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บทคัดยอ 

 การศึกษาผลของการเติมสมแขกตอการยืดอายุเก็บรกัษา
เครื่องแกงสมภาคใต ซ่ึงดําเนินการโดยนําพริกข้ีหนูแหง   กระเทียม  
และ  ขม้ินสด  ในอัตราสวน 10:5:2  บดใหละเอียดกอนเติมสมแขก
รอยละ 0  10  และ 20 บรรจุถุงพีอี และเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
ตรวจติดตามคุณภาพเครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษาโดย
การวิเคราะห   คา pH ความชื้น สี Aw และ คุณภาพดานจุลินทรีย  
ผลการทดลองพบวาการเติมสมแขกมีผลใหคา pH  ของเครื่องแกง
สมต่ํากวา 4.5  ในขณะที่เครื่องแกงสมชุดควบคุมมีคา pH สูงกวา 
4.5 เครื่องแกงสมที่เติมสมแขกมีสีสดแดง และเหลืองสูงกวาชุด
ควบคุมที่ไมเติมสมแขก นอกจากนี้ยังพบวาการเติมสมแขกรอยละ 
20 สงผลใหคาความชื้นและ Aw  ต่ํากวาชุดควบคุมและชุดที่เติมสม
แขกรอยละ  10  แตการเติมสมแขกรอยละ 10 และ 20 ไมมีผลตอ
การลดการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ยิสตและรา  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุม อยางไรก็ตามผลจากการทดลองแสดงใหเห็นวาสามารถ
เก็บรักษาเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมและไมเติมสมแขกไดนานกวา  
9  วัน แมวาเปนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 

คําสําคัญ:   เครื่องแกงสม     สมแขก     การยืดอาย ุ
    
1. บทนํา  

เครื่องแกงสมที่วางขายตามทองตลาดมักพบปญหาอายุ
การเก็บรักษาได ส้ันเ น่ืองจากโดยทั่วไป  สวนผสมในการทํา
เครื่องแกงสมมักจะเปนของสด เชนพริก  กระเทียมและหอมแดง  ซ่ึง
สวนประกอบเหลานี้มีความชื้นสูง  มีการปนเปอนของดิน  แบคทีเรีย  
เชื้อราตาง ๆหากสวนผสมเหลาน้ีทําความสะอาดไมดีพอ  อยางไรก็
ตามจากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนพบวาการทําเครื่องแกงสมภาคใต
นิยมใชผลสมแขกชวยเพิ่มรสเปรียวในการปรุง ลักษณะของผลสม
แขก คลายฟกทองขนาดเล็ก ซ่ึงมีมากทางภาคใต การวิจัยพบวาใน
สมแขกมีสาร hydroxycitric acid(HCA) ซ่ึงเปนตัวยับยั้งการสะสม
ของไขมันสวนเกิน เปลี่ยนไขมันที่สะสมไวใหเปนพลังงาน ปจจุบัน
จึงมีการนําผลสมแขกมาใชในการลดความอวน โดยบรรจุในรูปของ
แคปซูล นอกจากนี้ยังมีกรดอินทรียอื่น ๆ อีก ไดแก กรดซิตริก 
(citric acid) กรดเพนตาดีคาโนอิค (pentadecanoic acid) กรดออค
ตาดีคาโนอิค (octadecanoic acid) และกรดโดคีคาโนอิค 
(dodecanoic acid)   ซ่ึงกรดผลไมเหลานี้มีรสเปรี้ยว มีคุณสมบัติ
ชวยถนอมอาหาร 
 จากคุณสมบัติดังกลาวของสมแขกและปญหาที่เกิดใน
เรื่องอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการใน
การยืดอายุการเก็บรักษาดวยการลดคา pH ลงโดยใชผลสมแขก ซ่ึง

จะเปนวิธีที่สามารถทําไดงายและจะสงผลใหเครื่องแกงปราศจากสาร
กันบูดเพื่อสุขภาพที่ดีของผูบริโภค   
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
วัตถุดิบสําหรับทําเครื่องแกงสม 
1.  วัสดุพริกข้ีหนูแหง  ขม้ิน  เกลือ  กระเทียม  ผลสมแขก 

