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งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของการพัฒนาเทคนิ คการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
เพือใช้ตรวจสอบคุณภาพของนํามันทอด โดยในการตรวจสอบคุณภาพสี ของนํามันทอดจะทําการ
สร้างแบบจําลองเพือควบคุมสภาวะในการถ่ายภาพและทําการสอบเทียบมาตรฐาน ตัวอย่างทีใช้คือ
แผ่นสีมาตรฐาน จํานวน 30 รหัสสี ผลการทดลองพบว่าให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R2) ของค่าสี
XYZ มากกว่า 0.9 อย่างไรก็ตามในการทดลองเมือเปลียนตัวอย่างจากแผ่นสี มาตรฐานเป็ นนํามัน
ทอดพบว่าค่าความแตกต่างสีโดยรวมมีค่าเพิมขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน ซึ งสัมพันธ์กบั
ค่าความสว่าง (L*) และการตรวจวัดค่าสีของนํามันทอดมีความสัมพันธ์กบั ค่าทีวิเคราะห์ได้ทางเคมี
โดยเฉพาะปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด (R2 > 0.87)
ในส่ วนการตรวจสอบคุณภาพของนํามันทอดโดยอาศัยการวัดค่ามุม สัม ผัสจะทําการ
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ทางเคมี โดยเฉพาะค่าการดูดกลืนแสง ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าคงทีไดอิเลคทริ ค ตามลําดับ
(R2 > 0.75, 0.74 และ 0.72) และจากการศึกษาผลของสารช่วยกรองต่อคุณภาพของนํามันทอดพบว่า
นํามันทอดทีใช้สารแมกนีซอลเป็ นสารช่วยกรองในกระบวนการกรองนํามันนัน สามารถปรับปรุ ง
คุณภาพทางเคมีและกายภาพของนํามันทอดได้ดีทีสุด รองลงมาคือเบนโทไนท์
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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 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมอาหารทอดจัดเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีมีการผลิตและบริ โภคกันอย่าง
แพร่ หลาย ตังแต่ภาคครัวเรื อนไปจนถึงภาคธุรกิจการส่งออกขนาดใหญ่ เนืองจากการทอด (frying)
เป็ นวิธีหนึงทีช่วยเปลียนแปลงคุณภาพการบริ โภคของอาหาร (Moreira, 1999) ทําให้ได้อาหารทีมี
คุณลักษณะเฉพาะตัว ทังด้านสี กลิน รส และเนือสัมผัส เป็ นต้น
ดัง นั นการควบคุ ม คุ ณ ภาพของอาหารและนํามัน ทอด จึ ง เข้า มามี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ
อุตสาหกรรมอาหารทอด เพือเป็ นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทอดให้กบั ผูบ้ ริ โภค และลด
ต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปริ มาณและคุณภาพนํามันอย่างคุม้ ค่าและราคาทีปั จจุบนั มีแนวโน้มสูงขึน
ตามลําดับ ซึงปั จจุบนั การติดตามการเปลียนแปลงคุณภาพทางคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารทอด
ด้านลักษณะปรากฏ สี และเนื อสัมผัส ยังไม่มีมาตรฐานกําหนดอย่างชัดเจน อีกทังวิธีการทีใช้โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการประเมิ นทางประสาทสัม ผัส ด้วยสายตามนุ ษ ย์เ ป็ นหลัก (visual inspection)
โดยเฉพาะอย่างยิงด้านสี และตําหนิ (defect) ของผลิตภัณฑ์ (Li และคณะ, 2002; Qiao และคณะ,
2007; Stokeman และ Gevers, 2000) ส่งผลให้การบ่งชีคุณภาพของอาหารทอดจําเป็ นต้องอาศัยการ
บอกเป็ นพิสยั ของคุณภาพการยอมรับ (acceptable range) โดยใช้ภาพถ่ายเป็ นตัวตัดสินประกอบร่ วม
ซึงข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งชีได้ในระดับคุณภาพ (qualitative data) เท่านัน แต่ไม่สามารถบ่งชีได้
ถึงระดับปริ มาณ (quantitative data) ทีปราศจากอคติจากผูป้ ระเมิน
เครื องมื อ ทางวิทยาศาสตร์ จึงถู กนํามาประยุก ต์ใ ช้เ พือการตรวจสอบ ข้อ บกพร่ อ งของ
ผลิตภัณฑ์มากขึน (Romani และคณะ, 2009) อย่างไรก็ตามเครื องมือเหล่านียังมีการใช้อยูใ่ นวงจํากัด
เนืองจากเครื องมือมีราคาแพง (ประมาณ 700,000 – 1,000,000 บาท) และต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
ทังนีหากพิจารณาในแง่การวัดสีของผลิตภัณฑ์พบว่า ระบบการวัดของเครื องมือทางวิทยาศาสตร์ทีมี
อยูเ่ ป็ นการวัดแบบจุด (spot test) ซึ งยังไม่ สามารถใช้เป็ นตัวแทนทีดีของข้อมู ลทีแท้จริ งบนพืน
ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์อาหารได้ เพราะพืนผิวของผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอาหารทอด
มีสีพนผิ
ื วหน้าของผลิตภัณฑ์ทีไม่มีความสมําเสมอ (heterogeneous color) ดังนันการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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สี จึงต้องประเมินในลักษณะของรู ปแบบสี โดยรวม (overall color profile analysis) เพือให้เป็ นตัว
แทนทีถู กต้องของผลิตภัณฑ์มากทีสุ ด ซึ งในปั จจุบนั มีการนําเทคนิ คการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายมา
ทดลองใช้ควบคุมคุ ณภาพของอาหารทอดมากขึน เช่น Romani และคณะ (2009) ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิ คการวิเ คราะห์ เ ชิ งภาพถ่ า ยในการวัด ค่ า สี ของมันฝรั งทอดที อุ ณ หภู มิ และเวลาต่ างๆ กัน
นอกจากนี Pedreschi และคณะ (2006) ยังใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายศึกษาระบบการวัดสี
ในการหาค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (∆E) ของแผ่นมันฝรังทอดทีมีสีไม่สมําเสมอกัน เป็ นต้น
นอกจากนี การศึกษาโดยส่ วนใหญ่พบว่า การเปลียนแปลงคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
ทอดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเปลียนแปลงคุ ณภาพของนํามันทอด (Innawong และคณะ,
2004a; Innawong และคณะ, 2004b) เนื องจากการทอดอย่างต่อเนื องทีอุณหภูมิสูงเป็ นเวลานาน
ย่อมก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) พอลิเมอร์ไรเซชัน (polymerization) และไฮโดรไลซิ ส (hydrolysis) เป็ นต้น (CheMan และ Jaswir, 2000; Gil และคณะ, 2004; Hein และคณะ, 1998;
Innawong และคณะ,
a) โดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของนํามันจะส่ งผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของนํามันทอด และยังส่งผลต่อการยอมรับของผลิตภัณฑ์ (Jaswir และคณะ,
)
เนื องจากเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดกลินหื น ทําให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ลดลง (CheMan
และ Jaswir, 2000) นอกจากนี ปฏิกิริยาเคมี ต่างๆ ทีเกิ ดขึนยังนําไปสู่ การเสื อมสภาพของนํามัน
ทางด้านกายภาพอีกด้วยคือ จุดเกิดควัน (smoke point) และจุดวาบไฟ (flash point) ลดตําลง นํามัน
มีความหนืด (viscosity) เพิมขึน และมีสีคลําขึน (Moriera และคณะ, 1999)
การเสือมเสี ยของนํามันทอดเกิดเนื องมาจากการสะสมของปริ มาณกรดไขมันอิสระ (free
fatty acid: FFA) และการเพิมขึนของสารประกอบทีมีขวั (total polar compound: TPM) ในนํามัน
(Che Man และ Jaswir, 2000; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ,
a; Innawong และ
คณะ, 2004b) โดยในระหว่างการทอดอาหารนํามัน จะเกิ ดการเปลี ยนแปลงทางเคมี เนื องจาก
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึงทําให้เกิดกรดไขมันอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ (monoglyceride) และไดกลี เซอไรด์ (diglyceride) ขึน ในขณะเดี ยวกันนํามันก็ สามารถออกซิ ไ ดส์ต่อ ได้สารประกอบมี ข ัว
(polar compound) ต่า งๆ เช่ น สารประกอบไฮโดรเปอร์ อ อกไซด์ (hydroperoxide) อี พอกไซด์
(epoxide) ไฮดรอกไซด์ (hydroxide) แอลดีไฮด์ (aldehyde) และคีโตน (ketone) เป็ นต้น (Che Man
และ Jaswir, 2000; Gil และคณะ, 2004; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ,
a)
สารประกอบทีเกิ ดขึนสามารถสะสมในร่ างกาย และส่ งผลกระทบต่อ การทํางานของเซลล์ใ น
ร่ างกายได้ ดังนันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกําหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานนํามันทีใช้
ทอดให้มีปริ มาณสารมีขวทั
ั งหมดได้ไม่เกินร้อยละ (ฉบับที พ.ศ. )

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3

ปั จจุ บนั พบว่า ผูป้ ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารทอดส่ วนใหญ่ ใช้ดัชนี ชี วัดทางเคมี ที
สามารถวัดได้ง่ายภายใต้ระยะเวลาจํากัดเป็ นหลัก เช่ น ปริ มาณกรดไขมันอิ สระ และค่าเปอร์ ออกไซด์ (peroxide value: PV) เป็ นต้น แต่การทดสอบดังกล่าวยังไม่สามารถบอกถึ งคุณภาพที
แท้จริ งของนํามันทอดได้ เพราะดัชนีเหล่านีเป็ นเพียงตัวชีวัดเริ มต้นของการเสื อมเสี ยในนํามันทอด
เท่านัน (Abdulkarim และคณะ, 2007; Casal และคณะ, 2010) ในขณะทีดัชนีบ่งชีคุณภาพของนํามัน
ทอดทีเหมาะสม คือ การวัดปริ มาณสารประกอบทีมี ขวทั
ั งหมด (Abdulkarim และคณะ, 2007)
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารทอดไม่ สามารถวัดค่าดังกล่ าวได้ เนื องจากใช้
ระยะเวลาในการวัดทีนาน และมีค่าใช้จ่ายสู ง ดังนันการพัฒนากระบวนการวัดทางกายภาพ ทีมี
ความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงทางเคมี โดยสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพ จึงเป็ นสิงทีน่าสนใจสําหรับผูป้ ระกอบการอาหารทอด ซึง Rossi และคณะ (2009) ได้ศึกษา
การวัดค่ า มุ ม สัม ผัสเพือใช้เ ป็ นดัช นี ชีวัดการเสื อมสภาพของนํามัน ทอดจากการใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์เชิงภาพถ่าย พบว่าค่ามุมสัมผัส (contact angle) ของนํามันแปรผกผันกับคุณภาพของนํามัน
ทอด คือนํามันทีมีการเสือมเสียมากขึนจะมีค่ามุมสัมผัสลดลง
อย่า งไรก็ ต ามมี ง านวิจ ัยน้อ ยมากที ศึก ษาเกี ยวกับเทคนิ ค การวิเ คราะห์ เชิ ง ภาพถ่ า ยที
เหมาะสมกับการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ด้วยเหตุนีงานวิจยั นี จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนา
กระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัดสี ของนํามัน
ทอด โดยเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั การวัดสี ดว้ ยเครื องมืออืน และเพือพัฒนากระบวนการและ
สร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัดค่ามุมสัมผัส (contact angle) ของ
นํามันทอด โดยการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี ซึ งผลทีได้จาก
งานวิจยั นีอาจลดข้อพิพาททางการค้าทีเกิดจากการขาดมาตรฐานทีเหมาะสมในการตัดสิ นคุณภาพ
ของอาหารทอด สามารถใช้เ ป็ นดัช นี บ่ ง ชี การเสื อมเสี ย ของนํามัน ทอดที สามารถทดแทนการ
วิเคราะห์ทางเคมี ซึงช่วยในการลดต้นทุนจากการซือสารเคมีในการตรวจวัดคุณภาพของนํามันทอด
และเป็ นการสร้างแนวคิดใหม่ทีสามารถประยุกต์ใช้กบั การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทยได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพือพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่าย
สําหรับการวัดสีของนํามันทอด โดยเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั การวัดสีดว้ ยเครื องมืออืนและการ
เปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี
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1.2.2 เพือพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เ ชิ งภาพถ่าย
สําหรับการวัดค่ามุมสัมผัส (contact angle) ของนํามันทอด โดยการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั
การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย
1.3.1 แบบจําลองกล่องควบคุมสภาวะและกระบวนการสําหรับการวัดสี โดยอาศัยเทคนิ ค
การวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสามารถใช้ในการวัดสีและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงเครื องมือวัดสีอืน
1.3.2 แบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ ายและกระบวนการหาค่ามุ ม สัม ผัส
สามารถใช้เป็ นดัชนีบ่งชีการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีได้
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1.4.1 สร้างแบบจําลองกล่องควบคุมสภาวะและคัดเลือกกระบวนการทีเหมาะสมสําหรับ
การวัดสีนามั
ํ นทอด โดยการสอบเทียบแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายกับเครื องมือ
วัดสี มาตรฐานด้วยแผ่นสี มาตรฐานและหาความสัม พันธ์ของค่าสี ในระบบ XYZ จากทังสอง
เครื องมือโดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R2) และทําการตรวจวัดค่าสี กบั ตัวอย่าง
นํามันทังในระบบการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ ายและเครื องมือ วัดสี มาตรฐาน เพือหาความสัมพันธ์
เปรี ยบเทียบกับการวัดสี ดว้ ยเครื องมือวัดสี มาตรฐานโดยการพิจารณาจากค่าสี ในระบบ L*a*b*
และการหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความแตกต่ า งสี โ ดยรวม (Total Color Difference)
เปรี ยบเทียบกับค่ากรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Value) ปริ มาณ
สารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด (Total Polar Material) ค่าคงทีไดอิเล็คทริ ค (Dielectric Constant) และ
ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance Value)
1.4.2 สร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ายและคัดเลือกกระบวนการที
เหมาะสมสําหรับวัดค่ามุมสัมผัสของนํามันทอด โดยใช้ขนตอนวิ
ั
ธี (Algorithm) ทีเขียนขึนในการ
วิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสและหาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบค่ามุมสัมผัสกับค่ากรดไขมันอิสระ (Free
Fatty Acid) ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Value) ปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด (Total Polar
Material) ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค (Dielectric Constant) ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance Value) และ
ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (Total Color Difference)

บทที 2
เอกสารทีเกียวข้ อง
2.1 นํามันทอด
ไขมันหรื อนํามันทีใช้สําหรับทอดอาหารทีนิ ยมใช้กนั มากคือ นํามันหมูหรื อนํามันพืช
ชนิดต่างๆ ขึนอยูก่ บั ความนิยมของผูบ้ ริ โภค ในการทอดอาหารนํามันจะเป็ นตัวพาความร้อนทําให้
อาหารสุก ช่วยหล่อลืนไม่ให้อาหารติดกับภาชนะขณะทอด ทําให้อาหารมีสีและเพิมรสชาติ สมบัติ
ของไขมันหรื อนํามันทอดอาหารทีดีตอ้ งมีความคงตัวดี มีจุดหลอมเหลวตํา ทนทานต่อความร้อนได้
ถึงอุณหภูมิประมาณ 325 ถึง 375 องศาฟาเรนไฮต์ และต้องมีคุณสมบัติสัมพันธ์กบั อาหารทีใช้ทอด
เพราะกลินและรสชาติของไขมันหรื อนํามันจะติดไปกับอาหารทีทอดแล้ว
ไขมั น หรื อ นํ ามั น ที มี โ มโนกลี เ ซอไรด์ (monoglyceride) หรื อ ไดกลี เ ซอไรด์
(diglyceride) ซึงเป็ นกรดไขมันอิสระผสมปะปนอยูด่ ว้ ย จะทําให้เกิดควันได้ง่าย และทําให้อาหาร
ทอดมี ก ลิ นที ไม่ พึ ง ประสงค์ ติ ด ไป ไขมั น หรื อ นํ ามั น ที ผ่ า นกระบวนการเติ ม ไฮโดรเจน
(hydrogenation) จะมีความคงตัวเพิมขึน แต่ทาํ ให้มีจุดหลอมเหลวสู งขึนด้วย กรดไขมันชนิ ดอิมตัว
ทีมีจาํ นวนคาร์ บอนน้อยจะมี จุดหลอมเหลวทีตํา มีความคงตัวดีโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจน แต่ก็มีขอ้ เสียคือสามารถเกิดการหืน เนืองจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ สได้ง่าย (นิ ธิยา, 2548)
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2.2 การเปลียนแปลงของนํามันในระหว่ างการทอด
ในกระบวนการทอด นํามันเป็ นส่ วนประกอบสําคัญทีส่ งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหาร ดังนันการตรวจคุณภาพของนํามันทีใช้ประกอบอาหารจึงมีความสําคัญมาก เนื องจากใน
กระบวนการทอดอุณหภูมิประมาณ - องศาเซลเซี ยส ซึ งเป็ นอุณหภูมิทีสู ง อีกทังนํามันยัง
สัม ผัส กับ นําและอากาศโดยตรง นํามัน จึ ง สามารถเสื อมสภาพได้ง่ า ย โดยนํามัน จะเกิ ด การ
เปลียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Rossi, 2009; Romani, 2009)
2.2.1 การเปลียนแปลงทางเคมีของนํามันในระหว่ างการทอด
(1) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis)
เป็ นปฏิกิริยาทีนํามันจะถู กไฮโดรไลซ์ดว้ ยด่ าง กรด เอมไซม์ไลเปส (lipase) นําและ
ความร้อน ซึงปฏิกิริยานีสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ไตรเอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol) ถูก
5
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ไฮโดรไลซ์ดว้ ยด่างได้เป็ นเกลือและสบู่ หรื อเกิดขึนเมือนําอาหารทีมีปริ มาณความชืนสู งมาทอดใน
นํามันทีมี ความร้อนสู ง ดังนันนําจากชิ นอาหารจึงระเหยออกมากลายเป็ นไอนํา (steam) ไอนํา
บางส่ วนทีปนอยูใ่ นนํามันจะส่ งผลให้เกิดการสลายพันธะไตรเอซิ ลกลีเซอรอลได้เป็ นกรดไขมัน
อิสระ กับกลีเซอรอล (glycerol) ถ้ากลีเซอรอลได้รับความร้อนต่อไปจะให้สารทีเรี ยกว่าอะโครเลอิน
(acrolein) ซึงสารนีสามารถระเหยได้กลายเป็ นควันและมีกลินเหม็น (นิธิยา, ) ดังภาพที 1
ในปี ค.ศ. 2009 Rossi ได้รายงานว่าการเกิดกรดไขมันอิสระ เช่น โมโนและไดกลีเซอไรด์ ในปริ มาณมากทําให้แรงตึงผิวทีผิวหน้าของนํามันลดลง ซึ งสารดังกล่าวเป็ นสารประกอบมีขวั
ทีทําให้นามั
ํ นเกิดฟอง (foaming) ฟองอากาศทีเกิดขึนจะดักจับไอนําทีระเหยออกจากอาหาร ไอนํา
จะเร่ งให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสมากขึน จึงสามารถเป็ นสารลดแรงตึงผิวได้
นํา
ความร้อน
กลีเซอรอล

