่ายระยะใกล ้(Macro) ไม่มีการซูมภาพ ไม่ใชแ้ฟลช และ
ตงัเวลาการถ่ายภาพแต่ละครังทุก  วนิาที ขนาดภาพถ่ายทีไดมี้ขนาด ×  พิกเซล (  เมกะ
พกิเซล) จดัเก็บในรูปแบบไฟล ์JPEG  

 

    
        
ภาพผนวก ก3 ตวัอยา่งภาพถ่ายทีไดใ้นรหสัสีต่างๆ 

 
1.4 วิเคราะห์ค่าสีทีถ่ายได้จากแต่ละรหัสสี ด้วยโปรแกรมอิมเมจเจ (ImageJ) เปิด

โปรแกรมโดยคลิกไอคอน            และทาํการเปิดภาพทีตอ้งการอ่านค่าสี ดงัภาพผนวกที ก4 
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ภาพผนวก ก4 วเิคราะห์ภาพดว้ยโปรแกรมอิมเมจเจ 

  
1.5 ขยายภาพโดยคลิก  แลว้ใชเ้มา้คลิกภาพตรงส่วนทีตอ้งการขยาย ดงัภาพผนวกที ก5 

 

 
 

ภาพผนวก ก5 ขยายภาพ 
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1.6 คลิก  แลว้ลากลงภายในบริเวณทีตอ้งการอ่านค่าสี ใชสี้เหลียมขนาด 250x250 พิก
เซล ดงัภาพผนวกที ก6 

 

 
 

ภาพผนวก ก6 การเลือกส่วนทีตอ้งการวดัสี 

 
1.7 อ่านค่าสี โดยไปที Analyze > Tools > Color Histogram ดงัภาพผนวกที ก7 

 

 
 

ภาพผนวก ก7 ขนัตอนการวเิคราะห์ค่าสี 
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1.8 จะปรากฏหนา้ต่าง Histigram และ Results ดงัภาพผนวกที ก8 

 

 
 

ภาพผนวก ก8 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสีอาร์จีบี  
 

1.9 บนัทึกผลค่าอาร์จีบี (RGB) ทีอ่านได ้แปลงคา่สีจากอาร์จีบี ใหอ้ยูใ่นระบบสี CIE XYZ

และนาํค่าทีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่าทีอ่านไดจ้ากเครืองวดัสี (HunterLab Spectrophotometer) 

 

2. การวดัสีของนาํมนัทอด 

 2.1 ติดตงัอุปกรณ์ และวดัค่าความเขม้สีภายในแบบจาํลองของกล่องควบคุมสภาวะ ดงัขอ้    
2.2 ถ่ายภาพนาํมนัทีผา่นการทอด โดยวางตวัอยา่งในตาํแหน่งที 5 ของฐานกล่อง ดงัภาพ

ผนวกที ก9 
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ภาพผนวก ก9 ภาพนาํมนัทีผา่นการทอด 

 
2.3 วดัค่าสีจากภาพนาํมนัทอด ดว้ยโปรแกรม ImageJ เปิดโปรแกรมโดยคลิกไอคอน            

และทาํการเปิดภาพทีตอ้งการอ่านค่าสี ดงัภาพผนวกที ก10 

 

 
 

ภาพผนวก ก10 วเิคราะห์ภาพดว้ยโปรแกรมอิมเมจเจ 
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2.4 คลิกปุ่ ม  ขณะลากกด shift แลว้ลากใหมี้ขนาด 220x220 พกิเซล ดงัภาพผนวกที   
ก11 

 

 
      

ภาพผนวก ก11 เลือกบริเวณทีตอ้งการวดัสี 

 

2.5 ไปทีเมนู  Analyze > Tools> Color Histogram ดงัภาพผนวกที ก13 
 

 
 

ภาพผนวก ก12 ขนัตอนการวเิคราะห์ค่าสี 
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2.6 จะปรากฏหนา้ต่าง Results และ Histogram ของค่าสี RGB ดงัภาพผนวกที ก14 

 

 
 

ภาพผนวก ก13 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสีอาร์จีบี  
 

2.7 บนัทึกผลโดยไปทีเมนู File > Save As นาํค่าสีทีไดแ้ปลงเป็นระบบสี L*a*b* และ
นาํไปวเิคราะห์ผล ดงัภาพผนวกที ก15 

 

 
 

ภาพผนวก ก14 ขนัตอนการบนัทึกผล 
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 2.8 ทาํซาํในขอ้ 2.4-2.7 จนครบทงั 4 ตาํแหน่งใน 1 ตวัอยา่ง ดงัภาพผนวก ก15 จากนนัจึง
นาํมาหาค่าเฉลีย แลว้นาํค่าทีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่าทีวเิคราะห์ไดท้างเคมี 
 