2.   อุปกรณ เชน เครื่องวัดคา pH เครื่องวัดสี ตูอบ เครื่องปน และ

อุปกรณสําหรับตรวจสอบจุลินทรยี  

วิธีการทดลอง   
การเตรียมเครื่องแกงสมภาคใต 
       1.  นํากระเทียม และขม้ินสดปอกเปลือกออกใหหมด สวนพริก

ข้ีหนูแหงและสมแขกแหง นํามาตัดแตงสวนที่ มีตําหนิ กอนนํา

วัตถุดิบทั้งหมดไปลางใหสะอาดและวางใหสะเด็ดนํ้า นาน  2 นาที   

       2. บดสวนผสมหลัก เชนพริกข้ีหนูแหง ขม้ินสด และ กระเทียม

ในสัดสวน 10:5:2 ใหละเอียดกอนนําผลสมแขกแหงที่เตรียมไวมา

เติมลงไปในปริมาณรอยละ 0, 10, 20 บดใหละเอียดอีกครั้ง 

        3.  บรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 50 กรัม การตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องแกงสมภาคใตเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (26-30 องศา

เซลเซียส)  

 
สุมตัวอยางเครื่องแกงเพื่อตรวจวิเคราะหคาตางๆ ดังตอไปนี้ 
         1.  วิเคราะหคณุภาพทางดานจุลินทรียตรวจวเิคราะห

ปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราตามวิธขีอง(A.O.A.C.1995) 

          2.  วิเคราะหคณุภาพทางเคมีและกายภาพเชน pH 

ความชื้น และสี  

3. ผลการทดลอง  
จากรูปที่ 1 พบวาคา pH ของเครื่องแกงสมภาคใตมีความ

เปนกรด โดยเครื่องแกงสมที่เติมสมแขกรอยละ 20  มีคา pH ต่ําที่สุด 
(pH 3.7) เครื่องแกงสมภาคใตที่เติมสมแขกรอยละ 10 (pH 4.3) และ
ชุดควบคุม (pH 5.5) และเม่ือประกอบกับอายุการเก็บรักษา
เครื่องแกงสมเพิ่มข้ึนพบวามีคาลดลงยกเวน เครื่องแกงสมที่เติมสม
แขกรอยละ 10 ที่มีคาเพิ่มข้ึนเล็กนอยซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของคา pH 
เปนผลมาจากปริมาณกรดและดาง รวมทั้งความเปนบัฟเฟอรของ
อาหารในระหวางการเก็บรักษา 

 
 



 
 
รูปที่  1  ผลของการเติมสมแขกตอคา pH ของเคร่ืองแกงสมภาคใต   
             ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 

 เม่ือพิจารณา รูปที่ 2 พบวาปริมาณความชื้นเริ่มตน(รอย
ละ)และอายุการเก็บได  9  วันของแตละชุดการทดลอง ไมมีความ
แตกตางกัน แตเม่ือเปรียบเทียบคาความชื้นชุดทดลองพบวาชุด
ควบคุมมีคาความชื้นมากกวาชุดที่เติมสมแขก อธิบายไดวาการเติม
สมแขกในเครื่องแกงสมทําใหสมแขกซึ่งมีความชื้นต่ํากวาพริกแหง
และกระเทียมสด ดังน้ันรอยละของความชื้นจึงมีคาลดลงตามปริมาณ
ของแข็งแหงที่เพิ่มข้ึน 

 
รูปที่  2  ผลของการเติมสมแขกตอคาความชื้นเคร่ืองแกงสมภาคใตใน 

               ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 
 การเปลี่ยนแปลงสีของเครื่องแกงสมภาคใต แสดงดังรูปที่ 
3  4  และ 5 โดยคา L*  ซ่ึงแสดงความสวางของเครื่องแกงสมภาคใต
ชุดควบคุมมีคาต่ํากวาเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมสมแขกรอยละ 10 
และรอย 20 ตลอดอายุการเก็บรักษา เชนเดียวกับคา a* และ b* ที่
พบวาชุดควบคุมมีคาต่ํากวาชุดที่ เติมสมแขกแสดงใหเห็นวา
เครื่องแกงสมภาคใตที่เติมสมแขกมีสีสดใสและสวางกวาเครื่องแกง
สมที่ไมเติมสมแขก(ชุดควบคุม) 
 
 

 
 

รูปที่ 3  ผลของการเติมสมแขกตอคา L* ของเคร่ืองแกงสม  
            ภาคใตระหวางการเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิหอง 