อะโครเลอิน

ภาพที 1 กลีเซอรอลสลายตัวเป็ นอะโครเลอินโดยมีความร้อนและนําเป็ นตัวเร่ ง
ทีมา: นิธิยา ( )
(2) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation)
เป็ นปฏิกิริยาสําคัญทีส่งผลต่อคุณภาพของนํามัน ทําให้นามั
ํ นเสือมสภาพและมีกลินหื น
เนื องจากกรดไขมันชนิ ดไม่ อิมตัวในนํามันสัม ผัสกับออกซิ เจนในอากาศ โดยปั จจัยทีกระตุน้ ให้
เกิ ดปฏิกิริ ยาออกซิ เดชัน คือ อุ ณ หภูมิ แสง แร่ ธ าตุจ ากภายนอก เช่ น โลหะ หรื อ ตัวเริ มปฏิ กิริย า
ออกซิ เดชันตัวอืน ซึ งปฏิกิ ริยานี สามารถยับยังโดยใช้สารต้านอนุ มูล อิ สระ (antioxidant) แต่ไ ม่
สามารถยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชันในระยะเวลานานได้ และจะได้แอลลีลิคไฮโดรเปอร์ออกไซด์
(allylic hydroperoxides) เป็ นผลิตภัณฑ์ลาํ ดับที 1 (primary product) โดยผลิตภัณฑ์นีจะแตกตัว
เกิดปฏิกิริยาต่อเนื องและรวดเร็ ว ต่อมาเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ลาํ ดับที 2 (secondary product) ได้อนุ มูล
เปอร์ออกไซด์ (peroxy radical; ROO·) ซึ งเป็ นอนุ มูล อิสระทีไม่เสถียรจึงสามารถทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนหรื อกรดไขมันอิสระทีมีอยูใ่ นนํามันเกิดเป็ นแอลกอฮอล์ (alcohol) แอลดีไฮด์ (aldehyde)
กรดไขมันอิสระ คีโตน (ketone) และไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) เป็ นต้น ซึ งสารเหล่านี เป็ นสาร
ทีมีขวและสามารถต่
ั
อ กันเป็ นสายโซ่ ยาว (polymer) นอกจากนี แอลลีลิ คไฮโดรเปอร์ออกไซด์ยงั
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สามารถแตกตัว กลายเป็ นอนุ มู ล อิ ส ระ (free radical) ที ทํา ให้เ กิ ดสารประกอบต่ า งๆ ได้ เช่ น
ออกซิไดซ์โมโนเมอร์ (oxidize monomer) ออกซิเดทีฟไดเมอร์ (oxidative dimer) ไทรเมอร์ (trimer)
อิพอกไซด์ (epoxide) และไดเมอร์ไม่มีขวั (non-polar dimer) เป็ นต้น (นิธิยา, 2548; Koleva, 2007)
(3) ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (polymerization)
เกิ ดขึนเนื องจากนํามันได้รับความร้อนในสภาวะทีไม่ มีอ อกซิ เจนและมี อุ ณหภูมิสู ง
ประมาณ
- องศาเซลเซี ย ส ผลิ ต ภัณ ฑ์ที ไม่ ร ะเหย (nonvolatile) ซึ งได้ม าจากปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิ เดชันขันสุ ดท้าย (termination) เช่น แอลดีไฮด์ แอลกอฮอล์ คีโตน แลกโตน เอสเทอร์ และ
ไฮโดรคาร์บอน สารเหล่านีจะมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาทีนําไปสู่ การสร้างวงแหวนโมโนเมอร์ ไดเมอร์ หรื อโอลิโกเมอร์ เกิดเป็ นปฏิกิริยา Diels-Alder โดยกลไกของสารทีแสดงอํานาจทางไฟฟ้ า
เป็ นบวกหรื อประจุบวก (cationic mechanism) ส่ งผลให้เกิด cyclic monomeric fatty acid และทําให้
โมเลกุลเกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ เกิดปฏิกิริยาไอโซเมอร์ไรเซชัน (isomerization) และต่อกันเป็ นพอลิเมอร์สายยาว จึงทําให้นามั
ํ นมีความหนืดเพิมขึน ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนทีผิว
ของอาหารในระหว่างการทอดลดลง ทําให้ชินอาหารมีการดูดซับนํามันมากขึน นอกจากนี ยังเป็ น
ํ นเกิดการเปลียนแปลงเป็ นสีคลําและเกิดฟองได้ง่าย
สาเหตุทีทําให้นามั
2.2.2 การเปลียนแปลงทางกายภาพของนํามันในระหว่ างการทอด
(1) ความหนืด
เป็ นการเปลียนแปลงทางกายภาพทีเกิดขึนระหว่างการทอด ซึงความหนืดของนํามันเกิด
จากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน ออกซิเดชัน ไฮโดรไลซิส และไอโซเมอร์ไรเซชัน โดยความหนื ดที
เพิมขึนส่งผลให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนของนํามันลดลง (Moreira และคณะ, 1999)
ในปี ค.ศ. 2003 Razali และ Badri ได้ศึกษาการทอดมันฝรังแท่ง (french fries) ทีมี
ความชืนเริ มต้นร้อยละ - ในนํามันถัวเหลืองทีมีกรดลิโนเลอิกร้อยละ และลิโนเลนิ ก ร้อย
ละ หลังจากการทอดเป็ นเวลา วัน พบว่ามันฝรังแท่งเหลือความชืนร้อ ยละ -35 ในขณะที
ปริ มาณสารประกอบโพลิ เมอร์ ในนํามันเริ มต้นเป็ นร้อ ยละ 0.84 แต่เมื อทําการทอดนาน 5 วัน
ปริ มาณสารประกอบโพลิเมอร์เพิมขึนเป็ นร้อยละ 8.29 ส่งผลให้ความหนืดของนํามันเพิมขึน
(2) แรงตึงผิว
นํามันทีเสือมสภาพจากการเปลียนแปลงทางเคมีโดยเกิดการแตกตัวของไตรกลีเซอไรด์
ส่งผลให้เกิดสารประกอบประเภทโมโนและไดกลีเซอไรด์ทีมีคุณสมบัติเป็ นสารลดแรงตึงผิว โดย
จะมีผลต่อการลดแรงตึงผิวระหว่างนํามันและอาหาร ปรากฏการณ์นีเรี ยกว่า “Surfactant theory of
frying”
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(3) สี
นํามันทีเกิดการเสือมเสียจะมีสีคลําขึน เนื องจากการทอดทีอุณหภูมิมากกว่า องศา
เซลเซียส เป็ นเวลานาน จะทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ และเกิดสารประกอบ
ต่างๆ ทีส่งผลต่อสีของนํามัน นอกจากนียังเกิดจากการเปลียนแปลงขององค์ประกอบภายในอาหาร
เช่น การเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด โดยมีกรดอะมิโนแอสพาราจีน (asparagines) เกิดการสลายตัวและทํา
ปฏิกิริยากับนําตาลรี ดิวซ์ (reducing sugar) เกิดสารประกอบทีให้สีนาตาล
ํ
2.3 สี (color)
ในปั จจุบนั ได้มีการผลิตสิ นค้าออกมาจําหน่ ายเพือการอุปโภคและบริ โภคมากมาย แต่
ปั จจัยแรกทีผูบ้ ริ โภคจะให้การยอมรับได้คือลักษณะภายนอกและสีทีปรากฏของผลิตภัณฑ์นันๆ ใน
อุตสาหกรรมอาหารก็เช่นกัน เช่น ความไม่สมําเสมอของสี รอยไหม้ การไหลเยิมของนํามันทําให้
เกิดความมันวาวทีผิวไม่เท่ากัน ผูบ้ ริ โภคจึงนําสิ งเหล่านี มาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพขันแรก โดย
ใช้การประเมิ นจากสายตา ทังนี เนื องจากการเห็ นสี เกิ ดจากตาและสมองทีสังการไม่ เหมื อนกัน
ดังนันจึงได้มีการกําหนดการวัดสี ในระบบตัวเลขขึนมา เพือใช้ในการควบคุม คุณภาพของสิ นค้า
และสีทีใช้ในทางอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามมาตรฐานในระดับสากล
2.3.1 การมองเห็นสี
การทีมนุษย์จะมองเห็นวัตถุเป็ นสีอะไรนัน ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี
2.3.1.1 แสง (light) หรื อแหล่งกําเนิ ดของแสง (light source) ทีต่างกันส่ งผลให้มองเห็น
สี ต่างกัน ด้วยเหตุนี Commission International de l’Eclairage หรื อ CIE จึงกําหนดชนิ ดของแสงที
ใช้ในการวัดสี ซึ งแสงมาตรฐานทีนิ ยมใช้กนั มากทีสุ ดคือแสง D65 หรื อ 6500 K (Schenkman และ
Kjelldahl, 1999; Yam และ Papadakis, 2004) ซึงเปรี ยบเทียบได้กบั แสงดวงอาทิตย์บนพืนโลกเวลา
เทียงวัน
2.3.1.2 วัตถุ (object) ประกอบด้วยเม็ดสี (colorant) ซึงจะทําหน้าทีดูดกลืน สะท้อนหรื อ
ปล่อ ยให้แสงทีมีความยาวคลืนบางค่าผ่านตัว ทําให้มองเห็ นวัตถุมีสีต่างๆ วัตถุจะมี สี
อะไรขึนกับปฏิกิริยาระหว่างแสงกับผิวของวัตถุนนั เช่น วัตถุทีไม่เรี ยบจะกระเจิง (scatter) แสงได้ดี
จึงแบ่งวัตถุตามปฏิกิริยาระหว่างแสงกับวัตถุออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
ก. วัตถุพวกอโลหะทีไม่ ยอมให้แสงส่ องทะลุ ผ่าน (opaque nonmetal) หรื อทึบแสง
เช่น ไม้ หนังสื อ และกระเบือง เป็ นต้น วัตถุประเภทนี จะสะท้อนแสง (reflection) 2 แบบ คือการ
สะท้อนแสงเสมือนจริ ง (specular reflection) เป็ นการสะท้อนในมุมตรงกันข้ามเหมือนกับกระจก
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เงาสะท้อนแสง วัตถุประเภทนีทีมีผวิ เรี ยบจะสะท้อนแสงแบบนีประมาณร้อยละ 4 ของแสงสะท้อน
ทังหมด ยิงสะท้อ นแสงมากก็จะเห็นว่าวัตถุมีผิวมันวาวมากและการสะท้อนแสงกระจาย (diffuse
reflection) แสงทีสะท้อนแบบนี จะออกไปในทิศทางอื นๆ ทังหมดทีเหลื อจากแบบแรก แสงที
สะท้อนแบบนีจะมีประมาณร้อยละ 96 ของแสงสะท้อนทังหมด และแสงทีสะท้อนแบบนี จะทําให้
เห็นสีของวัตถุ
ข. โลหะทีไม่ได้ทาสี (opaque metal) เช่น เชิงเทียน กระทะ และถาดอะลูมิเนี ยม เป็ น
ต้น วัตถุประเภทนีจะมีการสะท้อนแสงเสมือนจริ งมากกว่า การสะท้อนแสงกระจาย ดังนันสะท้อน
แสงชนิดนีจึงเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีทําให้เห็นว่าโลหะนันมีสีอะไร
ค. วัต ถุ ที ยอมให้ แ สงผ่ า นได้ (transparent material) เช่ น กระจก ขวดแก้ว หรื อ
พลาสติก เป็ นต้น วัตถุประเภทนีแสงบางส่ วนจะสะท้อนกลับไปในรู ปการสะท้อนแสงเสมือนจริ ง
แสงส่วนนีทําให้เห็นว่าวัตถุมีผวิ มันวาว แต่แสงส่วนใหญ่จะวิงทะลุผ่านวัตถุชนิ ดนี ออกไปเป็ นการ
ทะลุผา่ นแสงทังหมด (total transmission)
ง. วัตถุทีโปร่ งแสง (translucent material) คือยอมให้แสงบางส่ วนทะลุผา่ นตัวมันไป
ได้ขณะเดียวกันก็จะสะท้อนแสงบางส่วนด้วย เช่น กระจกฝ้ า เป็ นต้น การทีแสงบางส่ วนสามารถวิง
ผ่านวัตถุชนิดนีทําให้เห็นเงารางๆ ของสิงของทีอยูข่ า้ งหลังวัตถุชนิ ดนี วัตถุประเภทนี จะเห็นได้ว่ามี
การสะท้อ นทังแบบการสะท้อ นแสงเสมือนจริ ง และการสะท้อ นแสงกระจายและมีการทะลุผ่าน
แบบกระจาย (diffuse transmission)
2.3.1.3 ผูม้ อง (observer) หมายถึง ตาและสมองของมนุษย์ ตาจะทําหน้าทีรับแสงขณะที
สมองจะทําหน้าทีตีความ ภายในดวงตาของคนจะประกอบด้วยเซลล์ทีไวต่อแสงมีรูปร่ างแบบแท่ง
และแบบโคนอยูใ่ นเรตินา (สุธรรม, 2549)
2.3.2 ระบบสี
2.3.2.1 ระบบสี RGB
ระบบสี RGB เป็ นโมเดลสี ทีใช้หลัก การของทฤษฎีสีและการผสมสี ที ใช้แสงสี แดง สี
เขียว และสี นาเงิ
ํ นเป็ นแม่สีในการผสมสี ต่างๆ หรื ออาจกล่าวได้ว่าสี ต่างๆ สามารถกําหนดได้จาก
ปริ มาณของแสงสีแดง สีเขียว และสีนาเงิ
ํ นทีผสมกันแล้วได้สีนนั ซึ ง R เป็ นตัวย่อมาจาก red หรื อสี
แดง G เป็ นตัวย่อมาจาก green หรื อสี เขียว B เป็ นตัวย่อมาจาก blue หรื อสี นาเงิ
ํ น ระบบสี RGB นี
เป็ นค่าทีสัมพันธ์กบั กลไกการสร้างสี บนจอภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ทีใช้การเรื องแสงของจุด
ฟอสเฟอร์ของสีแดง สีเขียว และสี นาเงิ
ํ นให้แสงผสมกันเกิดเป็ นสี ต่างๆ การกําหนดสี ดว้ ยค่า RGB
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นันจะเป็ นการกําหนดค่าตัวเลข 3 ค่า คือ ค่า R ค่า G และค่า B โดยจะเป็ นค่ากําหนดปริ ม าณเรื อ ง
แสงของจุดฟอสเฟอร์หรื อปริ มาณความเข้มของสี แดง สี เขียว และสี นาเงิ
ํ น ตามลําดับ ตัวเลขทีใช้
กําหนดค่า RGB ของแต่ละโปรแกรมอาจแตกต่างกัน อาทิเช่น จะกําหนดเป็ นตัวเลขตังแต่ 0 – 255
ซึ งเป็ นตัวเลขในระบบดิจิตอลทีควบคุมการยิงลําแสงด้วยความเข้มแสงต่างๆ เพือให้เกิดการเรื อ ง
แสงทีปริ มาณต่างๆ
การเปลียนแปลงค่าสี RGB เป็ นการเปลียนแปลงความเข้มแสงทีเกิดกลไกการทํางาน
ของอุปกรณ์คือจอภาพ ซึงไม่สมั พันธ์กบั กลไกการมองเห็นและรับรู ้สีของมนุ ษย์ สี ทีกําหนดด้วยค่า
RGB ค่าหนึง เมือแสดงบนจอเครื องคอมพิวเตอร์ต่างกันอาจแสดงสี ทีมองเห็นแล้วอาจแตกต่างกัน
ไปบ้าง ดังนันระบบสี RGB นี จึงขึนอยู่กับอุ ปกรณ์ ทีแสดงผล ซึ งอาจมีคุณลักษณะของเครื องที
แตกต่างกัน เช่น ชนิดของลําแสง ชนิดของฟอสเฟอร์ทีใช้ เป็ นต้น
2.3.2.2 ระบบสี CIE XYZ
ระบบสี CIE XYZ เป็ นระบบสี ทีคณะกรรมาธิการสร้างและพัฒนาระบบกําหนดสี ให้
เป็ นมาตรฐานสากล (Commission International de l’Eclairage : CIE) ได้พฒั นาระบบของการวัดสี
ในรู ปของวัตถุ โดยกําหนดให้มีขึนเป็ นมาตรฐานเนื องจากในระบบสี RGB ยังไม่สามารถสร้างสี ที
เป็ นไปได้ทงหมดดั
ั
งนันจึงได้มีการตังระบบสี CIE XYZ ซึ งเป็ นระบบสี ทีสมมุติขึน โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยประสบการณ์หรื อความคิดของมนุษย์ในการวัดสี โดยการเลียนแบบการมองเห็นสี ของมนุ ษย์
ํ น พร้อมฟั งก์ชนั ทีใช้ปรับค่าสี (CIE, 1986) มีการ
และกําหนดตัวแปรของสี แดง สี เขียว และสี นาเงิ
สร้างฟังก์ชนั สําหรับ “ผูส้ งั เกต” เป็ นมาตรฐานสําหรับเม็ดสี ทงสามคื
ั
อ x O , y O และ z O ซึ ง
แสดงฟังก์ชนั เชิงปริ มาณทีไม่ใช่คุณลักษณะการดูดกลืนของเม็ดสีทีแท้จริ งของมาตรฐานเรตินาของ
มนุษย์ แต่เป็ นฟังก์ชนั ความไวทีหามาจากข้อมูลจริ งในการทดสอบ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
การตอบสนองสัมพัทธ์และความยาวคลื น สามารถอธิบายได้ด้วยสเปคตรัมปฐมภูมิทีใช้ในการ
คํา นวณความสว่ า งหรื อระดั บ ความเข้ม แสงของสี ที ถู ก วัด ตามกฎการเพิ มของ Grassman
(Grassman’s additive law) และใช้กาํ หนดแสงปฐมภูมิ (primary light) X, Y และ Z
2.3.2.3 ระบบสี L*a*b*
ระบบสี L*a*b* เป็ นการกําหนดค่าสี โดยใช้หลักการตามทฤษฎีคู่ตรงข้ามซึ งมีอ ยู่ 3 คู่
คือ สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีนาเงิ
ํ น และสี ขาวกับสี ดาํ ค่าสี ในระบบ L*a*b* นี พัฒนาขึนมาใช้
โดยกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ซึงรวมกันเป็ นคณะกรรมาธิการสร้างและพัฒนาระบบกําหนดสี ให้เป็ น
มาตรฐานสากล (Commission International de l’Eclairage : CIE) โดยก่อนหน้านี คณะกรรมาธิการ
ชุดดังกล่าวได้สร้างระบบกําหนดสี ทีใช้ค่าไตรสติมูลสั (tristimulus value) และค่าพิกดั โครมาติซิตี
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(chromaticity coordinates) แต่มีปัญหาตรงทีการวิเคราะห์สีจากค่าดังกล่าวทําได้ยาก เพราะค่านันไม่
สัมพันธ์กบั คุณลักษณะทีมองเห็นของสี ค่าสี L*a*b* เป็ นค่าสีทีประกอบด้วยค่า 3 ค่า ดังนี
ค่าความสว่าง (L*) เป็ นค่าบอกความสว่างของสี มีตงแต่
ั 0 ถึง 100 ถ้าค่า L* มีค่าเท่ากับ
0 แสดงว่าสีนนมี
ั ค่าความสว่างของสี ตาสุ
ํ ดเป็ นสี ดาํ เมื อ L* มีค่ามากขึนแสดงว่าสี นันมีความสว่าง
มากขึน จนเท่ากับ 100 สีนนจะเป็
ั
นสีขาว
ค่าความเป็ นสีแดงหรื อสีเขียว (a*) มีค่าตังแต่ -120 ถึง 120 ถ้าค่า a* มีค่าเป็ นบวก แสดง
ว่าสี นนมี
ั สีไปทางสี แดง และถ้ายิงมี ค่าบวกมากขึนสี นนก็
ั จะยิงมีความอิ มตัวสี ของสี แดงมากขึน
เท่านัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า a* มีค่าลบ แสดงว่าสีนนมี
ั สีไปทางสีเขียว และถ้ายิงมีค่าลบมากขึน
สีนนก็
ั จะยิงมีความอิมตัวสีของสีเขียวมากขึนเท่านัน สีทีมีค่า a* เป็ น 0 แสดงว่าสีนนไม่
ั ใช่ทงสี
ั เขียว
และสีแดง
ค่าความเป็ นสี เหลื องหรื อนําเงิน (b*) มี ค่าตังแต่ -120 ถึง 120 ถ้าค่า b* มีค่าเป็ นบวก
แสดงว่าสีนนมี
ั สีไปทางสีเหลือง และถ้ายิงมีค่าบวกมากขึนสีนนก็
ั จะยิงมีความอิมตัวสี ของสี เหลือง
มากขึนเท่านัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า b* มีค่าลบ แสดงว่าสี นันมีสีไปทางสี นาเงิ
ํ น และถ้ายิงมีค่า
ลบมากขึนสี นนก็
ั จะยิงมีความอิมตัวสี ของสี นาเงิ
ํ นมากขึนเท่านัน สี ทีมีค่า a* เป็ น 0 แสดงว่าสี นัน
ไม่ใช่ทงสี
ั เหลืองและสีนาเงิ
ํ น
สีใดทีมีทงค่
ั า a* และ ค่า b* เป็ น 0 จะมีสีขาว สีเทา หรื อสีดาํ ทังนี ขึนกับค่า L* โดยการ
กําหนดสีดว้ ยค่าสี L*a*b* จะเป็ นค่าทีใช้เก็บข้อมูลสี ทีเป็ นอิสระไม่ขึนกับอุปกรณ์ทีใช้แสดงสี ไม่
ว่าจะเป็ นเครื องพิมพ์ดิจิตอลและจอภาพคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ค่านี สําหรับวัดเปรี ยบเทียบค่า
สีได้อย่างสีประสิทธิภาพ
2.4 การวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ าย (image analysis)
การประมวลผลภาพดิจิตอล (digital image processing) หมายถึง การประมวลผลภาพ
ดิจิตอลสองมิติโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ (ชูชาติ, 2550) หรื อการเปลียนรู ปภาพเป็ นตัวเลข ทังนี ผล
รู ปภาพหมายถึงแถวลําดับ (array) สองมิติของตัวเลข การประมวลผลภาพดิจิตอลนันได้ถูกนําไปใช้
ในงานทางการแพทย์ การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และงานวิจยั ทาง
อาหารมากมาย เช่น การประมวลผลภาพดิจิตอลในการพิจารณาการเปลียนแปลงสี ของช็อคโกแลต
(Briones และ Aguilera, 2005) การวัดและวิเคราะห์สีผวิ ของอาหารด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
(Yam และ Papadakis, 2004) การวัดสีของมันฝรังแผ่นด้วยเทคนิควีดีโออย่างง่าย (Segnini และคณะ
, 1999) และการพิจารณาลักษณะรู ปร่ างของเมล็ดฝ้ าย (Dana และ Ivo, 2008) เป็ นต้น
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จุดประสงค์ของการประมวลผลภาพดิจิตอลคือ การปรับปรุ งภาพ (enhancement) หรื อ
แยกแยะข้อมูลทีสําคัญออกจากภาพ การดําเนิ นการพืนฐานจึงประกอบไปด้วยการปรับขยายความ
คมชัด (contrast) และความสว่าง (brightness) ขจัดความมัวของภาพ การกําจัดหรื อระงับสัญญาณ
รบกวน (noise suppression) การแบ่งส่ วน (segment) ภายในภาพให้เป็ นส่ วน (part) หรื อบริ เวณ
(region) เป็ นต้น การประมวลผลภาพดิจิตอลมีขอ้ ดีทีสําคัญคือความแม่นยําหรื อความถูกต้องสู ง แต่
มีขอ้ เสียเปรี ยบในเรื องความเร็ วและค่าใช้จ่าย เนื องจากอุปกรณ์มีราคาแพงและต้องใช้เวลามากใน
การคํานวณจึงทําให้เกิดความล่าช้า (กิตติ, 2549)

ภาพที 2 การแปลงภาพเป็ นแถวลําดับของตัวเลข
ทีมา: กิตติ (2549)
จากทีได้กล่าวไปข้างต้นว่า ภาพหมายถึงแถวลําดับสองมิติของตัวเลข จากภาพที 2 เป็ น
การแปลงภาพเป็ นแถวลําดับของตัวเลข ซึงตัวเลขแต่ละตัวสอดคล้องกับพืนทีเล็กๆ จุดหนึ งในภาพ
ทีเห็น และตัวเลขนีใช้แทนระดับของความมืดหรื อความสว่างของพืนที ถ้าตัวเลขมีค่าสู งมากแสดง
ว่าพืนทีนันสว่างมาก ดังนันค่าระดับทีศูนย์ “0” แทนความสว่างน้อยหรื อสี ดาํ และเลขสู งสุ ดแทน
ความสว่างมากหรื อสีขาว ส่วนตัวเลขระหว่างกลางแทนความเข้มระดับเทา พืนทีเล็กแต่ละส่ วนทีมี
ตัวเลขกํากับนีเรี ยกว่าจุดภาพ (pixel)