    
 

    
 

ภาพผนวก ก15 ตาํแหน่งในการวเิคราะห์ 
 

. การคาํนวณการแปลงค่าสี 

.  การแปลงค่าสีจากระบบอาร์จีบี (RGB) ไปเป็นระบบ XYZ  
var_R = ( R / 255 )        ; R from 0 to 255 

var_G = ( G / 255 )        ; G from 0 to 255 

var_B = ( B / 255 )        ; B from 0 to 255 

ถา้ ( var_R > 0.04045 ) var_R = ( ( var_R + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 

อืนๆ                   var_R = var_R / 12.92 

ถา้ ( var_G > 0.04045 ) var_G = ( ( var_G + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 

อืนๆ                   var_G = var_G / 12.92 
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ถา้ ( var_B > 0.04045 ) var_B = ( ( var_B + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 

อืนๆ                 var_B = var_B / 12.92 

var_R = var_R * 100 

var_G = var_G * 100 

var_B = var_B * 100 

เมือใช ้Illuminant D65 

X = var_R * 0.4124 + var_G * 0.3576 + var_B * 0.1805 

Y = var_R * 0.2126 + var_G * 0.7152 + var_B * 0.0722 

Z = var_R * 0.0193 + var_G * 0.1192 + var_B * 0.9505 

.  การแปลงค่าสีจากระบบ XYZ ไปเป็นระบบอาร์จีบี (RGB) และการคาํนวณค่าความ
แตกต่างสีโดยรวม (Total color different) 

var_X = X / Xn          //Xn =  94.83    

var_Y = Y / Yn          //Yn = 100.000 

var_Z = Z / Zn          //Zn = 107.38 

 

if ( var_X > 0.008856 ) var_X = var_X ^ ( 1/3 ) 

อืนๆ                    var_X = ( 7.787 * var_X ) + ( 16 / 116 ) 

if ( var_Y > 0.008856 ) var_Y = var_Y ^ ( 1/3 ) 

อืนๆ                    var_Y = ( 7.787 * var_Y ) + ( 16 / 116 ) 

if ( var_Z > 0.008856 ) var_Z = var_Z ^ ( 1/3 ) 

อืนๆ                    var_Z = ( 7.787 * var_Z ) + ( 16 / 116 ) 

 

CIE-L* = ( 116 * var_Y ) - 16 

     CIE-a* = 500 * ( var_X - var_Y ) 

     CIE-b* = 200 * ( var_Y - var_Z ) 

ค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (Total color different)  
จาก 21222 ****

ab baLE  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
ค่าสีของแผ่นสีมาตรฐาน 
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ตารางผนวก ข1 ค่าสีตน้แบบของแผน่สีมาตรฐาน 30 สี ในระบบ RGB 

 

รหสัสี Pantone 
ค่าสี 

รหสัสี Pantone 
ค่าสี 

รหสัสี Pantone 
ค่าสี 

R G B R G B R G B 

107u   255 229 82 123u   255 176 46 153u   171 109 66 

108u   255 220 61 124u   222 150 49 159u   201 117 74 

109u   255 199 2 128u   249 212 101 160u   158 107 72 

113u   255 226 95 129u   247 180 70 1205u   254 231 157 

114u   255 220 82 130u   243 155 49 1215u   255 224 136 

115u   255 209 65 138u   218 129 52 1385u   297 128 66 

116u   255 188 25 141u   247 194 107 7408u   233 149 38 

120u   255 219 109 142u   246 178 94 7409u   242 173 80 

121u   255 212 98 143u   244 162 81 7413u   214 134 88 

122u   255 197 78 145u   198 126 62 7414u   197 131 90 

 

  

   7 8 
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ตารางผนวก ข2 ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผน่สีมาตรฐาน 30 สี ดว้ยการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 

 