 
 

 
 
รูปที่ 4  ผลของการเติมสมแขกตอคา  a* ของเคร่ืองแกงสมภาคใตระหวาง  
            การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 

 
 
รูปที่ 5  ผลของการเติมสมแขกตอคา b* ของเคร่ืองแกงสมภาคใตระหวาง  
            การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 
การเติมสมแขกรอยละ 20 สงผลใหคา Aw  ลดต่ํากวา 

0.9 ซ่ึงต่ํากวาชุดควบคุม และชุดที่เติมสมแขกรอยละ 10 ( ตารางที่ 
1 ) สอดคลองกับคาความชื้น (รูปที่ 2 ) ที่พบวาเม่ือรอยละของการ
เติมสมแขกลงในเครื่องแกงสมเพิ่มข้ึนสงผลใหคาความชื้นลดลง 

 
ตารางที่  1   ผลการเติมสมแขกตอคาวอเตอรแอคติวิต้ีของเครื่องแกงสม
ภาคใต ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 
ตารางที่  2  พบวาปริมาณจุลินทรียในเครื่องแกงสม(ชุด

ควบคุม)ซ่ึงไมเติมสมแขกกับเติมสมแขกรอยละ 10 และเติมสมแขก
รอยละ  20  มีปริมาณเชื้อจุลินทรียไมแตกตางกัน ตลอดอายุการเก็บ
รักษาแสดงวา ไมวาจะเติมสมแขกในเครื่องแกงสมหรือไมเติม(ชุด
ควบคุม)ก็ไมมีผลตอการควบคุมการเจริญของเช้ือจุลินทรียซ่ึงเปน
สาเหตุที่สําคัญตอการเนาเสียของเครื่องแกงสมภาคใตทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากชนิดของจุลินทรียที่มีอยูในพริกและหรือขม้ินทนตอกรด
ที่มีอยูในสมแขกทําใหการเติมสมแขกไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย นอกจากอาจเปนไปไดวาสารประกอบอัล
ลินที่มีอยูในกระเทียมยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญของ
เชื้อ ดังน้ันหากเก็บรักษานานขึ้น อาจพบความแตกตางของ
เครื่องแกงสมภาคใตที่เติมและไมเติมสมแขกซึ่งลักษณะของโคโลนีที่
ข้ึนบนอาหารPDAแสดงดังรูป 6 และ 7 

 

อายุการเก็บ ชุดทดลอง 
1 3 6 9 

ควบคุม 
(ไมเติมสมแขก) 

0.94±0.002 0.95±0.003 0.95±0.004 0.95±0.001 

เติมสมแขก 
รอยละ 10 

0.95±0.003 0.95±0.002 0.95±0.001 0.95±0.001 

เติมสมแขก 
รอยละ 20 

0.87±0.010 0.88±0.007 0.88±0.001 0.87±0.001 



 
รูปที่ 6 ลักษณะโคโลนีของจุลินทรียในเครื่องแกงสมที่ไดจาก 

การเพาะเชื้อบนอาหาร  PCA 
 

 
รูปที่ 7  ลักษณะโคโลนีของจุลินทรียในเครื่องแกงสมที่ไดจาก 

การเพาะเชื้อบนอาหาร  PCA 
 

ตารางที่  2   ผลการเติมสมแขกตอการวิเคราะหปรมิาณจุลินทรีย(TVC)  
ของเคร่ืองแกงสมภาคใต 

 

จากตารางที่   3  แสดงปริมาณเชื้ อราและยิสต ใน
เครื่องแกงสมของชุดควบซึ่งไมเติมสมแขกกับเติมสมแขกรอยละ 10 
และสมแขกรอยละ  20  พบวาปริมาณเชื้อราและยิสตไมแตกตางกัน 
ตลอดอายุการเก็บรักษาซึ่งสอดคลองกับคาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด
ดังที่ไดอธิบายไวกอนหนาน้ีโดยลักษณะโคโลนียิสตและราที่ข้ึนบน
อาหารPDAแสดงดังรูปที่ 8 อยางไรก็ตามเปนที่นาแปลกใจวา  การ
เติมสมแขกมีผลตอการลดคา pH  ความชื้นและ Aw  แตไมมีผลตอ
การควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ซ่ึงเปนขอกําหนดคุณภาพ
ของเครื่องแกงที่สําคัญจึงควรมีการศึกษาในรายละเอียดของชนิดจุลิ
นทรียที่ตอบสนองและไมตอบสนองตอการเติมสมแขกเพิ่มเติม 
นอกจากนี้อาจเปนไปไดวาอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา
เครื่ องแกงสมของการทดลองนี้ยั งไม เหมาะสมพอที่ จะ เห็น
ประสิทธิภาพของการเติม 
สมแขก 