13

ภาพที 3 ขันตอนพืนฐานของการประมวลผลภาพ
ทีมา: ชูชาติ (2550)
ขันแรกของการประมวลผลภาพจากภาพที 3 คือการรับข้อมูลภาพ (image acquisition)
หน่ ว ยรั บ ข้อ มู ล ภาพแบ่ ง ออกเป็ นสองหน่ ว ยพื นฐานคื อ อุ ป กรณ์ ที ไวต่ อ สเปกตรั ม ของคลื น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ได้แก่ เอ็กซเรย์ อุลตร้าไวโอเล็ต แสงทีตามองเห็น หน่ วยทีสองเป็ นหน่ วยทีทําการ
ส่ งออกข้อ มู ล ทีเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าให้อ ยู่ในรู ปแบบดิ จิต อล ซึ งจะนํา ไปประมวลผลด้วยเครื อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประเภทนี ได้แก่ Charge-Coupled Device (CCD) ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญในกล้อง
ดิ จิ ต อลและเครื องสแกนเนอร์ ขันตอนต่ อ ไปคื อ กระบวนการก่ อ นการประมวลผลภาพ
(preprocessing) มีหน้าทีหลักคือการปรับปรุ งภาพ ซึงเป็ นการแสดงกราฟฟิ กทีมีความชัดเจนมากขึน
สําหรับการแสดงและวิเคราะห์การปรับปรุ งภาพไม่ได้เป็ นการเพิมองค์ประกอบของข้อมูลภาพ แต่
จะไปเพิมช่วงทํางาน (dynamic range) ของลักษณะของภาพทีเลือกเพือให้ง่ายต่อการตรวจจับ การ
ดําเนิ นการ ได้แก่ การปรับขยายความคมชัด หรื อการเปรี ยบเทียบ การกําจัดหรื อ ระงับสัญญาณ
รบกวน เป็ นต้น ขันตอนต่อมาเกียวข้องกับกระบวนการแบ่งส่ วนภาพ ซึ งเป็ นขันตอนทีจําเป็ นใน
การวิเคราะห์วตั ถุในภาพ จะต้องแยกให้เห็นชัดระหว่างส่ วนวัตถุและส่ วนทีเหลือของภาพ วิธีการ
แบ่งส่ วนทีใช้โดยทัวไปคือการหาจุดเริ มเปลียน (threshold) และการหาขอบภาพ (edge detection)
(กิตติ, 2549) ขันตอนต่อมาคือการแทน (representation) ข้อมูลเป็ นเพียงขันตอนหนึ งทีใช้ในการ
แปลงข้อ มู ล ดิบให้อยู่ในรู ปแบบทีเหมาะสมแก่ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ต่อ ไป ขันตอน
ต่อ ไปคือ การระบุวิธีทีใช้ในการอธิ บาย (describe) ข้อมู ลเพือให้ลักษณะทีเราสนใจ (feature of
interest) เด่นชัดขึน ขันตอนสุ ดท้ายคือการจดจําและการตีความ (recognition and interpretation)
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การจดจําเป็ นขบวนการทําฉลาก (label) ให้กบั วัตถุโดยใช้ลกั ษณะพิเศษทีได้จากขันตอนการอธิบาย
ส่วนการตีความเกียวข้องกับการให้ความหมายกับกลุ่มของวัตถุทีจําได้ (ชูชาติ, 2550)
2.5 เทคนิคการวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ ายในการวัดมุมสั มผัสของนํามันทอด
นํามันทีผ่านกระบวนการทอดจะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหลายชนิด เช่น สารประกอบ
ทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุลสูง และสารประกอบทีมีขวั เป็ นต้น ซึงปั จจุบนั การตรวจสอบคุณภาพนํามันมีทงั
การตรวจสอบทางกายภาพ เช่ น การวัด ความหนื ด ของนํามัน ด้ว ยเครื อง viscometer หรื อ การ
ตรวจสอบจุดหลอมเหลวของนํามันและไขมันจากเครื อง Differential scanning calorimetry (DSC)
(Fasina และคณะ, 2008) และการตรวจสอบทางเคมี เช่น กรดไขมันอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ และ
สารประกอบที มี ข ัวทังหมด เป็ นต้น ซึ งเป็ นวิ ธี ที ต้อ งอาศัย การตัด สิ น ของมนุ ษ ย์แ ละต้อ งใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ ปั จจุบนั จึงมีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายในการตรวจสอบ
คุณภาพนํามันทีเสื อมสภาพจากการเกิ ดปฏิกิริยาทางเคมี โดยในปี ค.ศ. 2009 Rossi และคณะได้
ศึกษาการเปลี ยนแปลงของค่ ามุ ม สัม ผัส ซึ งจะต้อ งปรั บภาพให้เป็ นภาพสี ระดับเทา จากนันจึ ง
วิเ คราะห์ มุ ม สัม ผัส โดยโปรแกรม Matlab และคํา นวณค่ า รั ศมี ค วามโค้ง ของนํามัน ซึ งปั จ จัย ที
เกียวข้องกับค่ามุมสัมผัสของนํามันมีดงั นี
(1) แรงตึงผิวของของเหลว (surface tension)
เป็ นแรงทีเกิดขึนบริ เวณทีผิวของของเหลวสัมผัสกับผิวของของแข็ง โดยมีพลังงานที
เพียงพอต่อการยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลสองชนิ ด ซึ งโมเลกุลภายในของเหลวจะมีสมดุลของแรง
ดึงดูดรอบทิศทาง แต่โมเลกุลทีผิวของเหลวจะขาดสมดุลนี ในทิศทางของผิวจึงมีลกั ษณะคล้ายกับ
โมเลกุลนันเกาะติดอยู่กบั ผิวของของเหลว เรี ยกว่า “แรงตึงผิว” ซึ งมี ความสัม พันธ์กับแรงยึดติด
(cohesive) และแรงเชื อมแน่ น (adhesive) เมื อนํามาทดสอบพบว่าผิวของของเหลวประพฤติตวั
เหมือนเป็ นแผ่นเยือบางๆโมเลกุลของของเหลวจะออกแรงดึงซึ งกันและกัน ผลรวมของแรงเหล่ านี
บนแต่ละโมเลกุลทีอยูภ่ ายในของเหลวจะมีค่าเป็ นศูนย์ แต่โมเลกุลทีอยูท่ ีผิวของเหลวจะถูกดึงให้เข้า
ไปในของเหลว ดังนันของเหลวจึงพยายามทีจะลดขนาดของพืนทีผิว เช่ น หยดนําทีตกลงอย่าง
อิสระจึงมีรูปร่ างเป็ นทรงกลมและสามารถต้านแรงดึง โดยมีทิศทางขนานกับผิวของของเหลวและ
ตังฉากกับเส้นขอบทีของเหลวสัมผัสหรื อผิวของของแข็งนันเอง (ภาพที 4)
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ภาพที 4 ทิศทางของแรงตึงผิว
ทีมา: Ramehart (2013)
ในขณะทีของเหลวเกาะติดกับของแข็งจะมีแรงยึดติดมากกว่าแรงเชือมแน่น โดยในของ
ไหลทุกชนิดจะมีคุณสมบัติของแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุล 2 ชนิด คือ
1. แรงยึดติดคือแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของของเหลวชนิ ดเดียวกัน แรงนี สามารถ
รับความเค้นดึง (tensile stress) ได้เล็กน้อย
2. แรงเชือมแน่นคือแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับสารชนิ ดอืน เช่น นํา
กับแก้ว ปรอทกับแก้ว
ความสัมพันธ์ของรอยต่อระหว่างแก๊สกับของเหลว (gas-liquid interface) เมือสัมผัสกับ
ผิวของของแข็ง เช่น ผนังของภาชนะ ดังแสดงในภาพที 5 รอยต่อระหว่างแก๊สกับของเหลว ใน
บริ เวณทีใกล้กับผนังภาชนะจะโค้งขึนหรื อไม่ ก็โค้งลง ส่ วนโค้งซึ งเป็ นรอยต่อระหว่างแก๊สกับ
ของเหลวซึงเรี ยกมุมนีว่า “มุมสัมผัส” ถ้าโค้งแบบหงายขึน เช่น รอยต่อของนํา-อากาศเมือสัมผัสกับ
แก้ว มุม T จะน้อยกว่า 900 ถ้าโค้งแบบควําลง เช่น รอยต่อของปรอท-อากาศเมือสัมผัสกับแก้ว มุม
T จะมากกว่า 900 กรณี แรกเกิดขึนถ้าของเหลว “เปี ยก” (wet) ส่ วนกรณี หลังเกิดขึนกับของเหลวที
ไม่เปี ยก

ภาพที 5 ลักษณะของโค้งรอยต่อระหว่างแก๊สกับของเหลวเมือสัมผัสกับผิวของแข็ง
ทีมา: Wikipedia (2013)
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โดยปั จจัยทีส่งผลต่อค่าแรงตึงผิวของนํามัน ได้แก่ ความมีขวั องค์ประกอบ ความหนื ด
และคุณสมบัติของพืนผิวของแข็งทีนํามันยึดเกาะ (Michalski, 1998) ดังนันนํามันทีผ่านการทอดที
อุณหภูมิสูงเป็ นระยะเวลานานย่อมมีค่าแรงตึงผิวลดลง เนื องจากเมือนํามันผ่านการทอดทีอุณหภูมิ
สูงเป็ นระยะเวลานานจะเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ส่ งผลให้เกิดสารประกอบทีมีขวและเกิ
ั
ดการรวมตัวกัน
เป็ นสารประกอบพอลิเมอร์ขึน จึงส่ งผลให้นามั
ํ นมีความหนื ดมากขึน ทําให้แรงตึงผิวมีค่าลดลง
(Kovela, 2007; Rossi, 2009) โดยค่าของแรงตึงผิวสามารถคํานวณได้จากสมการของ Young ดัง
ภาพที 6

ภาพที 6 ค่ามุมสัมผัสของหยดของเหลวบนพืนผิวทีของแข็ง และสมการของ Young
ทีมา: Rossi และคณะ (2009)
(2) อุณหภูมิ
ค่ามุ มสัม ผัสจะแปรผกผันกับอุณหภูมิดังภาพที 7 เนื องจากอุ ณหภูมิทีสู งขึนจะทําให้
โมเลกุลแต่ละโมเลกุล มี พลังงานสู งขึน จึงสามารถเคลือนทีไปมาได้อ ย่างอิ สระมากขึน ทําให้
โมเลกุลขยับออกห่ างจากกันมากขึน ด้วยเหตุนีความหนาแน่ น ความหนื ด และแรงตึงผิวของ
ของเหลวนันจึงลดลง
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ภาพที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงผิวกับอุณหภูมิของเบนซิน
ทีมา: Enotes (2013)
(3) วัสดุทีใช้ในการวัดค่ามุมสัมผัสนํามัน
โดยธรรมชาติ ของพืนผิว ของแข็ง ที ต่ างกัน สามารถทํา ให้ค่ ามุ ม ของหยดของเหลว
เปลี ยนไปได้ เช่น การทีนําหยดลงบนแก้วทําให้แก้วเปี ยก แต่เมือหยดนําลงบนเทฟลอน (teflon)
กลับไม่เปี ยก เนืองจากเทฟลอนมีคุณสมบัติในการต้านทานการยึดเกาะ โดยโมเลกุลของสารเทฟลอนเป็ นโมเลกุลทีไม่มีขวั จึงทําให้สารเทฟลอนเฉื อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีกบั สารอืน และเมือ
หยดนําลงไปจะมีแรงทีกระทําบริ เวณผิวโมเลกุล (interfacial forces) ของสารเทฟลอน และโมเลกุล
ของหยดนําน้อ ย หรื อ การเกิ ดปรากฏการณ์ ของหยดปรอทบนพืนแก้วก็ เช่ นกัน หยดปรอทไม่
สามารถทําให้พืนแก้วเปี ยกได้ ด้วยเหตุผลนี Njobuenwu (1999) จึงศึกษาการเกิดมุมของกลีเซอรี น
(glycerine) ซิ ลิโคน (silicone oil) และเฮกซะดี เคน (hexadecane) โดยเปลียนพืนผิวของแข็งเป็ น
แก้ว (glass) โพลี เ มทิล เมทาครี เ ลท (polymethyl methacrylate) และโพลี ส ไตรี น (polystyrene)
พบว่าซิลิโคนสามารถกระจายตัวบนแผ่นแก้วได้ดี ในขณะทีค่ามุมทีทํากับพืนผิวโพลีเมทิลเมทาครี เลทมีค่าน้อยมาก ส่วนหยดกลีเซอรี นสามารถทํามุมกับพืนผิวโพลีเมทิลเมทาครี เลทและโพลีสไตรี น
ด้วยมุมทีมีค่ามากกว่า 90º
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ภาพที 8 ค่ามุมต่างๆ ของหยดของเหลวบนพืนผิวของแข็ง เมือมุมมีค่าเป็ น 0º จนถึง 180º
ทีมา: Njobuenwu และคณะ (1999)
ของเหลวตัวอย่างชนิดทีเป็ นสารไม่มีขวหรื
ั อมีสมบัติไม่ชอบนํา (hydrophobic) สามารถ
ทํามุมได้มากกว่า 90º กับพืนผิวตัวอย่างทีเป็ นสารมีขวั ซึ งสอดคล้องกับการทดลอง Kogler ในปี
พบว่า มุมของสารทีมีคุณสมบัติไม่ชอบนําจะสามารถทํามุมกับพืนทีผิวของแข็งมากกว่า 90º
แต่ถา้ เป็ นสารทีมีคุณสมบัติชอบนํา (hydrophilic) จะสามารถกระจายตัวบนพืนผิวของแข็งได้ดีและ
มีค่ามุมน้อยกว่า 90º (ภาพที 8)
(4) ขนาดของหยดของเหลว
รู ปร่ างของหยดของเหลวจะถูกกําหนดโดยแรงตึงผิวทีเกี ยวข้องและแรงโน้มถ่ วงของ
ของเหลวทุ กชนิ ดจะมี ค่าความยาวเฉพาะที เรี ย กว่าความยาวคาพิลลารี (capillary length: K-1)
(de Gennes, 2004) เมือแรงคาพิลลารี (capillary force) และแรงดันของของเหลวทีกระทําต่อพืนที
ด้านข้าง (hydrostatic force) อยูใ่ นสภาวะสมดุลจะสามารถคํานวณ K-1 ได้โดยการเปรี ยบเทียบแรง
ทังสองดังสมการที 1 ซึ ง g คือความเร่ ง เนื องจากแรงโน้ม ถ่ วง และ U คื อ ความหนาแน่ นของ
ของเหลว
K 1

J LA
U .g

(1)

เมือรัศมีทีฐานของหยดของเหลว (r) มีค่าไม่เกิน K-1 (ภาพที 9ก) จะพบว่าแรงโน้มถ่วง
ไม่มีผลต่อรู ปร่ างของหยดของเหลว แต่เมือ r > K-1 (ภาพที 9ข) จะพบว่าแรงโน้มถ่วงมีผลทําให้หยด
ของเหลวมีรูปร่ างเปลียนแปลงไป และจะเห็นว่าถึงแม้ปริ มาตรของเหลวจะเพิมขึนแต่ค่า K-1 ยังคงมี
ค่าเท่าเดิม
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จากการศึกษาของ Elif Cansoy (2014) ทีศึกษาผลของขนาดหยดนําต่อการวัดค่ามุ ม
สัมผัสบนพืนผิวไดเมทิลไดคลอโรไซเลน (dinethyldichlrosilane) พบว่าค่ามุมสัมผัสยังคงมีค่าคงที
ถึงแม้วา่ ปริ มาตรของหยดนําจะต่างกัน

(ก)
ภาพที 9 หยดของเหลวทีมีขนาดต่างกัน
ทีมา: de Gennes (2004)

(ข)

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมตัวอย่างนํามัน
การเตรี ย มตัว อย่า งนํามัน แบ่ ง การทอดออกเป็ น 2 ตอนคื อ การทอดตัว อย่า งอาหาร
ประเภทแป้ ง (Carbohydrate based) และตัวอย่างอาหารประเภทเนือสัตว์ (Protein based)
ตอนที 1 การทอดตัวอย่างอาหารประเภทแป้ ง เตรี ยมตัวอย่างนํามันทอดโดยใช้นามั
ํ น
ปาล์มโอเลอิ น (ตรามรกต, บริ ษทั มรกตอิ นดัสตรี จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย) ทอดมันเทศ
(ตลาดปฐมมงคล, นครปฐม) ประมาณ 150 กรัม ทีมีอุณหภูมิเริ มต้นประมาณ องศาเซลเซี ยสใน
หม้อทอดแบบกะ (รุ่ น RF 85 Roller Grill, บริ ษทั รมิตา จํากัด, ประเทศไทย) โดยใช้เวลา 10 นาที
จากนันพัก 5 นาที ลําดับต่อไปทอดเฟรนส์ฟรายน์ (ยีห้อ Savepac, บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน), ประเทศไทย) ประมาณ 150 กรัม ทีมีอุณหภูมิเริ มต้นประมาณ องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา
ํ นทอด 175r5 องศาเซลเซี ยส (อัตราส่ วนของ
5 นาที และพักอีกเป็ นเวลา 10 นาที ทีอุณหภูมินามั
ผลิตภัณฑ์ต่อนํามันทอดประมาณ 1:6 โดยนําหนัก) ทําการทอดเป็ นระยะเวลา 8 ชังโมงต่อวัน เป็ น
ระยะเวลา 4 วัน นํานํามันมากรองผ่านกระดาษกรอง (Noonsfeer Co., Ltd., ประเทศไทย) เมือทอด
ครบทุกๆ 4 ชัวโมง ซึ งในการศึกษานี แบ่งตัวอย่างออกเป็ น 3 ชุดคือ (1) นํามันทีผ่านการทอดโดย
ผ่านการกรองแต่ไม่ใช้สารช่วยกรอง (2) นํามันทีผ่านการทอดโดยผ่านการกรองด้วยสารช่วยกรอง
Bentonite และ (3) นํามันทีผ่านการทอดโดยผ่านการกรองด้วยสารช่วยกรองทีใช้ชือทางการค้าว่า
Magnesol® ซึงใช้สารช่วยกรองในปริ มาณร้อยละ 4 โดยปริ มาตรของนํามันทอด
ตอนที 2 การทอดตัวอย่างอาหารประเภทเนื อสัตว์ เตรี ยมตัวอย่างนํามันทอดโดยใช้
สภาวะในการทอดและการทดลองเช่นเดียวกับตอนที 1 แต่ใช้ตวั อย่างเนื อหน้าอกไก่และนักเก็ตไก่
(ตราซี พี, บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิวส์ จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย) ประมาณ 150 กรัม ทีมีอุณหภูมิ
เริ มต้นประมาณ 4 องศาเซลเซียส
การเก็บตัวอย่างทําโดยสุ่ มเก็บตัวอย่างนํามันทอดทุกๆ 4 ชัวโมงของการทอดทังก่อ น
และหลังการกรอง ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร บรรจุตวั อย่างนํามันทอดทีได้ในขวดสี ชาทีปิ ดสนิ ท แล้ว
เก็บไว้ในทีอุ ณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส รวมทังสิ นมี จาํ นวน 110 ตัวอย่าง ก่อนเติม นํามันใหม่
จํานวน 500 มิลลิลิตร ของทุกๆวันทีเริ มทอด และก่อนนํามาวิเคราะห์ผลจะละลายตัวอย่างในอ่างให้
20
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ความร้อนแบบเขย่าโดยตังอุณหภูมิประมาณ 37-40 องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง เพือ
ใช้วเิ คราะห์ผลในขันตอนต่อไป
3.2 ศึกษาการพัฒนากระบวนการและสร้ างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์ เชิ งภาพถ่ ายสํ าหรั บ
การวัดสี ของนํามันทอด
3.2.1 สร้ างแบบจําลองสํ าหรับถ่ ายภาพ
แบบจําลองถูกสร้างจากไม้อดั ทีมีความหนา 1.5 เซนติเมตร เพือให้มีความแข็งแรงและ
คงทน ปรับขนาดกล่อ งให้มีขนาดเล็กเพือความสะดวกและให้มีการกระจายแสงได้ดี โดยกล่ อ ง
ควบคุมสภาวะมีขนาดกว้าง x ยาว x สู ง เท่ากับ 40 x 40 x 40 เซนติเมตร ภายในผนังกล่องบุดว้ ยผ้า
สักหลาดสีดาํ แหล่งกําเนิดแสงทีใช้ในกล่องควบคุมสภาวะคือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิ ด T5 (รุ่ น
F4W/54-765, ยีห้อ Sylvania, บริ ษทั Havells Sylvania (ประเทศไทย) จํากัด, ประเทศไทย) อุณหภูมิ
แสง
เคลวิน กําลังไฟฟ้ า วัตต์ ความต่างศักย์ โวลต์ กระแสไฟฟ้ า . แอมแปร์ ความ
ยาว มิลลิเมตร ขัวหลอดประเภท G5 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง . มิลลิเมตร จํานวน 4
หลอด ยึดติดบริ เวณผนังภายในด้านบนของกล่อง โดยทีฐานหลอดไฟทํามุม 45 องศากับตําแหน่ งที
วางตัวอย่าง ด้านบนเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร เพือเป็ นช่องไว้ติดตังกล้องสําหรับ
ถ่ายภาพ ชันสําหรับฐานวางตัวอย่างมีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 37 x 37 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพ
ที 10 ดัดแปลงวิธีการจาก Pedreschi และคณะ (2010)
ขาตังกล้อง
กล้อง
ปลักไฟ

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ดไฟ
ประตูเปิ ด-ปิ ด

จุดวางตัวอย่าง
ฐานสําหรับวางตัวอย่าง

(ก)
(ข)
ภาพที 10 แบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย (ก) ภายนอก (ข) การติดตังไฟภายใน
แบบจําลอง
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3.2.2 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ เชิ งภาพถ่ ายสํ าหรั บการวัดสี ของนํามันทอด โดย
เปรียบเทียบความสั มพันธ์ กับการวัดสี ด้วยเครืองมืออืน
3.2.2.1 การตรวจวัดค่าสีดว้ ยระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
ถ่ายภาพตัวอย่างในตําแหน่ งที 5 ดังภาพที 11 ด้วยกล้องดิจิตอล (รุ่ น COOLPLIX
6000, ยีห้อ นิคอน, บริ ษทั Nikon Corporation, ประเทศญีปุ่ น) โดยตังโหมดกล้องดิจิตอลเป็ นโหมด
เอ็ม (M) มีค่ารู รับแสงที f = 3.6 ความไวชัตเตอร์ 1/50 ISO 200 โหมดการถ่ายระยะใกล้ (Macro) ไม่
มีการซูมภาพ ไม่ใช้แฟลช และตังเวลาการถ่ายภาพแต่ละครังทุก วินาที ขนาดภาพถ่ายทีได้มีขนาด
×
พิก เซล (13 เมกะพิก เซล) จัด เก็ บ ในรู ป แบบไฟล์ JPEG ดัด แปลงจากวิธี ก ารของ
Pedreschi และคณะ (2007)
ทํา การวัด ความเข้ม แสงของแบบจํา ลองด้ว ยเครื องวัด ความเข้ม แสง (รุ่ น LX
1020B, ยีห้อ OEM, บริ ษทั โทนัน อาเซีย ออโต้เทค จํากัด, ประเทศไทย) ในแต่ละตําแหน่ งแบบสุ่ ม
จํานวน ตําแหน่ ง ดังแสดงในภาพที 10 โดยทําการวัดทุกๆ นาที ตลอดจนสิ นสุ ดการถ่ายภาพ
เพือยืนยันความสมําเสมอของระบบแสงในระหว่างการวัดตัวอย่าง