Pantone 
ระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 

X Y Z 

107u   63.84 ± 0.57 80.28 ± 0.58 16.91 ± 0.42 

108u   63.23 ± 0.58 78.62 ± 0.63 13.51 ± 0.22 

109u   60.50 ± 0.63 71.82 ± 0.74 10.90 ± 0.13 

113u   62.81 ± 0.55 78.01 ± 0.55 17.77 ± 0.44 

114u   62.27 ± 0.60 76.35 ± 0.69 13.56 ± 0.20 

115u   61.08 ± 0.60 73.41 ± 0.69 12.08 ± 0.16 

116u   57.30 ± 0.61 64.98 ± 0.69 9.83 ± 0.13 

120u   60.23 ± 1.13 73.49 ± 1.25 20.99 ± 0.75 

121u   58.19 ± 1.13 69.59 ± 1.32 14.67 ± 0.40 

122u   58.72 ± 0.47 68.83 ± 0.49 13.31 ± 0.13 

123u   54.56 ± 0.52 59.99 ± 0.60 9.83 ± 0.13 

124u   35.36 ± 0.97 40.32 ± 1.07 7.95 ± 0.26 

128u   56.06 ± 1.11 67.18 ± 1.29 17.27 ± 0.49 

129u   47.86 ± 1.15 52.70 ± 1.30 9.41 ± 0.30 

130u   42.73 ± 0.88 43.32 ± 0.92 7.64 ± 0.21 

138u   32.70 ± 0.34 33.56 ± 0.32 6.93 ± 0.08 

141u   51.07 ± 1.12 57.34 ± 1.28 18.69 ± 0.56 

142u   48.81 ± 0.54 52.54 ± 0.57 14.59 ± 0.21 
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ตารางผนวก ข2(ต่อ) คา่สีระบบ CIE XYZ ของแผน่สีมาตรฐาน 30 สี ดว้ยการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 

 

Pantone 
ระบบการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 

X Y Z 

143u   45.56 ± 0.34 47.26 ± 0.31 12.00 ± 0.11 

145u   26.86 ± 0.70 27.22 ± 0.71 7.53 ± 0.21 

153u   20.89 ± 0.30 21.63 ± 0.30 8.11 ± 0.11 

159u   26.02 ± 0.80 24.29 ± 0.77 10.01 ± 0.31 

160u   17.01 ± 0.52 17.22 ± 0.52 9.28 ± 0.31 

1205u   66.87 ± 0.66 78.52 ± 0.55 52.71 ± 1.19 

1215u   62.76 ± 0.57 75.22 ± 0.56 30.75 ± 0.69 

1385u   29.96 ± 0.22 31.43 ± 0.21 8.03 ± 0.07 

7408u   42.46 ± 0.43 46.12 ± 0.41 7.84 ± 0.08 

7409u   49.66 ± 0.44 53.62 ± 0.42 13.67 ± 0.13 

7413u   36.11 ± 0.56 35.76 ± 0.55 17.95 ± 0.26 

7414u   29.48 ± 0.50 31.58 ± 0.52 15.54 ± 0.25 
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ตารางผนวก ข3 ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผน่สีมาตรฐาน 30 สี ดว้ยเครืองมือทางวทิยาศาสตร์ 

 

Pantone 
เครืองวดัสีมาตรฐาน Hunterlab  

X Y Z 

107u   67.24 ± 0.13 69.86 ± 0.15 18.05 ± 0.06 

108u   65.31 ± 0.32 65.98 ± 0.32 14.52 ± 0.16 

109u   61.29 ± 0.10 57.77 ± 0.10 9.92 ± 0.07 

113u   65.80 ± 0.10 67.41 ± 0.12 19.27 ± 0.07 

114u   64.39 ± 0.16 64.06 ± 0.19 15.11 ± 0.11 

115u   62.88 ± 0.11 60.67 ± 0.12 12.77 ± 0.08 

116u   58.42 ± 0.10 52.36 ± 0.10 9.27 ± 0.08 

120u   66.54 ± 0.12 67.30 ± 0.13 24.10 ± 0.10 

121u   63.72 ± 0.14 61.77 ± 0.09 18.02 ± 0.06 

122u   61.29 ± 0.20 57.66 ± 0.16 15.24 ± 0.05 

123u   56.82 ± 0.11 50.17 ± 0.12 11.16 ± 0.08 

124u   37.25 ± 0.45 34.54 ± 0.43 10.06 ± 0.14 

128u   59.05 ± 0.13 60.06 ± 0.13 19.45 ± 0.07 

129u   49.26 ± 0.18 45.35 ± 0.15 10.67 ± 0.03 

130u   43.67 ± 0.38 37.40 ± 0.33 8.30 ± 0.13 

138u   33.09 ± 0.29 27.70 ± 0.26 7.79 ± 0.14 

141u   53.30 ± 0.27 51.41 ± 0.23 19.61 ± 0.04 

142u   48.81 ± 0.12 44.78 ± 0.12 15.01 ± 0.09 
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ตารางผนวก ข3(ต่อ) ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผน่สีมาตรฐาน 30 สีดว้ยเครืองมือทางวทิยาศาสตร์ 

 