 

 
รูปที่  8  โคโลนีของราจากการเพาะเชื้อบนอาหาร PDA 

ตารางที่  3   ผลการเติมสมแขกตอการปริมาณเชื้อราและยิสตของ  
เครื่องแกงสมภาคใต 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. สรุป และอภิปราย 
  การเติมสมแขกในเครื่องแกงสมภาคใตรอยละ 20  สงผล
ใหคา pH คาสี (L*,b*, a* ) ความชื้น และ Aw  แตกตางจากชุด
ควบคุม  แตไมมีผลตอการเจริญเติมโตของเชื้อจุลินทรีย อยางไรก็
ตามเครื่ องแกงสมทุกชุดการทดลองมีอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง(26-30 องศา) นานกวา  9 วัน โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการปนเปอนของจุลินทรีย และคาทางกายภาพประกอบ 
 

5. ขอเสนอแนะ  
1.  ควรศึกษาอายกุารเก็บรักษาใหนานกวานี้ 
2.  การศึกษาปจจยัที่มีผลตอการยืดอายุเครื่องแกงสมควรศึกษา
หลายๆ ปจจยัควบคูกัน  เชน ศึกษาผลของสมแขก  การลวก  การ
เติมเกลือ การนําพชืสมุนไพรอื่นมาแทนเชนใบหนอนตายยาก 
3.  ควรศึกษาผลของสมแขกตอการยืดอายุของเครื่องแกงอื่นๆ  
4.  ควรศึกษาคุณสมบัติสมแขกแทนการใชสารเคมี เชน นํ้าสมสายชู
สมแขก  
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก

โครงการครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขอขอบคุณดร.จกัร ี 
ทองเรือง  ดร.สุนิสา   ศิริพงศวุฒิกร ที่ไดใหคําปรึกษา  ชี้แนะและให
ความเอ้ือเฟอ  อุปกรณ  สถานที่  ในการทําวิจัย  และขอขอบคุณ 
น.ส.นัยนา   เพงเซงและ  น.ส.มารศรี  จันสี นักศึกษาปริญญาโท 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดีตอลดเวลา
ที่ทําการวิจัย 
 

เอกสารอางอิง  
ชมพูนุช  โสมาลีย และ เถวียน  บัวตุม.2552. ศึกษาวิธีการยืดอายุ 

การเก็บรักษาเครื่องแกงปกษใต:กรณีศึกษา
เคร่ืองแกงค่ัวกลิ้งและเครื่องแกงสม.เอกสาร
ประกอบการประชมุวิชาการและนําเนอผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษณิ ครั้งที่ 19 

เต็ม สมิตินันทน . 2544  ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย บริษัท 
ประชาชน จํากัด . กรุงเทพฯ. 2544พมิพครั้งที่ 2.  

นุชรี  ชาติวงศากุล.2552.เครื่องตมยําสมแขกสําเร็จรูป:ผลของ 
ชนิดของบรรจุภณัฑและเทคนิคการบรรจุตอการ 
เปลี่ยนแปลคุณภาพระหวางการเก็บรักษา. 
วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลย ี
อาหาร.มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร                                          

อายุการเกบ็ ชุดทดลอง 

1 3 6 9 

ควบคุม 
(ไมเติมสมแขก) 

≤102 7.5×103 3.45×103 1.5×103 

ใสสมแขก 
รอยละ 10 

≤102 1.15×103 3.62×103 2.25×103 

ใสสมแขก 
รอยละ 20 

≤102 6.0×102 2.5×103 4.12×103 

อายุการเกบ็ ชุดทดลอง 

1 3 6 9 

ควบคุม 
(ไมเติมสมแขก) 

≤102 ≤102 ≤102 ≤102 

ใสสมแขก 
รอยละ 10 

≤102 ≤102 ≤102 ≤102 

ใสสมแขก 
รอยละ 20 

≤102 ≤102 ≤102 ≤102 