ภาพที 11 การแบ่งสเกลพืนทีสําหรับวางตัวอย่าง
ตัว อย่า งที ใช้ใ นการสอบเที ย บแบบจําลองคื อ แผ่น สี ม าตรฐานชนิ ด ไม่ เ คลื อ บ
(Pantone Color BridgeTM, Pantone®, ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ทีเลือกมา 30 สี ซึ งมีค่าสี ตน้ แบบดัง
แสดงในตารางผนวก ข1 โดยทีเลือกสี ในโทนเดียวกับสี ของนํามันทอด (โทนสี เหลีอง เหลืองส้ม
และนําตาล) ซึงเป็ นสี ทีจะใช้ในการทวนสอบระบบ ทําการถ่ายภาพแผ่นสี ละ 20 ครัง หลังจากนัน
นําภาพมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม ImageJ (ImageJ 1.46r, National Institutes
of Health, ประเทศสหรัฐอเมริ กา) โดยใช้พืนทีในการวัดขนาด 220x220 พิกเซล เพือวิเคราะห์ค่าสี
ของแผ่นสีตวั อย่างในระบบ RGB จากนันทําการแปลงค่าสี (Color transformation) ไปเป็ นระบบสี
CIE XYZ ด้วยสมการของ Romani และคณะ (2009), Larrain และคณะ (2008) และ Mendoza และ
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คณะ (2006) ทีสภาวะแสงกลางวัน D65 และค่ามุม (observer) ที 10° และนําแผ่นสี ดงั กล่าวทัง 30 สี
มาวัด สี ด้ ว ยเครื องมื อ วัด สี ม าตรฐาน เครื องมื อ วัด สี ม าตรฐานที ใช้ใ นการวัด คื อ HunterLab
Spectrophotometer (รุ่ น Miniscan XE plus, บริ ษทั Hunter Associates Laboratory, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา) เปรี ยบเทียบผลจากทังสองเครื องมือโดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
(R2) ในการพิจารณาการยอมรับได้ของกระบวนการสอบเทียบ
การยอมรับได้ของความสัม พันธ์ระหว่างค่าสี จากทังสองเครื องมือจากการพล็อ ต
กราฟจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R2) ระหว่างค่าสี X, Y และ Z ทีได้จากแบบจําลอง
และทีได้จากเครื องมือทางวิทยาศาสตร์ การบอกระดับหรื อขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตวั เลข
ของค่าสัม ประสิ ทธ์สหสัม พันธ์ หากค่าสัม ประสิ ทธ์สหสัม พันธ์มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงถึ งการมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กนั ในระดับน้อย
หรื อไม่มีเลย สําหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์โดยทัวไปอาจใช้เกณฑ์ดงั นี
ระดับของความสัมพันธ์
ค่า R2
0.90 - 1.00
มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
0.70 - 0.90
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
0.50 - 0.70
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
0.00 - 0.30
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํามาก
จากนันจึ ง ทํา การวิเ คราะห์ กับ ตัว อย่า งนํามัน โดยทํา การถ่ า ยภาพด้า นบนของ
ตัวอย่างนํามันในสภาวะการถ่ายภาพเดียวกันกับแผ่นสีมาตรฐาน โดยนํานํามันปริ มาตร 20 มิลลิลิตร
ใส่ ลงในถ้วยแก้ว (Sample cup) (รุ่ น CC-6136, บริ ษทั BYK-Gardner GmbH, ประเทศเยอรมันนี )
พร้อมกับแผ่นสีมาตรฐาน ดังภาพที 12 และจัดวาง ณ ตําแหน่ งกึงกลางของฐานวางตัวอย่าง ทําการ
ถ่ายภาพ 10 ซําต่อหนึงตัวอย่าง หลังจากนันนําภาพมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ImageJ (ImageJ 1.46r, National Institutes of Health, ประเทศสหรัฐอเมริ กา) โดยใช้พืนทีในการวัด
ขนาด 220x220 พิกเซล เพือวิเคราะห์ค่าสีของตัวอย่างนํามันในระบบ RGB จากนันทําการแปลงค่า
สี (Color transformation) มาเป็ นระบบ L*a*b* ด้วยสมการของ Romani และคณะ (2009), Larrain
และคณะ (2008) และ Mendoza และคณะ (2006) ทีสภาวะแสงกลางวัน D65 และค่ามุม (observer)
ที 10° คํา นวณค่า ความแตกต่ างสี โดยรวม ( 'E) และหาความสัม พัน ธ์เ ปรี ย บเทียบกับ ค่าสี ของ
ตัวอย่างนํามันทีวัดได้จากเครื องวัดสีมาตรฐาน
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ภาพที 12 ตัวอย่างภาพถ่ายนํามัน
การแปลงค่าสี จากระบบ RGB มาเป็ นระบบ L*a*b* และคํานวณค่าความแตกต่าง
สี โดยรวม ('E) (Romani และคณะ, 2009; Larrain และคณะ, 2008; Mendoza และคณะ, 2006) ซึ ง
ในการใช้งานจริ งสามารถคํานวณได้โดยผ่านการเขียนฟั งก์ชนั สมการใน Microsoft Office Excel มี
รายละเอียดดังภาคผนวก ก
3.2.2.2 การตรวจวัดค่าสีดว้ ยเครื องมือวัดสีมาตรฐาน
เครื องมื อ วั ด สี มาตรฐา นที ใช้ ใ นการวั ด สี ตั ว อย่ า งนํ ามั น คื อ Color-view
Spectrophotometer (รุ่ น Benchtop Color Spectrophotometer, ยีห้อ Gardner, บริ ษทั BYK-Gardner
GmbH, ประเทศเยอรมันนี ) โดยนําตัวอย่างนํามันใส่ ในถ้วยแก้ว (รุ่ น CC-6136, บริ ษ ัท BYKGardner GmbH, ประเทศเยอรมันนี ) 20 มิล ลิลิตร ซึ งการวัดตัวอย่างจะตังโหมดการวัดค่าสี เป็ น
ระบบ L*a*b* ทีสภาวะแสงกลางวัน D65 และค่ามุ ม (observer) ที 10° จากนันทําการวัดค่าสี
ตัวอย่าง โดยทําการทดลองจํานวน 10 ซําต่อหนึงตัวอย่าง บันทึกค่าสีและนําไปวิเคราะห์ผลขันตอน
ต่อไป แล้วหาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบกับค่าสีทีได้จากระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
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3.3 ศึกษาการพัฒนากระบวนการและสร้ างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์ เชิ งภาพถ่ ายสํ าหรั บ
การวัดค่ามุมสั มผัส (contact angle) ของนํามันทอด
3.3.1 สร้ างแบบจําลองสํ าหรับการหยดนํามัน
สร้างกล่องควบคุมสภาวะขนาดกว้าง x ยาว x สู ง เป็ น x x เซนติเมตร โดย
กล่ อ งสร้ างจากไม้อ ัด ทีมี ความหนาประมาณ 1.5 เซนติ เ มตร ขาตังกล่ อ งทําด้วยเหล็ก สู ง 40
เซนติเมตร ภายในผนังกล่องติดผ้าสักหลาดสีดาํ และติดตังแหล่งกําเนิดแสงไว้ดา้ นล่างกล่อง โดยใช้
หลอดตะเกียบเดียว (ยีห้อ Biax S, บริ ษทั เจเนอรอล อิเลคทริ ค (ประเทศไทย) จํากัด, ประเทศไทย)
ทีมีอุณหภูมิแสง ,500 องศาเคลวิน กําลังไฟฟ้ า 9 วัตต์ ความต่างศักย์ 42 โวลต์ กระแสไฟฟ้ า 0.17
แอมแปร์ และความยาว 13.5 เซนติเมตร จํานวน หลอดเป็ นแหล่งกําเนิดแสง ดังภาพที 13

ภาพที 13 แบบจําลองสําหรับการหยดนํามัน
3.3.2 การพัฒนากระบวนการของระบบการวิเคราะห์ เชิ งภาพถ่ ายสํ าหรั บการวัดค่ ามุม
สั มผัส (contact angle) ของนํามันทอด โดยการเปรี ยบเทียบความสั มพันธ์ กับการเปลียนแปลง
คุณภาพทางเคมี
การตรวจวัดค่ามุ มสัมผัสด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ าย จะถ่ ายภาพหยดนํามัน
โดยใช้กล้องดิจิตอล (ยีห้อ Canon, รุ่ น 550D, บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด) ทํา
การบันทึกภาพด้วยโหมดวีดีโอ วางกระจกสไลด์ทีทําความสะอาดแล้ว ตามวิธีดงั ภาคผนวก ค บน
แท่นวาง และจัดวางกล้องโดยให้มีความสู งจากพืนถึงกึงกลางเลนส์ 55 เซนติเมตร ระยะห่ างจาก
กระจกสไลด์ถึงเลนส์ 20 เซนติเมตร และใช้ทางยาวโฟกัส 80 มิ ล ลิ เมตร ทําการหยดนํามัน ที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ด้วยเครื องหยดของเหลว (dispenser) (รุ่ น TS 250, ยีห้อ Techcon, บริ ษทั
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โอเค อินเตอร์เนชันแนล จํากัด, ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ต่อกับหลอดหยด (ยีห้อ Techcon, บริ ษทั
โอเค อินเตอร์เนชันแนล จํากัด, ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ขนาดบรรจุ 3 ซี ซี โดยมีแรงดัน 6 บาร์จาก
ปั มลมกําลัง ¼ แรงม้า (รุ่ น TG-1, ยีห้อ Tiger, บริ ษทั ธีรวัฒน์เครื องอัดลม จํากัด, ประเทศไทย)
ขนาดบรรจุของถัง 36 ลิตร ใช้หวั เข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.152 เซนติเมตร ความสู งของหัวเข็ม
จากกระจกสไลด์ (บริ ษทั เบตเตอร์ ซิ นดิเคท จํากัด, ประเทศไทย) . เซนติเมตร จัดวางอุปกรณ์
ถ่ายภาพให้ได้ระนาบและให้เลนส์อยูใ่ นระนาบเดียวกับกระจก ปรับระยะห่างจากกึงกลางกระจกถึง
เลนส์ให้ได้ภาพทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน และควบคุมปริ มาตรนํามันแต่ละหยดให้ได้ . ±
0.0003 กรัม จากระยะเวลาทีใช้ในการหยดแตกต่างกัน การบันทึกภาพเคลือนไหวภายใต้สภาวะทีมี
แสงเหมาะสมต่อการมองเห็ นการหยดของนํามันได้อ ย่างชัดเจน โดยมี อตั ราอ้างอิ งในการแสดง
ภาพเคลื อนไหวต่อ เนื องเป็ น 25 เฟรมต่อ วินาที มี ความละเอี ยด 1280 × 720 พิกเซล ถ่ ายภาพ
เคลือนไหวทางด้านข้างของหยดนํามัน จากนันเลือกภาพวิดีโอในเฟรมที 25 นับจากเฟรมทีหยด
นํามันขาดจากหัวเข็ม ซึ งเป็ นเฟรมทีหยดนํามันอยูใ่ นสภาวะสมดุล จะได้ภาพของหยดนํามันทีถูก
เลื อ กเป็ นภาพเดี ยว จากนันจึ ง นํา ภาพที ได้ไ ปวิเ คราะห์ ค่ า มุ ม สั ม ผัส ด้ว ยโปรแกรม OpenCV
(OpenCV v2.1, GitHub, lnc., ประเทศรัสเซี ย) โดยอาศัยการเขียนคําสังจากโปรแกรม Python ดัง
แสดงวิธีการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสดังภาคผนวก ค
การเก็บข้อ มู ลทีได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมบันทึกลงเครื องคอมพิวเตอร์
และวิเคราะห์ผลโดยเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั ค่าทีได้จากการวิเคราะห์ทางเคมี
3.4 ศึกษาค่าทีใช้ เป็ นดัชนีในการบ่ งชีคุณภาพของนํามันทอดด้ วยเทคนิคอืนๆ
3.4.1 การตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
นํานํามันทอดมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เตรี ยมตัวอย่าง
โดยทําการเจือจางตัวอย่างนํามันด้วยเฮกเซนทีความเข้มข้น 1x10-1 (v/v) และวัดค่าการดูดกลืนแสงที
400 นาโนเมตร เพือศึกษาการเปลี ยนแปลงค่าการดู ดกลื นแสงเมือเวลาในการทอดเพิมขึน แล้ว
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั ค่าสีและค่ามุมสัมผัสทีวัดได้จากโปรแกรม
3.4.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี (FFA, PV, TPM)
วิเคราะห์ดัชนี ชีวัดคุ ณภาพนํามันทอดทัง 3 ค่า ได้แก่ FFA, PV และ TPM ตามวิธี
มาตรฐาน (AOCS, 1990) เพือศึกษาการเปลียนแปลงคุณภาพต่างๆ เมือเวลาในการทอดเพิมขึน แล้ว
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั ค่าสีและค่ามุมสัมผัสทีวัดได้จากโปรแกรม
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3.4.3 การตรวจวัดค่าคงทีไดอิเลคทริ ค
นําตัวอย่างนํามันไปให้ความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิทีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส
และนํานํามันทอดมาวัดค่าคงทีไดอิเลคทริ ค ด้วยเครื องฟูดส์ออยเซ็นเซอร์ (Food Oil Sensor รุ่ น
CAPSens5000, Centre for Chemical Information Technology Co., Switzerland) โดยทําการสอบ
เทียบเครื องมือทุกครังก่อนวิเคราะห์ตวั อย่างด้วยสารละลาย 0.0 Calibration และ 4.0 Calibration
เพือศึ ก ษาการเปลี ยนแปลงค่ า คงที ไดอิ เ ล็ ค ทริ ค เมื อเวลาในการทอดเพิมขึ น แล้วเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์กบั ค่าสีและค่ามุมสัมผัสทีวัดได้จากโปรแกรม
นําผลทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์แบบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วม (Analysis of Covariance) ระหว่างค่าสี หรื อค่ามุมสัมผัสกับค่าทีวิเคราะห์ได้
ทางเคมี

บทที 4
ผลและอภิปรายผลการดําเนินงานวิจัย
4.1 คุณภาพของนํามันทอด
นํามันเป็ นปั จ จัยหนึ งทีมี ความสําคัญต่ อ กระบวนการทอด โดยนํามันทํา หน้าที เป็ น
ตัวกลางถ่ายเทความร้อนไปยังผิวหน้าและภายในของผลิตภัณฑ์อาหาร (Costa และคณะ,
) ซึ ง
เมือนํามันได้รับความร้อนทีอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนืองเป็ นระยะเวลานาน รวมถึงมีการสัมผัสกับนําที
ออกมาจากอาหาร และออกซิ เจนในอากาศ จะส่ งผลให้นามั
ํ นเกิดการเสื อมเสี ยเนื องจากปฏิกิริยา
ออกซิ เดชัน พอลิเมอร์ไรเซชัน และไฮโดรไลชิส เป็ นต้น (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
ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ อีพอกไซด์ ไฮดรอกไซด์ แอลดีไฮด์ และคีโตน เป็ นต้น (Innawong และคณะ,
2004a; Innawong และคณะ, 2004b; Jaswir และคณะ, 2000) ทําให้นามั
ํ นเกิดการเปลียนแปลงทาง
กายภาพ เช่ น การเข้มขึนของสี และค่าคงทีไดอิ เลคทริ ค (dielectric constant) เป็ นต้น และการ
เปลียนแปลงทางเคมี เช่น การเพิมขึนของปริ ม าณกรดไขมันอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริ มาณ
สารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด เป็ นต้น ซึงสารต่างๆทีเกิดขึนนีอาจเป็ นพิษต่อร่ างกาย ทําให้เสียงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง (Silva, 2010)
นํามันที ผ่า นการทอดในการศึ กษานี ได้จากการนํา ตัวอย่า งอาหารประเภทแป้ งและ
เนือสัตว์มาทอดอย่างต่อเนืองโดยใช้สภาวะใกล้เคียงกับการทอดในอุตสาหกรรม และหลังจากการ
ทอดทุกๆ 4 ชัวโมงจะมีการกรองด้วยสารช่วยกรอง 2 ชนิ ด คือ เบนโทไนท์ (Bentonite) และสาร
ช่วยกรองทีใช้ชือทางการค้าคือ แมกนี ซอล (Magnesol®) ซึ งใช้สารช่วยกรองในปริ มาณร้อยละ 4
โดยปริ มาตรของนํามัน และเติม นํามันใหม่ เข้าไปเพือรักษาระดับของนํามันทีใช้ในการทอดให้
เท่ากัน จากระยะเวลาทีใช้ในการทอดเพิมขึนจะมีผลต่อค่าการดูดกลืนแสง ปริ มาณกรดไขมันอิสระ
ค่าเปอร์ออกไซด์ ปริ มาณสารประกอบทีมี ขวทั
ั งหมด และค่าคงทีไดอิ เลคทริ ค โดยแสดงผลการ
ทดลองเป็ นกราฟทีมีแกน x แสดงถึงระยะเวลาในการทอดมีหน่ วยเป็ นชัวโมง และแกน y แสดงถึง
พารามิเตอร์ ในการบ่งบอกคุณภาพของนํามัน เช่น ค่าการดูดกลืนแสง ปริ มาณกรดไขมันอิสระ
28

29

ค่าเปอร์ออกไซด์ ปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด และค่าคงทีไดอิเลคทริ ค ซึงจากผลการทดลอง
พบว่าการกรองนํามันทอดอาหารทังสองชนิดมีประสิทธิภาพในการลดค่าต่างๆ ทีบ่งบอกการเสื อม
เสียของนํามันเหล่านีได้
4.1.1 การเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสง
สีเป็ นตัวบ่งชีคุณภาพของนํามัน นํามันแต่ละชนิดจะมีสีแตกต่างกันขึนอยูก่ บั รงควัตถุ ที
มี ป นอยู่ใ นวัต ถุ ดิ บ ที นํา มาใช้ส กัด นํามัน และเมื อนํา อาหารมาทอดพบว่า นํามัน จะเกิ ด การ
เปลียนแปลงทังทางเคมีและกายภาพต่างๆ แต่ทีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือการเปลียนแปลงสี ของ
นํามันทอด และสิ งนี เองจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ คุณภาพของชิ นอาหาร ทําให้การตรวจสอบ
คุ ณภาพสี ของนํามันจึงเป็ นสิ งสําคัญ (Baixauli และคณะ, 2002) และวิธีหนึ งทีนิ ยมใช้วดั การ
เปลียนแปลงสีของนํามันคือการอาศัยคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของนํามัน โดยใช้ความยาวคลืนที
400 นาโนเมตร จากผลการทดลองพบว่าในการทอดอาหารทังสองชนิ ดทีระยะเวลาในการทอด
เพิมขึนมี ค่าการดู ดกลื นแสงเพิมสู งขึนอย่างรวดเร็ วดังภาพที 14 และ 15 อย่างไรก็ตามเมื อ
เปรี ยบเทียบนํามันในชุดควบคุมกับนํามันทีผ่านการกรองทังสองชนิ ดพบว่านํามันในชุดควบคุมมี
แนวโน้มของการเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงรวดเร็ วกว่านํามันทีกรองด้วยสารช่วยกรองเบนโทไนท์และแมกนีซอล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 และเมือพิจารณาค่า
การดู ดกลื นแสงของนํามันทีผ่านการทอดอาหารต่างชนิ ดกันพบว่านํามันทีผ่านการทอดอาหาร
ประเภทเนื อสัตว์เกิ ดการเปลี ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงได้รวดเร็ วกว่าอาหารประเภทแป้ ง การ
เปลี ยนแปลงของค่าการดู ดกลื นแสงทีเกิ ดขึ นเป็ นผลเนื องจากการเปลี ยนแปลงสี ของนํามันใน
ระหว่างการทอด โดยสีของนํามันทีต่างกันจะมีค่าการดูดกลืนแสงทีต่างกัน ทังนี การเปลียนแปลงสี
ทีเกิดขึนเป็ นผลมาจากการเกิดสีนาตาลจากปฏิ
ํ
กิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) และคาราเมลไลเซชัน (Caramelization reaction) จากองค์ประกอบทีอยูใ่ นอาหาร และเกิดการปลดปล่อยของสารที
ละลายได้ในนํามัน (Baixauli และคณะ, 2002; Aladedunye และ Przybylski, 2009; Lopez-Varela
และคณะ, 1995) อีกทังยังเกิ ดจากปฏิกิริยาพอลิ เมอร์ไรเซชันของนํามัน โดยอาศัยผลิ ตภัณฑ์จาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเกิดการจับและต่อกันเป็ นพอลิเมอร์สายยาวทําให้โมเลกุลมี
ขนาดใหญ่ขึนซึงส่งผลต่อการส่องผ่านของแสงในนํามัน ทําให้เรามองเห็นสีของนํามันคลําขึน
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ภาพที 14 การเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที 400 นาโนเมตรของนํามันทีผ่านการทอด (อาหาร
ประเภทแป้ ง) เป็ นระยะเวลา 32 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง

ภาพที 15 การเปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสงที 400 นาโนเมตรของนํามันทีผ่านการทอด (อาหาร
ประเภทเนื อสัตว์) เป็ นระยะเวลา 40 ชัวโมงทีไม่ ผ่านการกรองและกรองผ่านสารช่ วย
กรอง
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4.1.2 การเปลียนแปลงของปริมาณกรดไขมันอิสระ
โดยทัวไปกรดไขมันอิสระจะเกิดขึนจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ ส ซึ งเกิดจากนําในรู ปของ
ไอนําทีออกจากอาหารทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอร์ไรด์ในนํามัน เกิดเป็ นกรดไขมันอิสระขึน (Rossi
และคณะ, 2009) และอนุ มูลอิสระของปฏิกิริยาออกซิ เดชันทีเกิดการแตกตัวตรงตําแหน่ งพันธะคู่
ของกรดไขมันระหว่างการทอด (Gray, 1978) โดยนํามันทีได้รับความร้อนเป็ นระยะเวลานานจะมี
ปริ มาณกรดไขมันอิ สระสะสมเพิมขึนอย่างต่อ เนื อง (Che Man และ Jaswir, 2000) จากผลการ
ทดลองพบว่าในอาหารประเภทแป้ งปริ มาณกรดไขมันอิสระมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างรวดเร็ วอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 ตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน ดังภาพที 16
ทังนีเนืองจากนํามันทีผ่านการทอดจะมีนาที
ํ ระเหยออกจากชินอาหารเมือได้รับความร้อน จึงทําให้
อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ สมากกว่า (Che Man และ Jaswir, 2000) เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณ
กรดไขมันอิ สระที เกิ ดขึ นในนํามัน ทีผ่านการกรองกับนํามันในชุ ด ควบคุ ม พบว่า นํามัน ในชุ ด
ควบคุมจะมีปริ มาณกรดไขมันอิสระมากกว่านํามันทีผ่านการกรองด้วยสารช่วยกรองเบนโทไนท์
และแมกนีซอล ตามลําดับ ในทุกๆ ระยะเวลาทีให้ความร้อน โดยตังแต่เริ มต้นจนสิ นสุ ดระยะเวลา
การให้ความร้อนที 32 ชัวโมง ปริ มาณกรดไขมันอิสระของชุดควบคุม จะเริ มทีร้อยละ 0.17 จนถึง
ร้อยละ 1.38 ส่ วนปริ ม าณกรดไขมันอิสระของนํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์และแมกนี ซอลหลังจากการทอดเป็ นระยะเวลา 32 ชัวโมง จะมีค่าปริ มาณกรดไขมันอิสระอยูท่ ี 1.05 และ 0.41
ตามลําดับ โดยนํามันทีใช้สารช่ วยกรองนันจะช่วยลดปริ มาณกรดไขมันอิสระได้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมือเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้สารช่วย
กรองสามารถช่ วยลดปริ มาณกรดไขมันอิ สระทีเพิมขึนในนํามันทอดได้ ดังนันจึงสามารถช่ ว ย
ปรับปรุ งคุณภาพของนํามัน หรื อช่วยชะลออัตราการเสื อมเสี ยของนํามันทอดได้ และเมือพิจารณา
ปริ มาณกรดไขมันอิ สระในอาหารประเภทเนื อสัตว์พบว่าให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดี ยวกับ
อาหารประเภทแป้ ง ดังภาพที 17 โดยตังแต่เริ มต้นจนสินสุดระยะเวลาการให้ความร้อนที 40 ชัวโมง
ปริ มาณกรดไขมันอิสระของชุดควบคุ มจะเริ มทีร้อยละ 0.21 จนถึงร้อ ยละ 1.81 ส่ วนปริ มาณกรด
ไขมัน อิ ส ระของนํามัน ที ผ่า นการกรองด้ว ยเบนโทไนท์แ ละแมกนี ซ อลหลัง จากการทอดเป็ น
ระยะเวลา 40 ชัวโมง จะมีค่าปริ มาณกรดไขมันอิสระอยูท่ ี 1.26 และ 0.31 ตามลําดับ
ในหลายประเทศได้มีการใช้ค่าปริ มาณกรดไขมันอิ สระเป็ นตัวบ่งชีการเสื อมเสี ยของ
นํามันทอด โดยค่าทีกําหนดจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่ น ประเทศชิ ลี และออสเตรี ยได้
กํา หนดให้มี ป ริ ม าณกรดไขมัน อิ สระในนํามัน ให้มี ไ ด้ไ ม่ เ กิ นร้ อ ยละ 1 แต่ โ ดยส่ วนใหญ่ จ ะ
กําหนดค่าปริ มาณกรดไขมันอิสระในนํามันให้มีไ ด้ไม่เกินร้อยละ 2 ดังเช่นในประเทศเยอรมันนี
และสหรัฐอเมริ กา
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ภาพที 16 การเปลี ยนแปลงค่าร้อยละกรดไขมันอิสระของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภท
แป้ ง) เป็ นระยะเวลา 32 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง

ภาพที 17 การเปลี ยนแปลงค่าร้อยละกรดไขมันอิสระของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภท
เนือสัตว์) เป็ นระยะเวลา 40 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง
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4.1.3 การเปลียนแปลงเนืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํามันทอด
ค่าเปอร์ ออกไซด์เป็ นอี กหนึ งดัชนี ทีใช้ในการบ่งชี คุณภาพของนํามันทอด ผลิ ตภัณฑ์
แรกทีได้จากปฏิกิริยาออกซิ เดชันของนํามันคือ ไฮโดรเปอร์อ อกไซด์ ซึ งโดยทัวไปเรี ยกว่า เปอร์
ออกไซด์ สารกลุ่มนีเป็ นสารอินทรี ยท์ ีไม่เสถียร สามารถทําให้นามั
ํ นสู ญเสี ยกลินรส ทีเกิดจากการ
ทําปฏิกิริยาของออกซิเจนทีตําแหน่ งพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิมตัว รวมถึงสารทีสร้างจากอนุ มูล
อิสระของกรดไขมันด้วย (Che Man และ Jaswir, 2000; Tyagi และ Vasishtha, 1996) ทังนี ปฏิกิริยา
ออกซิ เ ดชัน จะเกิ ด ขึนได้อ ย่างต่ อ เนื องตลอดเวลาเมื อนํามันสัม ผัส กับออกซิ เจนในอากาศ ใน
ขณะเดียวกันความร้อนและแสงก็มีผลต่อการเร่ งปฏิกิริยาออกซิ เดชันได้เช่นกัน จากผลการทดลอง
พบว่าค่าเปอร์ออกไซด์ในการทอดอาหารประเภทแป้ งของนํามันชุดควบคุมมีค่าสู งกว่านํามันทีผ่าน
การกรองด้วยเบนโทไนท์และแมกนี ซอลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ดังภาพที 18 โดยในชุดควบคุมค่าเปอร์ออกไซด์มีค่าเพิมขึนในช่วงแรกของการทอด หลังจากนันจะ
ลดลง ทังนีอาจเป็ นเพราะสารไฮโดรเปอร์ออกไซด์มีแนวโน้มเกิดการสลายตัวทีอุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซี ยส และเกิ ดเป็ นผลิ ตภัณฑ์อ ันดับสองหรื อ ทุติยภูมิ (Secondary oxidation products) เช่ น
อนุ มูลอิ สระแอลอัลโคซิ ล (Alkoxyl radicals) (Chatzilazarou และคณะ, 2006; Perkins, 1967;
Tsaknis และคณะ, 1998) ส่ วนค่าเปอร์อ อกไซด์ของนํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์และ
แมกนีซอลจะเกิดการเปลียนแปลงแบบไม่มีทิศทางแน่นอน โดยมีการเพิมขึนและลดลงอย่างไม่คงที
ทังนีเกิดจากความไม่คงตัวของสารไฮโดรเปอร์ออกไซด์ซึงมีการสลายตัวเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์อนั ดับ
สองขึ น ส่ ว นค่ า เปอร์ อ อกไซด์ใ นการทอดอาหารประเภทเนื อสัต ว์ ดัง ภาพที 19 พบว่า ให้ผ ล
สอดคล้อ งกับการทอดอาหารประเภทแป้ งแต่ในการทอดอาหารประเภทเนื อสัตว์จะให้ค่าเปอร์
ออกไซด์ทีสู งกว่าการทอดอาหารประเภทแป้ ง ทังนี ขึนอยู่กบั องค์ประกอบของอาหารชนิ ดนันๆ
อย่า งไรก็ตามการวิเคราะห์ค่าเปอร์ อ อกไซด์อาจจะไม่ ใช่ วิธีที ดี นักสําหรับการใช้เป็ นดัชนี ชีวัด
คุณภาพของนํามันทอด เนื องจากค่าเปอร์ออกไซด์มีการเพิมขึนและลดลงอย่างไม่คงทีในระหว่าง
การทอด
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ภาพที 18 การเปลียนแปลงค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ ง) เป็ น
ระยะเวลา 32 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง

ภาพที 19 การเปลียนแปลงค่าเปอร์อ อกไซด์ของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนื อสัตว์)
เป็ นระยะเวลา 40 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง
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4.1.4 การเปลียนแปลงของปริมาณสารประกอบมีขวทั
ั งหมดในนํามัน
สารประกอบมีขวที
ั เกิดขึนในนํามันเป็ นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีทีเกิดขึนในระหว่างการ
ทอด ซึงมีปริ มาณเพิมขึนตามระยะเวลาในการทอด ชนิดของสารประกอบมีขวจํ
ั านวนมากในนํามัน
ทีเกิดขึนในระหว่างการทอดประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์และกลีเซอรอลทีเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
และโอลิโกเมอร์ไ รเซชัน กรดไขมันอิสระ โมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ สารต้านอนุ มูลอิสระ
และฟอสโฟลิพิดทีเสี ยสภาพ และสารประกอบอื นๆในนํามันและอาหารทีเกิดการเสี ยสภาพ การ
วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดสามารถวัดโดยตรงได้จากผลิตภัณฑ์ทงหมดในนํ
ั
ามันที
เกิดการเสียสภาพ ซึ งเป็ นตัวชีวัดการเสื อมเสี ยของนํามันทอดทีดีทีสุ ด ปริ มาณสารประกอบทีมีขวั
ทังหมดมั ก ถู ก ใช้ เ ป็ นดัช นี ค วบคุ ม ระดับ คุ ณ ภาพของนํ ามัน ในทางการค้า การวัด ปริ ม าณ
สารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดนี เป็ นทียอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศกลุ่ ม ยุโรป อย่างไรก็ตาม
ปริ ม าณสู ง สุ ด ที มี ไ ด้ ข องสารประกอบที มี ข ัวทังหมดก็ มี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะประเทศ
(Firestone, 2006) Gertz (2000) กล่ าวว่าระดับของสารประกอบทีมี ขวทั
ั งหมดในนํามันควรอยู่
ในช่วงร้อยละ 24 - 25 ส่ วนในประเทศต่างๆ มีขอ้ กําหนดแตกต่างกันดังนี เยอรมนี กาํ หนดให้มีได้
ไม่เกินร้อยละ 24 สเปน เบลเยียม และฝรังเศสมีได้ไม่เกินร้อยละ 25 และออสเตรเลียมีได้ไม่เกินร้อย
ละ 27 (Firestone, 2006)
จากผลการทดลองพบว่า สารประกอบที มี ขวทั
ั งหมดในอาหารทอดประเภทแป้ งมี
แนวโน้มเพิมขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน ดังภาพที 20 โดยนํามันชุดควบคุมมีแนวโน้ม
มากกว่านํามันทีผ่านการกรองด้วยสารช่วยกรองเบนโทไนท์และแมกนีซอล ซึงนํามันชุดควบคุมจะ
มีปริ มาณสารประกอบมีขวทั
ั งหมดเริ มต้นทีร้อยละ 2.10 จนถึงร้อยละ 26.53 เมือระยะเวลาในการ
ทอดผ่านไป 32 ชัวโมง ส่วนสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดของนํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์
และแมกนี ซอลจะมี สารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดอยู่ที 23.49 และ 23.72 ตามลําดับ และในอาหาร
ประเภทเนือสัตว์จะให้ผลสอดคล้องเช่นเดียวกับอาหารประเภทแป้ ง ดังภาพที 20 และ 21 โดยนํามัน
ชุ ด ควบคุ ม จะมี ป ริ ม าณสารประกอบมี ข วทั
ั งหมดเริ มที ร้ อ ยละ 2.82 จนถึ งร้ อ ยละ 27.00 เมื อ
ระยะเวลาในการทอดผ่านไป 32 ชัวโมง ส่วนสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดของนํามันทีผ่านการกรอง
ด้วยเบนโทไนท์และแมกนี ซอลจะมีสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดอยูท่ ี 23.33 และ 21.19 ตามลําดับ
ซึงให้ผลการทดลองเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Lin และคณะ (1999) โดยแมกนี เซี ยมซิลิเกตหรื อสารดูดซับทีมีองค์ประกอบของอัลคาไลน์ (Alkaline) เป็ นสารฟอกสี ทีช่วยในการกําจัด
กลิน จับและดูดซับสารมีขวได้
ั ดี และเบนโทไนท์มีผลึกเป็ นโครงร่ าง 3 มิติของมอนท์โมริ ลโลไนท์
(Montmorillonite) สามารถจับกับสารทีไม่มีขวได้
ั วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้ า (McNeill
ั ดีกว่าสารมีขวด้
และคณะ, 1986) จึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการดู ดซับน้อยกว่าแมกนี ซอล ตามข้อ กําหนดของ
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กระทรวงสาธารณสุขทีกําหนดให้มีสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดในนํามันทอดมีได้ไม่เกินร้อยละ 25
ฉะนันในการทอดอาหารประเภทแป้ งและเนือสัตว์ในชุดควบคุมในการศึกษานี ให้สารประกอบทีมี
ขัวทังหมดเกินร้อยละ 25 เมือระยะเวลาในการทอดผ่านไป 20 และ 36 ชัวโมง ตามลําดับ นันแสดง
ให้เห็นว่าไม่ ควรใช้นํามันทอดซําเกิน 20 ชัวโมง หรื อทังนี อาจจะขึนอยูก่ ับชนิ ดของอาหารทอด
และการใช้สารช่วยกรองสามารถช่วยลดปริ มาณค่าดังกล่าวได้ เพือลดความเสี ยงต่อการสะสมของ
สารประกอบทีมีขวั

ภาพที 20 การเปลียนแปลงค่าร้อ ยละของสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดของนํามันทีผ่านการทอด
(อาหารประเภทแป้ ง) เป็ นระยะเวลา 32 ชัวโมงทีไม่ผ่านการกรองและกรองผ่านสารช่วย
กรอง
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ภาพที 21 การเปลียนแปลงค่าร้อ ยละของสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดของนํามันทีผ่านการทอด
(อาหารประเภทเนือสัตว์) เป็ นระยะเวลา 40 ชัวโมงทีไม่ผ่านการกรองและกรองผ่านสาร
ช่วยกรอง
4.1.5 การเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเลคทริค
ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค (Dielectric Constant, DC) เป็ นค่าทีบอกถึงความสามารถในการถ่าย
โอนพลังงานไฟฟ้ าเมื อเทียบกับสุ ญญากาศ เมื อนํามันผ่านการทอดจะเกิดการเสื อมเสี ยเนื องจาก
ความร้อน และปฏิกิริยาออกซิ เดชัน (Fritschc และคณะ, 1979) ส่ งผลให้โมเลกุลทีมีขวในนํ
ั
ามัน
เพิมขึน ซึงค่าคงทีไดอิเลคทริ คก็จะเพิมขึนเช่นกัน โดยวัสดุทีมีค่าคงทีไดอิเลคทริ คสู งจัดเป็ นวัสดุที
มีความเป็ นขัวสู ง สามารถกักเก็บประจุไฟฟ้ าไว้ได้ จึงเป็ นตัวนําไฟฟ้ าทีไม่ดีหรื อ เป็ นฉนวน การ
ทดสอบสามารถทําได้โดยนําวัสดุนนไปวางไว้
ั
ในสนามไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยใช้เครื องฟูดส์ออย
เซนเซอร์ (Food Oil Sensor) เซนเซอร์ทีใช้วดั ถูกออกแบบมาให้มีความไวมากต่อการเปลียนแปลง
การยอมให้เกิดการผ่านได้ของประจุไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุ ดังนันการเปลียนแปลงคุณสมบัติไดอิเลคทริ คของนํามันนันจึงเกิ ดเนื องจากการเพิมขึนของปริ มาณสารมีขวที
ั เกิดเพิมขึนในระหว่าง
ามัน อย่างไรก็
กระบวนการทอด ค่าคงทีไดอิเลคทริ คนี จะมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารมีขวในนํ
ั
ตามการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการแบบคอลัมน์โครมาโตกราฟี ซึ งยังมี ขอ้ จํากัดทีต้อ งใช้ผูว้ ิเคราะห์ที มี ความชํานาญ อี กทังยังใช้ระยะเวลานานในการ

38

ทดสอบ (Fritsch และคณะ,1979; Hein และคณะ, 1998; Innawong และคณะ, 2004a; Innawong
และคณะ, 2004b; Shyu และคณะ, 1998)
จากผลการทดลองพบว่าการทอดอาหารทังสองประเภทมีค่าคงทีไดอิเลคทริ คเพิมขึน
อย่างรวดเร็ วตามระยะเวลาในการทอดที เพิมขึน ดังภาพที 22 และ 23 โดยนํามันในชุดควบคุ ม มี
ค่าคงทีไดอิเลคทริ คมากกว่านํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์และแมกนีซอล ตามลําดับ ซึงเมือ
เปรี ยบเทียบค่าคงทีไดอิเลคทริ คกับปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของพวกสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดทีเกิดขึนในนํามันชุ ดควบคุม มี
มากกว่านํามันทีใช้สารช่วยกรอง ดังนันสารช่วยกรองทังสองจึงมีส่วนช่วยในการยืดอายุการใช้งาน
ของนํามันได้ ซึงให้ผลการการทดลองเช่นเดียวกับ Fritschc และคณะ (1979), Lin และคณะ (1999)
และ Shyu และคณะ (1998)

ภาพที 22 การเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเลคทริ คของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ ง) เป็ น
ระยะเวลา 32 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง
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ภาพที 23 การเปลียนแปลงค่าคงทีไดอิเลคทริ คของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนื อสัตว์)
เป็ น ระยะเวลา 40 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง

40

4.2 การพัฒนากระบวนการและสร้ างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์ เชิ งภาพถ่ ายสํ าหรั บการวัด
สี ของนํามันทอด
4.2.1 การประเมินศักยภาพของระบบการวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ายสําหรับวิเคราะห์ คุณ
ภาพสี ของนํามันทอด

; y = 1.0477x - 0.3586, R2 = 0.9919
; y = 0.8547x + 0.4858, R2 = 0.9837
; y = 0.7326x + 3.9786, R2 = 0.9171

ภาพที 24 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผ่นสีมาตรฐาน 30 สี ด้วยการวิเคราะห์
เชิงภาพถ่ายและเครื องมือทางวิทยาศาสตร์
การนํา เทคนิ ค การวิเ คราะห์ เ ชิ ง ภาพถ่ า ยมาประยุก ต์ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารนั น
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพของระบบการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ภาพถ่ า ยส่ ง ผลต่ อ ความถู ก ต้อ ง
(Accuracy) และความแม่นยํา (Precision) ของค่าทีวิเคราะห์ได้ ดังนันการศึกษานีจึงต้องมีการพัฒนา
และสร้างแบบจํา ลองของระบบการวิเคราะห์เชิ ง ภาพถ่ ายสํา หรับ การวัดสี ของนํามันทอด โดย
เปรี ยบเทียบกับวิธีการวัดค่าสี ด้วยเครื องมือ วัดสี มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ และการเปลียนแปลง
คุณภาพทางเคมี
จากการทดลองการพัฒนาและสร้างแบบจําลองควบคุมสภาวะทีเหมาะสมสําหรับการ
วัด สี ด้ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ภาพถ่ า ย ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ สหสั ม พัน ธ์
(correlation coefficients, R2) ของค่าสี ในระบบ XYZ ทีได้จากการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ าย และ
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เครื องมื อ วัด สี ม าตรฐานทางวิท ยาศาสตร์ (HunterLab Spectrophotometer) ซึ งวัด จากแผ่น สี
มาตรฐานทัง 30 สี มีค่าเท่ากับ 0.9919 0.9837 และ 0.9171 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที 24 ซึ งผล
การทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลองของ Segnini และ คณะ (1999), Mendoza และคณะ
(2006) และ Romani และคณะ (2009) ทีได้ศึกษาการวัดสี ในผลิตภัณฑ์อาหารจึงทําการสอบเทียบ
ระบบด้ว ยแผ่ น สี ม าตรฐาน ก่ อ นนํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยผลการทดลองพบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสี XYZ จากการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายกับเครื องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้ค่า
สัมประสิ ทธิ สหสัม พันธ์ มากกว่า 0.9 ซึ งยังให้ความสัมพันธ์ของค่าสี XYZ จากการวิเคราะห์เชิ ง
ภาพถ่ายและเครื องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเส้นตรง เมือพิจารณาส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของค่าสี
X, Y, Z ทีได้จากเครื องมือทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีค่าไม่เกิน 0.993, 0.919 และ 1.486 ตามลําดับ
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของค่าสี X, Y, Z ทีได้จากการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายพบว่ามีค่าไม่เกิน
1.150, 1.318 และ 1.189 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางผนวก ข2 จะเห็ นว่าทัง 2 ระบบมี ค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานทีตําและค่อนข้างใกล้เคียงกัน ซึงแสดงถึงความแม่นยําทีใกล้เคียงกันของการวัด
สีทงั 2 ระบบ
นอกจากนีผลการทดลองทีได้จะเห็นว่าค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของการเปรี ยบเทียบ
ค่า Z ค่อนข้างตํากว่า X และ Y อาจเนื องจากข้อจํากัดของแหล่งกําเนิ ดแสงทีมีต่อการดูดกลืนแสง
ในช่วงคลืนสีนาเงิ
ํ น ซึงแหล่งกําเนิ ดแสงทีใช้คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิ ดแสงกลางวัน จะพบว่า
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดแสงกลางวัน จะดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงสีแดงถึงสีเขียว แต่ในช่วงแสงสี
นําเงินกลับพบว่ามีการดูดกลืนแสงน้อย และไม่ สมําเสมอ จึงส่ งผลให้ค่า Z ทีได้มีค่าค่อนข้างตํา
(Sersen, 1990)
4.2.2 การประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับการวัดสี ของนํามันทอด
โดยเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั การวัดสีดว้ ยเครื องมืออืน
4.2.2.1 การติดตามการเปลียนแปลงสีดว้ ยระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
สีเป็ นอีกหนึงคุณลักษณะทีสามารถใช้ในการบ่งบอกการเสื อมเสี ยของนํามันทอด
ได้ โดยมี หลายงานวิจยั (Baixauli และคณะ, 2002; Totani และคณะ, 2012) ทีใช้คุณลักษณะด้านสี
เป็ นหนึ งในการบ่งชี คุ ณภาพของนํามัน และส่ วนใหญ่กล่ าวไปในทิศทางเดี ยวกันว่านํามันทีใช้
ระยะเวลาในการทอดมากขึนจะส่งผลให้นามั
ํ นมีสีเข้มขึน ซึงสีทีเข้มขึนนี เป็ นผลมาจากหมู่คาร์บอนิ ล หรื อสารประกอบไม่มีขวที
ั ละลายได้ในนํามัน นอกจากนี ยังเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาสี นาตาล
ํ
แบบเมลลาร์ดและคาราเมลไลเซชันของนําตาลทีอยูใ่ นอาหาร และปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของ
นํามัน สีของนํามันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสี ของชินอาหาร ซึ งเป็ นสิ งแรกทีผูบ้ ริ โภคสังเกตได้
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จากตัวผลิ ตภัณฑ์จึงมีผลต่อการการยอมรับและใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้า (Baixauli และ
คณะ, 2002; Aladedunye และ Przybylski, 2009)
ตารางที 1 การเปลี ยนแปลงสี ของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ ง) เป็ นระยะเวลา 32
ชัวโมงและกรองผ่านสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม เบนโทไนท์ และแมกนี ซอล
ของระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
ระบบ
การ
ทอด
ชุด
ควบคุม
เบนโท
ไนท์
แมกนี
ซอล

