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งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของการพฒันาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
เพอืใชต้รวจสอบคุณภาพของนาํมนัทอด โดยในการตรวจสอบคุณภาพสีของนาํมนัทอดจะทาํการ
สร้างแบบจาํลองเพอืควบคุมสภาวะในการถ่ายภาพและทาํการสอบเทียบมาตรฐาน ตวัอยา่งทีใชค้ือ
แผน่สีมาตรฐาน จาํนวน 30 รหสัสี ผลการทดลองพบวา่ใหค้่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(R2) ของค่าสี 
XYZ มากกว่า 0.9 อยา่งไรก็ตามในการทดลองเมือเปลียนตวัอยา่งจากแผ่นสีมาตรฐานเป็นนาํมัน
ทอดพบวา่ค่าความแตกต่างสีโดยรวมมีค่าเพมิขึนตามระยะเวลาในการทอดทีเพมิขึน ซึงสัมพนัธ์กบั
ค่าความสวา่ง (L*) และการตรวจวดัค่าสีของนาํมนัทอดมีความสมัพนัธ์กบัค่าทีวิเคราะห์ไดท้างเคมี 
โดยเฉพาะปริมาณสารประกอบทีมีขวัทงัหมด (R2 > 0.87) 

ในส่วนการตรวจสอบคุณภาพของนาํมนัทอดโดยอาศยัการวดัค่ามุมสัมผสัจะทาํการ
สร้างแบบจาํลองควบคุมสภาวะสาํหรับการถ่ายภาพนาํมนัทอด พบวา่ ขนัตอนวิธีทีเขียนขึนสาํหรับ
วดัค่ามุมสมัผสั กระบวนการ และสภาวะในการหยดนาํมนั มีความเหมาะสมสาํหรับนาํไปใชใ้นการ
วดัค่ามุมสมัผสัของนาํมนัทอดได ้เนืองจากค่ามุมสมัผสัมีความสมัพนัธก์บัการเปลียนแปลงคุณภาพ
ทางเคมี โดยเฉพาะค่าการดูดกลืนแสง ปริมาณกรดไขมนัอิสระ และค่าคงทีไดอิเลคทริค ตามลาํดบั 
(R2 > 0.75, 0.74 และ 0.72) และจากการศึกษาผลของสารช่วยกรองต่อคุณภาพของนาํมนัทอดพบว่า
นาํมนัทอดทีใชส้ารแมกนีซอลเป็นสารช่วยกรองในกระบวนการกรองนาํมนันนั สามารถปรับปรุง
คุณภาพทางเคมีและกายภาพของนาํมนัทอดไดดี้ทีสุด รองลงมาคือเบนโทไนท ์ 
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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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