Pantone 
เครืองวดัสีมาตรฐาน Hunterlab  

X Y Z 

143u   45.45 ± 0.08 40.07 ± 0.09 12.66 ± 1.49 

145u   28.70 ± 0.08 25.14 ± 0.09 8.31 ± 0.08 

153u   22.24 ± 0.08 19.27 ± 0.08 8.12 ± 0.09 

159u   27.90 ± 0.35 23.06 ± 0.31 9.25 ± 0.15 

160u   18.84 ± 0.16 17.05 ± 0.15 8.39 ± 0.09 

1205u   70.45 ± 0.14 73.33 ± 0.16 38.30 ± 0.15 

1215u   66.66 ± 0.11 67.51 ± 0.13 28.31 ± 0.10 

1385u   30.38 ± 0.14 26.15 ± 0.16 9.01 ± 0.11 

7408u   42.35 ± 0.99 37.13 ± 0.92 8.85 ± 0.35 

7409u   49.55 ± 0.10 45.41 ± 0.10 14.35 ± 0.10 

7413u   36.51 ± 0.09 31.82 ± 0.09 15.01 ± 0.10 

7414u   31.32 ± 0.10 27.44 ± 0.10 14.98 ± 0.09 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
วิธีการวเิคราะห์มุมสัมผัสของหยดนํามนัทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย 
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วิธีการวเิคราะห์มุมสัมผัสของหยดนํามนัทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย 
1. วธีิการทาํความสะอาดกระจกสไลด ์

1.1 ทาํความสะอาดคราบนาํมนัทีติดบนกระจกสไลดด์ว้ยสารทาํความสะอาด 
(detergent) 

1.2 ลา้งดว้ยนาํสะอาด 3 ครัง (แช่ทิงไวป้ระมาณ 1 นาทีต่อการลา้งหนึงครัง) 
1.3 ลา้งดว้ยนาํกลนั 1 ครัง (แช่ทิงไวป้ระมาณ 1 นาที) 
1.4 นาํไปทาํใหแ้หง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนทีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (Hot Air Oven) เป็น

ระยะเวลา 15 นาที 

1.5 เก็บในกล่องทีปิดสนิทก่อนนาํไปใช ้
2. วธีิการวเิคราะห์มุมสมัผสัของหยดนาํมนัทอดดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์เชิงภาพถ่าย 

2.1 การตดัภาพจากไฟลว์ดีีโอ เปิดไฟลว์ดีีโอทีทาํการหยดนาํมนั โดยใชโ้ปรแกรม VLC 

media player ทาํการ capture ภาพ เฟรมที 25 นบัจากเฟรมทีนาํมนัขาดจากหวัเขม็ ดงัภาพผนวก ค1 

 

     
เฟรมที 1 2 3 4 5 

 

     
เฟรมที 6 7 8 9 10 

 

     
เฟรมที 11 12 13 14 15 

 

     
เฟรมที 16 17 18 19 20 

 

     
เฟรมที 21 22 23 24 25 

ภาพผนวก ค1 การตดัภาพหยดนาํมนัจากไฟลว์ดีีโอ 
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2.2 การวิเคราะห์ค่ามุมสัมผสัดว้ยโปรแกรม OpenCV โดยอาศยัการเขียนคาํสังจาก
โปรแกรม Python ซึงโปรแกรมการวเิคราะห์จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ คาํสังสาํหรับการวดัค่ามุม
สัมผสั แฟ้ม (Folder) ทีชือว่า “imgtest3”  สาํหรับใส่รูปภาพทีจะนาํมาวิเคราะห์ค่ามุมสัมผสั และ
ไฟล์ Notepad ทีชือว่า “imgtest3”  สําหรับแสดงค่ามุมสัมผสั โดยมีขนัตอนการวิเคราะห์ค่ามุม
สมัผสัดงันี 

2.2.1 เปิดคาํสงัทีเขียนขึนสาํหรับการวดัค่ามุมสัมผสั จากนันนาํภาพทีตดัจากไฟล์
วีดีโอในขอ้ 1 ใส่ไวใ้นแฟ้มทีชือว่า “imgtest3” และใส่จาํนวนรูปภาพทีนํามาวิเคราะห์ในคาํสัง 
(สามารถวเิคราะห์ไดม้ากกวา่ 1 ภาพ) ดงัภาพผนวก ค2 

 
ภาพผนวก ค2 คาํสงัสาํหรับการวดัค่ามุมสมัผสั 

 

2.2.2 เขียนคาํสังดงัภาพผนวก ทีใชใ้นการ run คาํสังในขอ้ 2.1 โดยใชโ้ปรแกรม 
Command Prompt จากนนักด Enter ดงัภาพผนวก ค3 

 
ภาพผนวก ข3 

2.2.3 หลังจากนันค่ามุมสัมผสัจะถูกนําไปจัดเก็บไว้ใน Notepad ทีชือว่า 
“imgtest3”  
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