ระยะเวลาในการทอด (ชัวโมง)
0

4

8

12

16

20

24

28

32

ตารางที 2 การเปลียนแปลงสีของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนื อสัตว์) เป็ นระยะเวลา 40
ชัวโมงและกรองผ่านสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม เบนโทไนท์ และแมกนี ซอล
ของระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
ระบบ
การ
ทอด
ชุด
ควบคุม
เบนโท
ไนท์
แมกนี
ซอล

ระยะเวลาในการทอด (ชัวโมง)
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40
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จากผลการทดลองการถ่ายภาพสีนามั
ํ นหลังการทอดอาหารประเภทแป้ ง (ตารางที
1) และอาหารประเภทเนื อสัตว์ (ตารางที 2) พบว่าเมื อระยะเวลาในการทอดเพิมขึน สี ของนํามัน
ทอดเกิ ดการเปลียนแปลงจากสี เหลื องอ่ อ นไปเป็ นสี นาตาลจนถึ
ํ
งสี นาตาลเข้
ํ
ม การเปลี ยนแปลง
ดังกล่าวอาจเกิดขึนจากผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการเสื อมเสี ยของนํามันเนื องจากปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
ปฏิกิริยาพอลิ เมอร์ ไ รเซชัน และปฏิกิ ริยาการเกิ ดสี นาตาลที
ํ
ทําให้ความเข้มของสี นามั
ํ นเพิมขึ น
(Blumenthal, 1991) โดยสารประกอบทีให้สีและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ ดทีมาจากอาหาร
ทอดสามารถออกมาสู่ นามั
ํ นทอดและเป็ นสาเหตุให้นามั
ํ นมีสีนาตาลเข้
ํ
มขึน (Gutierrez และคณะ,
1988; Lalas และคณะ, 2006; Delgado-Andrade และคณะ, 2010) และอนุ ภาคในอาหารทีออกมาสู่
นํามันหลังจากการทอดเป็ นสาเหตุให้เกิดการเปลียนแปลงของสี เร็ วขึนรวมทังยังเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไรเซชันของผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย (Vijayan และคณะ, 1996) องค์ประกอบในนํามัน เช่น โทโคไตรอี นอลและฟี นอลิ ก ก็ช่วยสนับสนุ นให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงสี ของนํามันเร็ วขึนโดยผ่า น
ปฏิกิริยาโอลิ โกเมอร์ ไ รเซซันและการเปลี ยนแปลงทางเคมี อื นๆ กล่ าวโดยสรุ ปคือการเกิ ดสี จ ะ
เกียวข้องกับสารประกอบทีให้สีซึงมีมวลโมเลกุล 300 - 551 ดอลตัน และประกอบด้วยพันธะคู่ หมู่
คาร์บอกซิล หมู่เอสเทอร์ หมู่เปอร์ออกไชด์ หรื อหมู่ไฮดรอกซิล (Min และคณะ, 1975)
การเปลี ยนแปลงสี ของนํามันทีได้จากระบบวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ ายของการทอด
อาหารทังสองประเภท พบว่าการเปลียนแปลงสีเกิดขึนอย่างรวดเร็วในนํามันชุดควบคุม ส่ วนนํามัน
ทีผ่านการกรองด้วยสารช่วยกรองแมกนี ซอลพบว่าสามารถช่วยปรับปรุ งคุณภาพสี ของนํามันได้ดี
ทีสุด และรองลงมาคือการใช้สารช่วยกรองเบนโทไนท์ เมือพิจารณาค่าสี ในระบบ L*a*b* จากภาพ
ที 25 เปรี ยบเทียบกับการเปลียนแปลงสีดงั ตารางที 1 และ 2 พบว่าสีของนํามันทีมีความเข้มขึนให้ผล
ํ นมี สี
สอดคล้อ งกับค่าความสว่าง (L*) ทีลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วงแรกของการทอดจึงทําให้นามั
นําตาลเข้มขึน และหลังจากชัวโมงที 16 ของการทอดจะเกิดการเปลียนแปลงแบบคงทีในชุดควบคุม
ส่วนนํามันทีผสมสารช่วยกรองเบนโทไนท์และแมกนี ซอลจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ โดยเมือสิ นสุ ด
การทอดที 32 ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้ งนันนํามันทีผ่านการกรองด้วยแมกนี ซอล
เบนโทไนท์ และชุดควบคุมจะมีค่าความสว่าง (L*) อยูท่ ี 58.39, 21.34 และ 0.59 ตามลําดับ และเมือ
สิ นสุ ดการทอดที ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทเนื อสัตว์นันนํามันทีผ่านการกรองด้วย
แมกนี ซอล เบนโทไนท์ และชุ ดควบคุ ม จะมี ค่าความสว่าง (L*) อยู่ที 54.49, 6.50 และ 0.80
ตามลําดับ ส่ วนค่าความเป็ นสี แดง (a*) จากภาพพบว่าในชุดควบคุมของอาหารประเภทแป้ งและ
เนือสัตว์มีค่าความเป็ นสี แดงเพิมขึนอย่างรวดเร็ วจนถึงชัวโมงที 8 และ 12 ตามลําดับ และหลังจาก
นันจะลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับหนึ งและจะเริ มคงที แต่เมือพิจารณากับนํามันทีผ่านการกรอง
ด้วยเบนโทไนท์และแมกนี ซอลให้ผลทีต่างกับชุดควบคุม ซึ งให้ค่าความเป็ นสี แดงทีเพิมขึนตลอด
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ระยะเวลาในการทอดโดยไม่ลดลงอย่างรวดเร็ วเหมือนกับชุดควบคุม ซึ งอาจสันนิ ษฐานได้ว่าการ
กรองทังสองแบบนีเกิดการเสือมเสียได้ชา้ กว่าชุดควบคุม โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนเทียบได้กบั
ช่ ว งแรกของการเปลี ยนแปลงในชุ ดควบคุ ม ที มี ค่ าเพิมขึ นอย่า งรวดเร็ ว ทังนี อาจเป็ นเพราะไม่
สามารถอ่านค่าจากพารามิเตอร์ของค่าความเป็ นสี แดงได้เพียงอย่างเดียว จึงอาจจะต้องพิจารณาผล
ควบคู่กบั ค่าความสว่างด้วย จะแสดงให้เห็นว่าค่าความสว่างทีลดลงตํามากๆ อาจส่ งผลให้ค่าความ
เป็ นสีแดงลดลง เมือสินสุดการทอดที 32 ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้ งนํามันทีผ่านการ
กรองด้วยแมกนีซอล เบนโทไนท์ และชุดควบคุมจะมี ค่าความเป็ นสีแดง (a*) อยูท่ ี 4.26, 28.14 และ
-0.05 ตามลําดับ และเมื อสิ นสุ ดการทอดที ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทเนื อสัตว์นัน
นํามันทีผ่านการกรองด้วยแมกนี ซอล เบนโทไนท์ และชุ ดควบคุ มจะมี ค่าความเป็ นสี แดง (a*)
เท่ากับ 10.82, 19.39 และ -0.16 ตามลําดับ และค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) จากภาพพบว่าหลังจาก
ชัวโมงที 4 ของการทอดอาหารทังสองชนิดพบว่าค่าความเป็ นสี เหลืองมีค่าลดลงอย่างต่อเนื อง โดย
ในนํามันชุดควบคุมจะลดลงอย่างรวดเร็วกว่านํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์ และแมกนี ซอล
ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 โดยเมือสินสุดการทอดที 32 ชัวโมง ของ
การทอดอาหารประเภทแป้ งนํามันทีผ่านการกรองด้วยแมกนีซอล เบนโทไนท์ และชุดควบคุมจะมี
ค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) อยูท่ ี 63.05, 32.08 และ 0.11 ตามลําดับ และเมื อสิ นสุ ดการทอดที
ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทเนือสัตว์นนนํ
ั ามันทีผ่านการกรองด้วยแมกนี ซอล เบนโทไนท์
และชุดควบคุมจะมีค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 60.26, 10.03, และ 0.48 ตามลําดับ นอกจาก
การพิจารณาจาก 3 พารามิเตอร์นีแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแตกต่างสี โดยรวม (ภาพที
26) ซึงจะนําทัง 3 พารามิเตอร์ดงั กล่าวมาพิจารณาร่ วมกันพบว่าเมือใช้ระยะเวลาในการทอดเพิมขึน
นํามันมี ค่าความแตกต่างสี โดยรวมแตกต่างจากนํามันใหม่เพิมสู งขึนอย่างรวดเร็ ว โดยเมื อสิ นสุ ด
การทอดที 32 ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้ งนํามันทีผ่านการกรองด้วยแมกนี ซอล เบน
โทไนท์ และชุดควบคุมจะมีค่าความแตกต่างสี โดยรวม อยูท่ ี 52.10, 95.84 และ 96.80 ตามลําดับ
และเมือสินสุดการทอดที ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทเนือสัตว์นันนํามันทีผ่านการกรอง
ด้วยแมกนี ซอล เบนโทไนท์ และชุดควบคุ มจะมีค่าความแตกต่างสี โดยรวม เท่ากับ 46.51, 84.30
และ 97.17 ตามลําดับ จะเห็ นว่าการทอดในชุดควบคุ ม มี ค่าเพิมขึนอย่างรวดเร็ วในช่ วงแรก และ
หลังจากชัวโมงที 16 จึงเริ มคงที แต่ในนํามันทีผ่านการกรองด้วยเบนโทไนท์ และแมกนี ซอลพบว่า
ค่าความแตกต่างสีโดยรวมจะค่อยๆ เพิมขึน
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(ก)

(ก1)

(ข)

(ข1)

(ค)

(ค1)

ภาพที 25 การเปลียนแปลงค่าสี ในระบบ L*a*b* ของการทอดอาหารประเภทแป้ ง (ก ข และ ค)
และเนือสัตว์ (ก1 ข1 และ ค1) เมือระยะเวลาในการทอดเพิมขึน
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(ก)

(ก1)

ภาพที 26 การเปลี ยนแปลงค่าความแตกต่างสี โดยรวมของการทอดอาหารประเภทแป้ ง (ก) และ
เนือสัตว์ (ก1) เมือระยะเวลาในการทอดเพิมขึน
ในกระบวนการทอดจะมีเศษอาหารทีมีขนาดเล็กทีออกมาจากชินอาหารแขวนลอย
อยูท่ วไปในนํ
ั
ามันทอด และเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ทีทําให้นามั
ํ นสลายตัวเป็ นอนุ ภาคเคมีขนาดเล็ก
เช่น อนุมูลอิสระ แอลดีไฮด์ คีโตน และสารพอลิเมอร์ เป็ นต้น ดังนันสารดูดซับจึงเข้ามามีบทบาท
สําคัญในการช่วยลดปั ญหาดังกล่าว โดยสารดูดซับซึ งมีคุณสมบัติในการฟอกสี (bleaching agent)
นัน มีโครงสร้างเป็ นรู พรุ นทําให้มีพืนทีผิวเพิมขึนในการสัมผัสกับสารให้สี (color bodies) สาร
ออกซิไดซ์ และสารประกอบอืนๆ ทีเกิดขึน ดังนันเมือกรองนํามันทอดผ่านสารดูดซับ จึงเป็ นการ
ดึงสารไม่บริ สุทธิเหล่านีเอาไว้ในแผ่นกระดาษกรองทีผสมสารดูดซับได้ (Rothbart, 1997)
4.2.2.2 การวัดสีดว้ ยเครื องวัดสีมาตรฐาน (Color-view Spectrophotometer)
การวัด สี ด้ว ยเครื องวัด สี ม าตรฐานเป็ นอี ก วิธี ที นิ ย มใช้ เ นื องจากเป็ นเครื องมื อ ที ได้
มาตรฐานสามารถทําได้ง่าย และใช้ระยะเวลาสัน แต่จากตารางที 3 ซึ งแสดงการเปลียนแปลงสี ของ
นํามันทีผ่านการทอดอาหารประเภทแป้ งเป็ นระยะเวลา 32 ชัวโมง ในสภาวะควบคุมทีวัดจากระบบ
วิเคราะห์เชิ งภาพถ่ ายเปรี ยบเทียบกับเครื องวัดสี ม าตรฐาน พบว่าสี ของนํามันทีได้จากเครื องวัดสี
มาตรฐานแสดงสี ที ผิด เพียนไปจากความเป็ นจริ ง เมื อเปรี ยบเที ยบกับ สี จ ริ ง ของนํามันที ได้จาก
ภาพถ่ายของระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย ทังนี เป็ นเพราะการวัดสี ดว้ ยเครื องวัดสี มาตรฐานโดยส่ วน
ใหญ่เหมาะสําหรับการวัดกับชินอาหารทีมีความทึบแสง แต่ในการศึกษานี ใช้ตวั อย่างนํามันซึ งเป็ น
ของเหลวทีมีความโปร่ งแสงจึงทําให้ยากต่อการวัด และอาจถู กรบกวนจากสิ งแวดล้อ มภายนอก
อย่างไรก็ตามการวัดสีดว้ ยเครื องวัดสี มาตรฐานยังมีขอ้ จํากัดอีกหลายอย่าง เช่น เป็ นการวัดแบบจุด
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ซึงจะไม่เหมาะสําหรับตัวอย่างทีมีสีไม่สมําเสมอ และสามารถทําได้ยากเนื องจากเครื องมือมีราคา
แพง ส่งผลให้ในภาคอุตสาหกรรมมีตน้ ทุนทีสูงขึน
ตารางที 3 การเปลี ยนแปลงสี ของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ ง) เป็ นระยะเวลา 32
ชัวโมงและกรองผ่านกระดาษกรองของสภาวะควบคุมทีได้จากเครื องวัดสีมาตรฐาน
ระบบ
การทอด
ระบบ
วิเคราะห์
เชิง
ภาพถ่าย
เครื องวัด
สี
มาตรฐาน

0

4

8

ระยะเวลาในการทอด (ชัวโมง)
12
16
20
24

28

32

4.2.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างค่าสี กับการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี
เมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแตกต่างสี โดยรวมทีได้จากระบบวิเคราะห์เชิง
ภาพถ่ายและค่าทางเคมี ต่างๆทีวิเคราะห์ได้ ดังแสดงในตารางที 4 พบว่าค่าสี มี ความสัมพันธ์เชิ ง
เส้นตรงกับสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดมากทีสุด ซึงมีค่ามากกว่า 0.87 ดังทีกล่าวไว้ในข้างต้นแสดง
ว่ามี ความสัมพันธ์กันในระดับสู งถึ งสู งมาก รองลงมาคือ ค่าคงทีไดอิ เลคทริ ค ปริ มาณกรดไขมัน
อิสระ ค่าการดู ดกลื นแสง และค่าเปอร์ ออกไซด์ ตามลําดับ โดยให้ผลการทดลองสอดคล้อ งกับ
Totani และคณะ (2012) ทีศึกษาการวัดค่าสี ของนํามันทีวัดได้จาก Gardner color ทีมีระดับค่าสี 18
ระดับ กับการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่าค่าสี มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารประกอบทีมีขวั
ทังหมด และรองลงมาคือปริ มาณกรดไขมันอิสระ โดยให้ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ 0.771 และ
0.737 ตามลําดับ แสดงให้เห็ นว่าสี มีความสัม พันธ์กบั การวัดคุ ณภาพทางเคมี โดยเฉพาะปริ มาณ
สารประกอบทีมีขวั โดยในหลายๆ ประเทศสีของนํามันถูกใช้เป็ นตัวบ่งบอกว่านํามันทอดสามารถ
ใช้ต่อไปได้หรื อไม่ (Bansal และคณะ, 2010) และกระทรวงการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
ตีพมิ พ์เอกสารเรื อง การตรวจสอบกระบวนการผลิตในขณะทีสีของนํามันเปลียนเป็ นสี ทีเข้มขึน ซึ ง
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เป็ นตัวบ่งบอกว่านํามันทอดมีความไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้ต่อไป (USDA, 1985) ทังนี ทีเลือกใช้
การตรวจวัดคุณภาพทางด้านสีมาใช้ในการเปรี ยบเทียบกับการวัดคุณภาพทางเคมี เพือจะได้สามารถ
นํา ไปใช้ทดแทนการวัด คุ ณ ภาพทางเคมี เนื องจากการวิเ คราะห์ คุณ ภาพทางเคมี นันสิ นเปลื อ ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อสารเคมี ใช้ระยะเวลานานในการวิเคราะห์ และต้องใช้ผูว้ ิเคราะห์ทีมี ความ
ชํานาญ ซึ งต่างจากการตรวจวัดทางด้านสี โดยอาศัยระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย ทีใช้ระยะเวลา
ในการวิเคราะห์สนั ใช้งานง่ายแม้ไม่มีความชํานาญ และถึงแม้เครื องมือจะมี ราคาสู ง แต่ก็เป็ นเพียง
ต้นทุนคงที (Mendoza และคณะ, 2006; Leo´n และคณะ, 2006)
จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีกบั การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี ในการศึกษานี พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความสัมพันธ์ในระดับสู ง แสดงว่าการติดตามการเปลียนแปลงค่าสี ของนํามันทอดมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพทางเคมีของนํามัน จากผลดังกล่าวสามารถใช้ค่าสี เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
เกรดคุณภาพของนํามันได้ โดยไม่ตอ้ งสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายสู งในการวิเคราะห์ทางเคมี แต่เกณฑ์ใน
การแบ่งเกรดคุณภาพของนํามันทอดนันมีปัจจัยเข้ามาเกียวข้องหลายประการ เช่น ข้อกําหนดทาง
กฎหมาย ซึงในบางประเทศได้กาํ หนดให้มีปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดในนํามันทอดได้ไม่
เกินร้อยละ 25 หรื อปริ มาณกรดไขมันอิสระมีได้ไม่เกินร้อยละ 2 หรื อบางประเทศกําหนดทังสองข้อ
(Dobarganes และ Márquez-Ruiz, 1998) อีกทังยังขึนอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการรายนันๆว่าจะมีการเลือก
จุดใดเป็ นเกณฑ์ เพือให้คุม้ กับต้นทุนและได้ผลิตภัณฑ์ทีตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทังนี การ
แบ่งเกรดยังขึนอยูก่ บั สภาวะในการทดลองนันๆด้วย ซึ งการใช้วตั ถุดิบ หรื อสภาวะในการทอดที
แตกต่างกันก็ยอ่ มให้ผลทีแตกต่างกันด้วย
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ตารางที 4 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างค่าความแตกต่างสีโดยรวมและค่าทางเคมีของนํามันทีผ่านการทอดด้วยอาหารประเภทแป้ งและเนื อสัตว์ทีกรอง
ผ่านสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม เบนโทไนท์ และแมกนีซอล

ตัวอย่าง

ประเภทแป้ ง

ประเภทเนือสัตว์

การกรอง
ชุดควบคุม
เบนโทไนท์
แมกนีซอล
ชุดควบคุม
เบนโทไนท์
แมกนีซอล

ปริ มาณกรด ปริ มาณสารประกอบ
ไขมันอิสระ
มีขวทั
ั งหมด
0.6100
0.9270
0.8393
0.5231
0.7912
0.5554

0.8751
0.8742
0.9094
0.9320
0.9713
0.9390

ค่าเปอร์ออกไซด์

ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค

ค่าการดูดกลืนแสงที
400 นาโนเมตร

0.1981
0.5558
0.7856
0.0871
0.1649
0.7749

0.7299
0.9583
0.7671
0.7856
0.9216
0.7532

0.5194
0.8471
0.6551
0.6390
0.8895
0.7016
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4.3 การพัฒนากระบวนการและสร้ างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์ เชิ งภาพถ่ ายสํ าหรั บการวัด
ค่ามุมสั มผัส (contact angle) ของนํามันทอด
4.3.1 การวิเคราะห์ ค่ามุมสั มผัสด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ าย
การวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายของงานวิจยั นี จะใช้
ขันตอนวิธี (Algorithm) ดังภาพที 27 ทีมีการเขียนขึนใหม่สาํ หรับใช้ในการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัส
ของงานวิจยั นี โดยในการวิเคราะห์จะอาศัยการเลือนจุด c ขึนทีละหนึ งพิกเซล (Pixel) จนกระทัง
พืนทีสามเหลียม acd คลอบคลุมพืนทีสีขาวของหยดนํามันทางซีกซ้ายทังหมดจึงหยุดการเลือนจุด c
จากนันจึงคํานวณค่ามุมสัมผัสจากสามเหลียมดังกล่าวโดยใช้สมการดังภาพ

