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วรรธกานต์ โสภา : การพัฒนาเทคนิ ควิเคราะห์เชิ งภาพถ่ายเพือใช้ตรวจสอบคุ ณภาพ
ของนํามันทอด. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์. 86 หน้า.
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
สร้างแบบจําลองควบคุมสภาวะสําหรับการถ่ายภาพนํามันทอด พบว่า ขันตอนวิธีทีเขียนขึนสําหรับ
วัดค่ามุมสัมผัส กระบวนการ และสภาวะในการหยดนํามัน มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้ในการ
วัดค่ามุมสัมผัสของนํามันทอดได้ เนืองจากค่ามุมสัมผัสมีความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงคุณภาพ
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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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําจุลนิ พนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.
บัณฑิต อินณวงศ์ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ทีได้กรุ ณาให้โอกาส ให้คาํ แนะนํา ให้กาํ ลังใจ
ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ในการทําวิทยานิ พนธ์จนสําเร็ จลงได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ ผศ.ดร.ประมุข
ภระกูลสุ ขสถิ ตย์ และอาจารย์ ดร.โสภณ ผูม้ ีจรรยา กรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ทีกรุ ณาให้
คําแนะนํา ช่วยเหลือ รวมถึงตรวจทานแก้ไขวิทยานิ พนธ์ รวมทังผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัยทีกรุ ณาให้
คําแนะนําและตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความเรี ยบร้อยและสมบูรณ์มากยิงขึน
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.อรุ ณศรี ลี จี รจํา เนี ย ร ทีได้ให้ค าํ แนะนํา ให้กาํ ลังใจ
ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ เสมอมา
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าเทคโนโลยีอ าหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื องมือปฏิบตั ิการต่างๆ และ
บุคคลทีเกียวข้องซึ งรวมถึงคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ทุกๆ ท่านทีให้การช่วยเหลือสนับสนุ น
และเป็ นกําลังใจ ทําให้งานวิจยั นี สําเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี จนเป็ นผลงานวิจยั ทีมี คุณ ค่าและมี
ประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงานวิจยั ได้
ขอขอบคุ ณ คุ ณบุญอนันต์ ศักดิ บุญญารัตน์ คุ ณปั จฉิ มาภรณ์ อุ ดมคุณ และคุ ณคงวุฒิ
นิรันตสุข ทีอยูเ่ คียงข้าง ให้คาํ ปรึ กษา ชีแนะแนวทางแก้ไข และให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เสมอมา
ขอขอบพระคุณ คุ ณแม่ และครอบครัวเป็ นอย่างยิงทีคอยให้กาํ ลังใจ คอยช่วยเหลือใน
ทุกๆ ด้าน และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาเสมอมา
ขอขอบคุ ณ เพื อนๆ ภาควิ ช าเทคโนโลยีอ าหารทุ ก คนที เป็ นกํา ลัง ใจและให้ค วาม
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เสมอมา
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