ภาพที 27 ขันตอนวิธี (Algorithm) ในการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัส
ค่ามุมสัมผัสจะสัมพันธ์กบั แรงตึงผิวของนํามัน (Pinthus และ Saguy, 1994; Silva และ
Singh, 1995) ดังจะเห็นได้จากสมการของ Young (ภาพที 6) โดยในการทอดจะมี การเปลียนแปลง
ความหนืดและคุณภาพทางเคมีทเพิ
ี มขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน (Rossi และคณะ, 2009)
ซึ งจากการทีความหนื ดเพิมขึนนี จะส่ งผลโดยตรงให้แรงตึงผิวของหยดนํามันเปลี ยนแปลงตาม
(Silva และ Singh, 1995) โดยแรงตึงผิวของของเหลวจะลดลงอย่างเป็ นเส้นตรงเมืออุณหภูมิเพิมขึน
การลดลงนี เป็ นผลมาจากแรงยึดติด (Cohesive forces) ระหว่างโมเลกุล ทีลดลงตามอุ ณหภูมิ ที
เพิมขึน (Lindeburg, 2006) ระหว่างการทอดอุ ณหภูมิทีสู งและการระเหยของนําเป็ นสาเหตุให้
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ ส (hydrolytic reaction) จึงทําให้ไตรกลีเซอไรด์แตกตัวเป็ นโมโนกลีเซอ-
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ไรด์ ไดกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอล โดยผลิตภัณฑ์ทีทําให้นามั
ํ นเกิดการเสื อมเสี ย
เหล่านี เช่น โมโนกลีเซอไรด์และไดกลีเซอไรด์ มีคุณสมบัติ เป็ นสารลดแรงตึงผิว (Surface active
agents) และเป็ นสารมี ขวั (Dana และ Saguy, 2006) ซึ งมีความสามารถในการลดแรงตึงผิวของ
นํามันในอาหาร (Blumenthal, 1991) และจากการทีกล่าวว่าค่ามุมสัมผัสมีความสัมพันธ์กบั แรงตึงผิวของนํามัน จึงทําให้ค่ามุมสัมผัสเปลียนแปลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนีเองจึงอาจสันนิ ษฐานได้ว่าค่า
มุมสัมผัสมีความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี และอาจใช้ค่ามุมสัมผัสเป็ นดัชนี บ่งชี
คุณภาพทางเคมีได้
จากผลการทดลองดังภาพที 28 และ 29 พบว่าค่ามุ ม สัม ผัสของนํามันทีเริ มต้น อยู่ที
42.70 องศา และเมือสินสุดการทอดที 32 ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภทแป้ ง นํามันทีผ่านการ
กรองด้วยแมกนี ซอล เบนโทไนท์ และชุ ดควบคุม จะมี ค่า มุม สัม ผัสของนํามัน อยูท่ ี 48.15, 47.75
และ 50.09 องศา ตามลําดับ และเมื อสิ นสุ ดการทอดที ชัวโมง ของการทอดอาหารประเภท
เนือสัตว์นนนํ
ั ามันทีผ่านการกรองด้วยแมกนีซอล เบนโทไนท์ และชุดควบคุมจะมีค่ามุมสัมผัสของ
นํามัน เท่ากับ 49.44, 50.62 และ 53.91 องศา ตามลําดับ จะเห็นว่านํามันทอดชุดควบคุม เกิดการ
เสือมเสียมากทีสุดโดยสังเกตจากค่ามุมสัมผัสทีมากกว่าเมือเทียบกับนํามันทอดทีกรองด้วยสารช่วย
กรองทังสองชนิด โดยนํามันทอดทีกรองโดยใช้แมกนี ซอลช่วยชะลอการเสื อมเสี ยของนํามันทอด
ได้ดีกว่าการกรองโดยใช้เบนโทไนท์ ซึ งนํามันทอดอาหารประเภทแป้ งทีกรองโดยใช้แมกนี ซอล
และเบนโทไนท์ให้ค่ามุ ม สัม ผัสทีแตกต่ างจากนํามันทอดชุดควบคุ ม อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที
ระดับความเชื อมันร้อ ยละ ทีชัวโมงที 20 และ 32 ตามลําดับ ส่ วนนํามันทอดอาหารประเภท
เนื อสัตว์ทีกรองโดยใช้แมกนี ซอลและเบนโทไนท์ให้ค่ามุ ม สัม ผัสทีแตกต่างจากนํามันทอดชุ ด
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ ทีชัวโมงที 16 และ 40 ตามลําดับ
เมื อเปรี ยบเทีย บค่ ามุ ม สัม ผัสของนํามันกับค่า ทางเคมี (ปริ มาณสารประกอบที มี ข ัว
ทังหมดและกรดไขมันอิสระ) พบว่านํามันทีผ่านการทอดอาหารประเภทแป้ งมีค่าทางเคมีเกินกว่าที
มาตรฐานทัวไปกํา หนดเมื อระยะเวลาในการทอดผ่า นไป 20 ชัวโมง ซึ งนํามัน มี ค่า มุ ม สัม ผัส
ประมาณ 48 องศา ส่ วนนํามันทีผ่านการทอดอาหารประเภทเนื อมีค่าทางเคมีเกินกว่าทีมาตรฐาน
ทัวไปกําหนดเมือระยะเวลาในการทอดผ่านไป 28 ชัวโมง ซึงนํามันมีค่ามุมสัมผัสประมาณ 50 องศา
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ภาพที 28 การเปลี ยนแปลงค่ามุ มสัมผัส ของนํามันที ผ่านการทอด (อาหารประเภทแป้ ง) เป็ น
ระยะเวลา 32 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง

ภาพที 29 การเปลียนแปลงค่ามุมสัมผัสของนํามันทีผ่านการทอด (อาหารประเภทเนื อสัตว์) เป็ น
ระยะเวลา 40 ชัวโมงทีไม่ผา่ นการกรองและกรองผ่านสารช่วยกรอง

53

นอกจากนี จากผลการทดลองจะเห็นว่า ค่ามุม สัมผัสของนํามันมีแนวโน้มเพิมขึนตาม
ระยะเวลาในการทอด ทังนี อาจเนื องจากนํามันได้รับอุณหภูมิสูงเป็ นระยะเวลานาน รวมถึ งมีการ
สัมผัสกับนําในอาหาร และออกซิ เจนในอากาศ ส่ งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์สารประกอบทีสลายตัวได้
เช่น แอลดีไฮด์สายตรง คี-โตนสายตรง อีพอกไซด์ และสารประกอบทีสลายตัวไม่ได้ เช่น โมโนเมอร์แบบวง ไดเมอร์ ไตรเมอร์ ซึงสารประกอบเหล่านี สามารถรวมตัวกันเป็ นสารทีมีมวลโมเลกุล
สู ง โดยจากการทดลองของ Silva และ Singh (1995) ในการหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการ
เสื อมสภาพของนํามันกับความหนื ดและแรงตึงผิว พบว่าเมือนํามันเสื อมสภาพมากขึนจะมีความ
หนืดมากขึน ในขณะทีแรงตึงผิวระหว่างผิวหน้าของนํามันกับอากาศจะมีค่าลดลง ดังนันมุมสัมผัสที
วัดได้จึงมีค่าลดลง แต่เมื อพิจารณาผลการทดลองของงานวิจยั นี กลับพบว่าค่ามุ มสัม ผัสทีวัดได้มี
แนวโน้มเพิมขึนเมือนํามันมีการเสื อมสภาพมากขึน ซึ งเป็ นผลการทดลองทีตรงข้ามกับการศึกษา
ของ Silva และ Singh (1995) ทังนี อาจเกิดจากสภาวะในการทดลองทีต่างกัน เช่น สภาวะในการ
ทอด วิธีการหยดนํามัน วิธีการถ่ายภาพ วิธีการวิเคราะห์ผล อุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมขณะหยด
นํามัน อุณหภูมิของนํามัน และปริ มาตรของหยดนํามัน เป็ นต้น
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4.2.5 ความสั มพันธ์ ระหว่างค่ามุมสั มผัสกับการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีและค่า
ความแตกต่ างสี โดยรวม
จากการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของค่ามุมสัมผัสกับค่าทีวิเคราะห์ได้ทางเคมีและค่า
ความแตกต่างสี โดยรวมทีเปลียนแปลงไปตามระยะเวลาในการทอด ดังแสดงในตารางที 5 โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R2) พบว่าค่ามุมสัมผัสมีแนวโน้มการเปลียนแปลงสัมพันธ์
กับค่าปริ มาณกรดไขมันอิสระ ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค และค่าการดูดกลืนแสงในเชิงเส้นตรงมากทีสุ ด
โดยให้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มากกว่า 0.8 รองลงมาคือค่าความแตกต่างสี โดยรวมและปริ มาณ
สารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด ตามลําดับ ดังนันวิธีการวัดค่ามุมสัมผัสของนํามันทอดจึงสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพของนํามันหรื อการเสือมเสี ยของนํามันในระหว่างการทอดแทน
การวิเคราะห์ทางเคมี ได้ ส่ วนค่าเปอร์ออกไซด์พบว่ามีความสัม พันธ์เชิงเส้นกับค่ามุ มสัมผัสน้อ ย
ทีสุดทังนีเนืองจากค่าเปอร์ออกไซด์มีการเพิมขึนและลดลงตลอดช่วงเวลาในระหว่างการทอด โดย
ไม่ มี แนวโน้ม ที แน่ น อนจึ งทํา ให้ไ ม่ สัม พันธ์กับ ค่า มุ ม สัม ผัส ของนํามัน ซึ งมี แ นวโน้ม เพิมเมื อ
ระยะเวลาในการทอดเพิมขึน ทังนีการศึกษาเกียวกับการวัดค่ามุมสัมผัสของนํามันทอดพบว่ายังไม่
แพร่ หลายมากนัก และส่วนใหญ่การวัดค่ามุมสัมผัสไม่ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม
อาหาร มีเพียงการศึกษาของ Rossi และคณะ (2009) ทีมีการวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัสเพือใช้เป็ นดัชนี
บ่งชีการเสือมเสียของนํามันทอด พบว่าค่ามุมสัมผัสมีความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพทาง
เคมี ทังปริ มาณกรดไขมันอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริ มาณสารประกอบคาร์บอนิ ลทังหมด ทีมี
ค่าเพิมขึนในขณะทีค่ามุมสัมผัสลดลง ซึงจะให้ผลการทดลองได้ดีกบั นํามันเมล็ดทานตะวัน แต่เมือ
เปลี ยนชนิ ด ของนํ ามัน พบว่ า มี แ นวโน้ ม การเปลี ยนแปลงที แตกต่ า งกัน ทังนี อาจขึ นอยู่กั บ
องค์ประกอบของนํามันและการเปลียนแปลงทีเกิดขึนระหว่างการทอด
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ตารางที 5 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมสัมผัสกับค่าความแตกต่างสีโดยรวมและค่าทางเคมีของนํามันทีผ่านการทอดด้วยอาหารประเภทแป้ งและ
เนือสัตว์ทีกรองผ่านสารช่วยกรองต่างๆ; สภาวะควบคุม เบนโทไนท์ และแมกนีซอล

ตัวอย่าง

การกรอง

ชุดควบคุม
ประเภทแป้ ง เบนโทไนท์
แมกนีซอล
ชุดควบคุม
ประเภท
เบนโทไนท์
เนือสัตว์
แมกนีซอล

ปริ มาณกรด
ไขมันอิสระ
0.9588
0.9741
0.8103
0.9224
0.8750
0.7457

ปริ มาณ
ค่าการดูดกลืนแสงที ค่าความแตกต่างสี
สารประกอบ ค่าเปอร์ออกไซด์ ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค
400 นาโนเมตร
โดยรวม
มีขวทั
ั งหมด
0.7894
0.6656
0.9120
0.9632
0.5829
0.6443
0.3671
0.8524
0.9254
0.8715
0.5302
0.2781
0.7298
0.7507
0.5685
0.8205
0.0273
0.9589
0.9347
0.6802
0.9128
0.1704
0.9598
0.9230
0.9490
0.8350
0.6046
0.8946
0.8307
0.9064
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บทที 5
สรุปผลการดําเนินงานและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของการพัฒนาเทคนิ ควิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพือใช้ตรวจสอบคุณภาพ
ของนํามัน ทอด โดยการตรวจวัด คุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพ คื อ การตรวจวัดคุ ณภาพสี ในระบบ
L*a*b* ค่าความแตกต่างสี โดยรวม และค่ามุ มสัม ผัสโดยอาศัยเทคนิ คการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ าย
เปรี ยบเทียบกับการเปลี ยนแปลงคุณภาพของนํามันทีวิเคราะห์ด้วยเทคนิ คอืนๆ คือ ปริ มาณกรด
ไขมันอิสระ ค่าเปอร์ออกไซด์ ปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมด ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค และค่าการ
ดูดกลืนแสง ทีได้จากการทอดอาหารประเภทแป้ งและเนื อสัตว์ทีผ่านการกรองด้วยกระดาษในชุด
ควบคุมและผ่านการกรองโดยใช้สารช่วยกรอง 2 ชนิ ด คือ เบนโทไนท์ และแมกนี ซอล ใช้สภาวะ
การทอดทีอุณหภูมิ 175r5 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 32 และ 40 ชัวโมง ในการทอดอาหาร
ประเภทแป้ งและเนื อสัตว์ ตามลําดับ นํามันทอดทีได้จากทัง ระบบการทอดจะผ่านการกรอง
นํามันทุก ชัวโมง จากผลการทดลองพบว่าการทอดทีใช้สารแมกนี ซอลเป็ นสารช่ วยกรองใน
กระบวนการกรองนํามันนัน สามารถปรับปรุ งคุณภาพทางเคมีและกายภาพของนํามันทอดได้ดีทีสุด
รองลงมาคือเบนโทไนท์ โดยแสดงผลจากการลดลงของค่าความแตกต่างสี โดยรวมของนํามัน ค่า
มุมสัมผัส ปริ มาณกรดไขมันอิ สระ ปริ มาณสารประกอบทีมี ขวั ค่าคงทีไดอิเลคทริ ค และค่าการ
ดูดกลืนแสงในนํามันทอด (p<0.05) เมือเปรี ยบเทียบกับนํามันในชุดควบคุม
การสอบเทียบแบบจําลองกล่องควบคุมสภาวะเพือใช้ในการประเมินศักยภาพของระบบ
การวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสําหรับวิเคราะห์คุณภาพสี ของนํามันทอด โดยการสอบเทียบแบบจําลอง
ของระบบการวิเคราะห์เชิ งภาพถ่ายด้วยแผ่นสี มาตรฐานจํานวน 30 สี กับเครื องวัดสี มาตรฐาน
พบว่าแบบจําลองกล่องควบคุมสภาวะมีประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับนําไปใช้ในการตรวจวัดคุณ
ภาพสี ของนํามันได้ โดยให้ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (R2) ของค่าสี XYZ มากกว่า 0.9 และการ
ประยุก ต์ใ ช้ร ะบบการวิเคราะห์เ ชิ ง ภาพถ่ ายสํา หรั บการวัดสี ของนํามันทอด โดยเปรี ย บเทีย บ
ความสัมพันธ์กบั การวัดสีดว้ ยเครื องมืออืน พบว่าการเปลียนแปลงสีทีได้จากระบบการวิเคราะห์เชิง
ภาพถ่ายมีแนวโน้มเพิมขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน แต่เมือเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั
การวัดสีดว้ ยเครื องมืออืนกลับพบว่าการใช้เครื องมือวัดสี มาตรฐานไม่มีความเหมาะสมสําหรับการ
ตรวจวัด ค่ า สี ข องของเหลวโปร่ ง แสง โดยให้ ค่ า สี ที ผิ ด เพี ยนไปจากความเป็ นจริ ง และเมื อ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีของนํามัน พบว่าการตรวจวัดค่าสี
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ของนํามันทอด มีความสัมพันธ์กบั ค่าทีวิเคราะห์ได้ทางเคมี โดยเฉพาะปริ มาณสารประกอบทีมีขวั
ทังหมด (R2 > 0.87) ส่ วนการพัฒนากระบวนการและสร้างแบบจําลองของระบบการวิเคราะห์เชิง
ภาพถ่ ายสําหรับการวัดค่ามุ ม สัม ผัสของนํามันทอด พบว่าขันตอนวิธีทีเขียนขึนสําหรับวัดค่ามุ ม
สัมผัส กระบวนการ และสภาวะในการหยดนํามัน มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้ในการวัดค่ามุม
สัมผัสของนํามันทอดได้ โดยเมือเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีและ
ค่าความแตกต่างสี พบว่าค่ามุมสัมผัสมีแนวโน้มเพิมขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพิมขึน และมี
ความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมีและค่าความแตกต่างสี โดยเฉพาะค่าการดูดกลืน
แสง ปริ มาณกรดไขมันอิสระ และค่าคงทีไดอิเลคทริ ค ตามลําดับ (R2 > 0.75, 0.74 และ 0.72)
การทอดผลิตภัณฑ์อาหารเป็ นระยะเวลานานย่อมส่ งผลเสี ยต่อคุณภาพของอาหาร และ
สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ โดยคุ ณ ภาพของนํามัน จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพของอาหาร ดัง นั น
ผูป้ ระกอบการจึงจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของนํามัน โดยดัชนี เริ มต้นทีชีวัดการเสื อมเสี ย
ทีส่วนใหญ่นิยมใช้คือ ปริ มาณกรดไขมันอิสระ แต่ดชั นีชีวัดทีดีทีสุดคือการวัดปริ มาณสารประกอบ
ทีมีขวทั
ั งหมด ทังนีการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบทีมีขวทั
ั งหมดมีขอ้ จํากัดคือใช้ระยะเวลานาน
และต้องใช้ผวู ้ ิเคราะห์ทีมีความชํานาญ ดังนันการตรวจวัดคุณภาพทางด้านสี และค่ามุมสัมผัสโดย
อาศัยเทคนิควิเคราะห์เชิงภาพถ่ายจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึงในการนํามาประเมินคุณภาพการเสื อมเสี ย
ของนํามันแทนการวิเคราะห์ทางเคมีไ ด้ อี กทังยังเป็ นเทคนิ คทีง่าย สะดวก ราคาไม่แพง สามารถ
วิเคราะห์ได้ในปริ มาณมาก ไม่ทาํ ลายตัวอย่าง และการวิเคราะห์ยงั ปราศจากอคติจากมนุษย์อีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการวัดค่ามุมสัมผัสในงานวิจยั นี ยังเป็ นวิธีทีไม่ต่อเนื องจึงทําให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการประมวลผล และมีขอ้ ควรแก้ไขเพิมเติมคือ การเลือกใช้วสั ดุรองรับหยด
นํามันชนิ ดอืนๆทีอาจจะเหมาะสมกับการหยดนํามันมากกว่านี เพือเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ีสนใจ
ต่อไป

58

รายการอ้ างอิง
กิตติ ไพฑูรย์วฒั นกิจ. 2549. การประมวลผลภาพดิจิตอล. กรุ งเทพมหานคร: แผนกตํารา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ชูชาติ ปิ ณฑวิรุจน์. 2550. การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย Matlab. กรุ งเทพมหานคร: แผนกตํารา
คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
นิ ธิยา รัตนาปนนท์. 2548. วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและนํามัน. กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
สุธรรม ศรี หล่มสัก. 2549. การวัดสี. CERAMICS Journal. ฉบับที 10. หน้า 52 - 55.
Abdulkarim, S.M., Long, K., Lai, O.M., Muhammad, S.K.S., and Ghazali, H.M. 2007. Frying
quality and stability of high-oleic Moringa oleifera seed oil in comparison with other
vegetable oils. Food Chemistry. 105: 1382 – 1389.
Aladedunye, F.A., and Przybylski, A. 2009. Degradation and nutritional quality changes of oil
during frying. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 86: 149-156.
AOCS. American Oil Chemists Society. 1990. The official methods and recommended practices.
4th ed, Champaign, IL. AOCS.
Baixauli, R., Salvador, A., Fiszman, S.M., and Calvo, C. 2002. Effect of oil degradation during
frying on the color of fried, battered squid rings. Journal of the American Oil Chemists’
Society. 79(11): 1127-1131.
Bansal, G., Zhou, W., Barlow, P.J., Joshi, P.S., Lo, H.L., and Chung, Y.K. 2010. Review of rapid
tests available for measuring the quality changes in frying oils and comparison with
Standard Methods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 50: 503–514.
Blumenthal, M.M. 1991. A new look at the chemistry and physics of deep-fat frying. Food
Technology. 45: 68–94.
Briones, V., and Aguilera, J.M. 2005. Image analysis of changes in surface color of chocolate.
Food Research International. 38: 87–94.
Casal, S., Malherio, R., Sendas, A., Oliveira, B.P.P., and Pereira, J.A. 2010. Olive oil stability
under deep-frying conditions. Food and Chemical Toxicology. 48: 2972 - 2979.

59

Chatzilazarou, A., Gortzi, O., Lalas, S., Zoidis, E., and Tsaknis, J. 2006. Physicochemical
changes of olive oil and selected vegetable oils during frying. Journal of Food Lipids. 13:
27–35.
CheMan, Y.B., and Jaswir, I. 2000. Effect of rosemary and sage extract on frying performance of
refined, bleached and deodorized (RBD) palm olein during deep-fat frying. Food
Chemistry. 69: 301 - 307.
Costa, R.M., Oliveira, F.A.R., Delaney, O., and Gekas, V. 1999. Analysis of the heat transfer
coefficient during potato frying. Journal of Food Engineering. 39: 293-299.
Dana, D., and Saguy, I.S. 2006. Mechanism of oil uptake during deep-fat frying and the
surfactant effect-theory and myth. Advances in Colloid and Interface Science. 128-130:
267-272.
Dana, W., and Ivo, W. 2008. Computer image analysis of seed shape and seed color for flax
cultivar description. Computers and Electronics in Agriculture. 61: 126-135.
Delgado-Andrade, C., Seiquer, I., Haro, A., Castellano, R., and Navarro, M.P. 2010.
Development of the maillard reaction in foods cooked by different techniques. Intake of
Maillard-Derived Compounds. Food Chemistry. 122: 145–153.
de Gennes, P.G., Quéré, D., and Brochart-Wyart, F. 2004. Capillarity and Wetting Phenomena:
Drops, Bubbles, Pearls, Waves. New York: Springer Science+Business Media, Inc.
Dobarganes, M.C., and Márquez-Ruiz, G. 1998. Regulation of used frying fats and validity of
quick tests for discarding the fats. Grasas y Aceites. 49: 331-335.
Elif Cansoy, C. 2014. The effect of drop size on contact angle measurement of superhydrophobic
surface. RSC Advance. 3: 1197-1203.
Enotes. 2013. Surface tension. [online]. Accessed 10 October 2013. Available from
http://www.enotes.com/topic/Surface_tension
Fasina, O.O., Craig-Schmidt, M., Colley, Z., and Hallman, H. 2008. Predicting melting
characteristics of vegetable oils from fatty acid composition. Food Science and
Technology. 41: 1501 – 1505.
Firestone, D. 2006. Regulation of Frying Fat and Oil. In: Erickson, M. D. (ed). Deep Frying:
Chemistry, Nutrition, and Practical Applications (2nd edn). AOCS press, Champaign, IL.

60

Fritsch, C.W., Egberg, D.C., and Magnuson, J.S. 1979. Changes in dielectric constant as a
measure of frying oil deterioration. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 56:
746-750.
Gertz, C. 2000. Chemical and physical parameters as quality indicators of used frying fats.
European Journal of Lipid Science and Technology. 102: 566-572.
Gil, B., Cho, Y.J., and Yoon, S.H. 2004. Rapid determination of polar compounds in frying fats
and oils using image analysis. Labensmittel Wissenschaft and Technology. 37: 657 - 661.
Gray, J.I. 1978. Measurement of lipid oxidation: A review. Journal of the American Oil
Chemists’ Society. 55: 539–45.
Gutierrez, R., Quijano, G., and Dobarganes, M.C. 1988. Analytical Procedures for the Evaluation
of Used Frying Fats. In: Varela, G., Bender, A. E., and Morton, I. D (eds). Frying of
Food: Principles, Changes, New Approaches. Ellis Harwood Ltd., Chicester, UK.
Hein, M., Henning, N., and Isengard, H.D. 1998. Determination of total polar parts with new
methods for the quality survey of frying fats and oils. Talanta. 47: 447 - 454.
Innawong, B., Mallikarjunan, P., Irudayaraj, J., and Marcy, J.E. 2004a. The determination of
frying oil quality using Fourier transforms infrared attenuated total reflectance.
Labensmittel Wissonschaft and Technology. 37: 23 - 28.
Innawong, B., Mallikarjunan, P., and Marcy, J.E. 2004b. The determination of frying oil quality
using a chemosensory system. Labensmittel Wissonschaft and Technology. 37: 35 - 41.
Jasswir, I., Cheman, Y.B., and Kitts, D.D. 2000. Use of natural antioxidants in refined palm olein
during repeated deep-fat frying. Food Research International. 33: 501 - 508.
Kogler, J.E., Nakasawa, A.M., Silva, M.L.P., and Morimoto, N.I.
. Superficial tension
contact angle measurement by image analysis. Laboratory of Integrated Systems,
Department of Electronic Systems Engineering, Polytechnic School of the University of
São Paulo.
Koleva, I.I. 2007. New methods for the screening of antioxidants in three Sideritis species. Thesis
Wageningen University.
Lalas, S., Gortzi, O., and Tsaknis, J. 2006. Frying stability of Moringa stenopetala seed oil. Plant
Foods for Human Nutrition. 61: 99–108.

61

Larrain, R.E., Schaefer, D.M., and Ree, J.D. 2008. Use of digital images to estimate CIE color
coordinates of beef. Food Research International. 41: 380 - 385.
Leo´n, K., Mery, D., Pedreschi, F., and Leo´n, J. 2006. Color measurement in L*a*b* units from
RGB digital images. Food Research International. 39: 1084 - 1091.
Li, Q., Wang, M., and Gu, W. 2002. Computer vision based system for apple surface defect
detection. Computers and Electronics in Agriculture. 36: 215 - 223.
Lin, S., Akoh, C.C., and Reynolds, A.E. 1999. Determination of optimal conditions for selected
adsorbent combinations to recover used frying oils. Journal of the American Oil
Chemists’ Society. 76(6): 739–744.
Lindeburg, M. 2006. Mechanical engineering reference manual: for the PE exam. 12th ed.
Professional Publication: Belmont, California. 12: 1296-1297.
Lopez-Varela, S., Sanchez-Muniz, F.J., Garrido-Polonio, C., Arroyo, R., and Cuesta, C. 1995.
Relationship between chemical and physical indexes and column HPSE chromatography
methods for evaluating frying oil. Z Ernahrungswiss. 34: 308–313.
McNeill, J., Kakuda, Y., and Kamel, B. 1986. Improving the quality of Used Frying oils by
treatment with activated carbon and silica. Journal of the American Oil Chemists’
Society. 63(12): 1564-1567.
Mendoza, F., Dejmek, P., and Aguilera, J.M. 2006. Calibrated color measurements of agricultural
foods using image analysis. Postharvest Biology and Technology. 41: 285 - 295.
Michalski, M.C., Desobry, S., Pons, M.N., and Hardy, J. 1998. Adhesion of edible oils to food
contact surfaces. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 75(4): 447 - 454.
Min, D.B, Lins, S.S., and Chang, S.S. 1975. Study of color stability of tall oil fatty - acids through
isolation and characterization of minor constituents. Journal of the American Oil
Chemists’ Society. 52: 28–33.
Moreira, R.G., Castell-Perez, E.M., and Barrufet, M.A. 1999. Deep-fat frying: Fundamentals and
Application. Maryland: Aspen Publisher, Inc.
Njobuenwu, D.O., Oboho, E.O., and Gumus, R.H. 1999. Determination of contact angle from
contact area of liquid droplet spreading on solid substrate. Leonardo Electronic Journal
of Practices and Technologies. 6: 29 - 38.

62

Pedreschi, F., Leo´n, J., Mery, D., and Moyano, P. 2006. Development of a computer vision
system to measure the color of potato chips. Food Research International. 39: 1092–1098.
Pedreschi, F., Leo´n, J., Mery, D., Moyano, P., Pedreschi, R., Kaack, K., and Granby, K. 2007.
Color development and acrylamide content of pre-dried potato chips. Journal of Food
Engineering. 79: 786 - 793.
Pedreschi, F., Mery, D., Bunger, A., and Yanez, V. 2010. Computer vision classification of potato
chips by color. Journal of Food Process Engineering. 34: 1714–1728.
Perkins, E.G. 1967. Non-volatile decomposition products in heated fats and oils. Food
Technology. 21: 611–16.
Pinthus, E.J., and Saguy, I.S. 1994. Initial interfacial tension and oil uptake by deep fat fried
foods. Journal of Food Science. 59: 804–807.
Qiao, J., Wang, N., Ngadi, M.O., and Kazemi, S. 2007. Predicting mechanical properties of fried
chicken nuggets using image processing and neural network techniques. Journal of Food
Engineering. 79: 1065 – 1070.
Ramehart. 2013. Ramé-hart information on surface and interfacial tension. [online]. Accessed 13
October 2013. Available from http://www.ramehart.com/surface_tension.html
Razali, I., and Badri, M. 2003. Oil absorption, polymer and polar compounds formation during
deep-fat frying of French fries in vegetable oils. Palm Oil Developments. 38: 11–15.
Romani, S., Rocculu, P., Mendoza, F., and Rosa, M.D. 2007. Evaluation of photoshop software
potential for food colourimetry. Journal of Food Engineering. 93: 487 – 494.
Romani, S., Rocculi, P., Mendoza, F., and Rosa, M.D. 2009. Image characterization of potato
chip appearance during frying. Journal of Food Engineering. 93: 487–494.
Rossi, M., Alamprese, C., Ratti S., and Riva, M. 2009. Suitability of contact angle measurement
as an index of overall oil degradation and oil uptake during frying. Journal of Food
Chemistry. 112: 448 - 453.
Rothbart, M.A. 1997. Method for recovering edible oil from adsorbent materials. US. Pat.
5,670,678.
Schenkman, B.N., and Kjelldahlc, L.T. 1999. Preferred colour temperature on a colour screen.
Displays. 20: 73 - 81.

63

Segnini, S., Dejmek, P., and Oste, R. 1999. A low cost video technique for colour measurement
of potato chips. Lebensmittel Wissenschaft and Technology. 32: 216 - 222.
Sersen, J. W. 1990. Artificial light –the options available. Gemological Digest. 3: 45 - 56.
Shyu, S.L., Hau, L.B., and Hwang, L.S. 1998. Effect of vacuum frying on the oxidative stability
of oils. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 75(10): 1393-1398.
Silva, L., Pinto, J., Carrola, J., and Paiva-Martins, F. 2010. Oxidative stability of olive oil after
food processing and comparison with other vegetable oils. Journal of Food Chemistry.
121: 1177 - 1187.
Silva, M., and Singh, R. 1995. Viscosity and surface tension of corn oil at frying temperatures.
Journal of Food Processing and Preservation. 19: 295 - 270.
Stokman, H.M.G., and Gevers, T.H. 2000. Color measurement by imaging spectrometry.
Computer Vision and Image Understanding. 79: 236 – 249.
Totani, N., Tateishi, S., Chiue, H., and Mori, T. 2012. Color and chemical properties of oil used
for deep frying on a large scale. Journal of Oleo Science. 61: 121-126.
Totte, A., Diaz, A., Marouze, C., and Rault-Wach, A.L. 1996. Deep-fat frying plantain
(Musaparadisiacal L.) II Experimental study of solid/liquid phase contacting systems.
Labensmittel Wissenschaft and Technology. 29: 599 - 605.
Tsaknis, J., Lalas, S., Gergis, V., Dourtoglou, V., and Spiliotis, V. 1998. Quality changes of
Moringa oleifera, variety of Blantyre seed oil during frying. La Rivista Italiana Sostanze
Grasse. 75: 181–90.
Tyagi, V.K., and Vasishtha, A.K. 1996. Changes in the characteristics and composition of oils
during deep-fat frying. Journal of The American Oils Chemists’ society. 73: 499-506.
USDA. 1985. Information for Code of Federal Regulations (Manufacturing Process Inspection
Regulation), Part 18.40, U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C.
Vijayan, J., Slaughter, D.C., and Singh, R.P. 1996. Optical properties of corn oil during frying.
Int. Journal of Food Science and Technology. 31: 353–358.
Wikipedia Foundation. 2013. Surface tension. [online]. Accessed 9 July 2013. Available from
www.en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension
Yam, K.L., and Papadakis, S.E. 2004. A simple digital imaging method for measuring and
analyzing color of food surfaces. Journal of Food Engineering. 61: 137 - 142.

64

Zhang, Z., Chen, H., Zhong, J., Saraf, G., and Lu, Y. 2007. Fast and reversible wettability
transitions on ZnO nanostructures. Journal of Electronic Materials. 36: 895-899.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
วิธีการวิเคราะห์ สีของนํามันทอดด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ าย

67

วิธีการวิเคราะห์ สีของนํามันทอดด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ าย
1. ขันตอนศึกษาและการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม ImageJ
1.1 ปรับหลอดไฟให้ทาํ มุม 45 องศา จากนันติดตังอุปกรณ์ ดังภาพผนวกที ก1

ฝากล่องทีสามารถถอด
เปลียนหลอดไฟได้
จุดวางตัวอย่าง
ประตูเปิ ด-ปิ ด

ฐานสําหรับวางตัวอย่าง

ภาพผนวก ก1 แบบจําลองที 2 ของระบบการถ่ายภาพ
1.2 วัดค่าความเข้มแสง 9 จุด ดังภาพผนวกที ก2 บริ เวณตรงกลางในแต่ละช่อ งของ
ตาราง โดยเริ มต้นจะเปิ ดไฟทังไว้ นาที เพือให้ความเข้มแสงค่อนข้างคงที หลังจากนันจึงทําการวัด
ความเข้มแสง ทําเช่นนีทุกๆ 30 นาที จนกระทังสินสุดการทดลอง
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ภาพผนวก ก2 การแบ่งสเกลพืนทีสําหรับวางตัวอย่าง
1.3 ถ่ายภาพแผ่นสีมาตรฐาน (Pantone) จํานวน 30 รหัสสี แสดงตัวอย่างดังภาพผนวกที
ก3 ณ ตําแหน่ งที 5 ของฐานกล่อง โดยใช้กล้องดิจิตอลตังโหมดเอ็ม (M) มี ค่ารู รับแสงที f = 3.6
ความไวชัตเตอร์ 1/50 ISO 200 โหมดการถ่ายระยะใกล้ (Macro) ไม่มีการซูมภาพ ไม่ใช้แฟลช และ
ตังเวลาการถ่ายภาพแต่ละครังทุก วินาที ขนาดภาพถ่ายทีได้มีขนาด
×
พิกเซล ( เมกะ
พิกเซล) จัดเก็บในรู ปแบบไฟล์ JPEG

ภาพผนวก ก3 ตัวอย่างภาพถ่ายทีได้ในรหัสสีต่างๆ
1.4 วิเคราะห์ค่า สี ทีถ่ า ยได้จากแต่ละรหัสสี ด้ว ยโปรแกรมอิ ม เมจเจ (ImageJ) เปิ ด
โปรแกรมโดยคลิกไอคอน
และทําการเปิ ดภาพทีต้องการอ่านค่าสี ดังภาพผนวกที ก4
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ภาพผนวก ก4 วิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมอิมเมจเจ
1.5 ขยายภาพโดยคลิก

ภาพผนวก ก5 ขยายภาพ

แล้วใช้เม้าคลิกภาพตรงส่ วนทีต้องการขยาย ดังภาพผนวกที ก5
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1.6 คลิก
แล้วลากลงภายในบริ เวณทีต้องการอ่านค่าสี ใช้สีเหลียมขนาด 250x250 พิก
เซล ดังภาพผนวกที ก6

ภาพผนวก ก6 การเลือกส่วนทีต้องการวัดสี
1.7 อ่านค่าสี โดยไปที Analyze > Tools > Color Histogram ดังภาพผนวกที ก7

ภาพผนวก ก7 ขันตอนการวิเคราะห์ค่าสี
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1.8 จะปรากฏหน้าต่าง Histigram และ Results ดังภาพผนวกที ก8

ภาพผนวก ก8 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสีอาร์จีบี
1.9 บันทึกผลค่าอาร์จีบี (RGB) ทีอ่านได้ แปลงค่าสีจากอาร์จีบี ให้อยูใ่ นระบบสี CIE XYZ
และนําค่าทีได้ไปเปรี ยบเทียบกับค่าทีอ่านได้จากเครื องวัดสี (HunterLab Spectrophotometer)
2. การวัดสีของนํามันทอด
2.1 ติดตังอุปกรณ์ และวัดค่าความเข้มสีภายในแบบจําลองของกล่องควบคุมสภาวะ ดังข้อ
2.2 ถ่ายภาพนํามันทีผ่านการทอด โดยวางตัวอย่างในตําแหน่งที 5 ของฐานกล่อง ดังภาพ
ผนวกที ก9
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ภาพผนวก ก9 ภาพนํามันทีผ่านการทอด
2.3 วัดค่าสีจากภาพนํามันทอด ด้วยโปรแกรม ImageJ เปิ ดโปรแกรมโดยคลิกไอคอน
และทําการเปิ ดภาพทีต้องการอ่านค่าสี ดังภาพผนวกที ก10

ภาพผนวก ก10 วิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมอิมเมจเจ
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2.4 คลิกปุ่ ม

ขณะลากกด shift แล้วลากให้มีขนาด 220x220 พิกเซล ดังภาพผนวกที

ก11

ภาพผนวก ก11 เลือกบริ เวณทีต้องการวัดสี
2.5 ไปทีเมนู Analyze > Tools> Color Histogram ดังภาพผนวกที ก13

ภาพผนวก ก12 ขันตอนการวิเคราะห์ค่าสี
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2.6 จะปรากฏหน้าต่าง Results และ Histogram ของค่าสี RGB ดังภาพผนวกที ก14

ภาพผนวก ก13 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสีอาร์จีบี
2.7 บันทึกผลโดยไปทีเมนู File > Save As นําค่าสีทีได้แปลงเป็ นระบบสี L*a*b* และ
นําไปวิเคราะห์ผล ดังภาพผนวกที ก15

ภาพผนวก ก14 ขันตอนการบันทึกผล
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2.8 ทําซําในข้อ 2.4-2.7 จนครบทัง 4 ตําแหน่งใน 1 ตัวอย่าง ดังภาพผนวก ก15 จากนันจึง
นํามาหาค่าเฉลีย แล้วนําค่าทีได้ไปเปรี ยบเทียบกับค่าทีวิเคราะห์ได้ทางเคมี

ภาพผนวก ก15 ตําแหน่งในการวิเคราะห์
. การคํานวณการแปลงค่าสี
. การแปลงค่าสีจากระบบอาร์จีบี (RGB) ไปเป็ นระบบ 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
ถ้า ( var_R > 0.04045 ) var_R = ( ( var_R + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4
อืนๆ
var_R = var_R / 12.92
ถ้า ( 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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ถ้า ( 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
เมือใช้ 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 ไปเป็ นระบบอาร์จีบี (RGB) และการคํานวณค่าความ
แตกต่างสีโดยรวม (Total color different)
var_X = X / Xn
var_Y = Y / Yn
var_Z = Z / Zn

//Xn = 94.83
//Yn = 100.000
//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

*
'Eab

> 'L

* 2

 'a*

2

 'b*

@

2 12

ภาคผนวก ข
ค่าสี ของแผ่ นสี มาตรฐาน
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ตารางผนวก ข1 ค่าสีตน้ แบบของแผ่นสีมาตรฐาน 30 สี ในระบบ RGB
รหัสสี
107u
108u
109u
113u
114u
115u
116u
120u
121u
122u

Pantone

R
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255

ค่าสี
G
229
220
199
226
220
209
188
219
212
197

B
82
61
2
95
82
65
25
109
98
78

รหัสสี Pantone
123u
124u
128u
129u
130u
138u
141u
142u
143u
145u

R
255
222
249
247
243
218
247
246
244
198

ค่าสี
G
176
150
212
180
155
129
194
178
162
126

B
46
49
101
70
49
52
107
94
81
62

รหัสสี Pantone
153u
159u
160u
1205u
1215u
1385u
7408u
7409u
7413u
7414u

R
171
201
158
254
255
297
233
242
214
197

ค่าสี
G
109
117
107
231
224
128
149
173
134
131

B
66
74
72
157
136
66
38
80
88
90

78
75
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ตารางผนวก ข2 ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผ่นสีมาตรฐาน 30 สี ด้วยการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
Pantone

ระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
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

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

9.83 ± 0.13
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ตารางผนวก ข2(ต่อ) ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผ่นสีมาตรฐาน 30 สี ด้วยการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
Pantone

ระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
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

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

9.28 ± 0.31
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ตารางผนวก ข3 ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผ่นสีมาตรฐาน 30 สี ด้วยเครื องมือทางวิทยาศาสตร์
Pantone

เครื องวัดสีมาตรฐาน 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

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

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

9.92 ± 0.07

9.27 ± 0.08
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ตารางผนวก ข3(ต่อ) ค่าสีระบบ CIE XYZ ของแผ่นสีมาตรฐาน 30 สีดว้ ยเครื องมือทางวิทยาศาสตร์
Pantone

เครื องวัดสีมาตรฐาน 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
วิธีการวิเคราะห์ มุมสัมผัสของหยดนํามันทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ภาพถ่ าย
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วิธีการวิเคราะห์ มุมสัมผัสของหยดนํามันทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ เชิงภาพถ่ าย
1. วิธีการทําความสะอาดกระจกสไลด์
1.1 ทําความสะอาดคราบนํามันทีติดบนกระจกสไลด์ดว้ ยสารทําความสะอาด
(detergent)
1.2 ล้างด้วยนําสะอาด 3 ครัง (แช่ทงไว้
ิ ประมาณ 1 นาทีต่อการล้างหนึงครัง)
1.3 ล้างด้วยนํากลัน 1 ครัง (แช่ทงไว้
ิ ประมาณ 1 นาที)
1.4 นําไปทําให้แห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนทีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส (Hot Air Oven) เป็ น
ระยะเวลา 15 นาที
1.5 เก็บในกล่องทีปิ ดสนิทก่อนนําไปใช้
2. วิธีการวิเคราะห์มุมสัมผัสของหยดนํามันทอดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
2.1 การตัดภาพจากไฟล์วดี ีโอ เปิ ดไฟล์วดี ีโอทีทําการหยดนํามัน โดยใช้โปรแกรม VLC
media player ทําการ capture ภาพ เฟรมที 25 นับจากเฟรมทีนํามันขาดจากหัวเข็ม ดังภาพผนวก 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 การตัดภาพหยดนํามันจากไฟล์วดี ีโอ
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2.2 การวิเคราะห์ค่ามุ ม สัม ผัสด้วยโปรแกรม OpenCV โดยอาศัยการเขียนคําสังจาก
โปรแกรม Python ซึงโปรแกรมการวิเคราะห์จะประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ คําสังสําหรับการวัดค่ามุม
สัมผัส แฟ้ ม (Folder) ทีชือว่า “imgtest3” สําหรับใส่ รูปภาพทีจะนํามาวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัส และ
ไฟล์ Notepad ทีชื อว่า “imgtest3” สําหรับแสดงค่ามุ มสัม ผัส โดยมี ขนตอนการวิ
ั
เคราะห์ค่ามุ ม
สัมผัสดังนี
2.2.1 เปิ ดคําสังทีเขียนขึนสําหรับการวัดค่ามุมสัมผัส จากนันนําภาพทีตัดจากไฟล์
วีดีโอในข้อ 1 ใส่ ไ ว้ในแฟ้ มทีชื อว่า “imgtest3” และใส่ จาํ นวนรู ปภาพทีนํามาวิเคราะห์ในคําสัง
(สามารถวิเคราะห์ได้มากกว่า 1 ภาพ) ดังภาพผนวก ค2

ภาพผนวก ค2 คําสังสําหรับการวัดค่ามุมสัมผัส
2.2.2 เขียนคําสังดังภาพผนวก ทีใช้ในการ run คําสังในข้อ 2.1 โดยใช้โปรแกรม
Command Prompt จากนันกด Enter ดังภาพผนวก ค3

ภาพผนวก ข3
2.2.3 หลัง จากนั นค่ า มุ ม สั ม ผัส จะถู ก นํา ไปจัด เก็ บ ไว้ใ น Notepad ที ชื อว่ า
“imgtest3”
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ประวัติผู้วิจัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2553

นางสาววรรธกานต์ โสภา
30/4 ม.7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประวัติการนําเสนอผลงาน
พ.ศ.2556
ได้รับการจดอนุสิทธิบตั รเรื อง “ การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
ในการวัดมุมสัมผัสเพือใช้ในการควบคุมคุณภาพของนํามันทอด ”
เลขทีคําขอ 1303000643 วันยืนคําขอ 12 มิถุนายน 2556
พ.ศ.2556
เสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื อง “ การประเมินศักยภาพของระบบ
การวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายสาหรับวิเคราะห์คุณภาพสีของนํามันทอด ”
ในงานการประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที
ทีมหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที
28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2556

