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บทคัดยอ  
 การศึกษาผลของการเติมเกลือตอการยืดอายุเก็บรักษา
เครื่องแกงสมภาคใต  ซ่ึงดําเนินการโดยการนําประกอบดวย  พริก
ข้ีหนูแหง  กระเทียม  และขม้ินสด  ในอัตราสวน  10 : 5 : 2  มาบด
ใหละเอียดกอนเติมเกลือรอยละ  0, 10 และ 20   ตรวจติดตาม
คุณภาพเครื่องแกงสมภาคใต  ระหวางการเก็บรักษาโดยการ
วิเคราะหคา pH   ความชื้น   สี   และปริมาณจุลินทรีย   ผลการ
ทดลองพบวาการเติมเกลือมีผลใหคา pH  ของเครื่องแกงสมภาคใตมี
คาอยูระหวาง  4.93 – 5.12  ในขณะที่เครื่องแกงชุดควบคุมมีคา  pH  
สูงกวา  5.12  เคร่ืองแกงสมที่เติมเกลือมีสีแดงสด  และมีสีเหลืองสูง
กวาชุดควบคุมที่ไมเติมเกลือ  นอกจากนี้ยังพบวาการเติมเกลือรอย
ละ  20  สงผลใหคาความชื้นและ Aw ต่ํากวาชุดควบคุมและชุดที่เติม
เกลือรอยละ  10   แตการเติมเกลือรอยละ10 และ 20  ไมมีผลตอการ
เจริญของจุลินทรีย  ยีสตและรา   เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  
อยางไรก็ตามผลจากการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องแกงสมภาคใต
ทุกชุดการทดลองมีอายุการเก็บรักษานานกวา  9  วัน  แมวาเปนการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 

คําสําคัญ:  เครื่องแกงสมภาคใต   เกลือ  การยืดอายุ  
 
1. บทนํา  
              เครื่องแกงสมภาคใตที่วางขายตามทองตลาด  โดยทั่วไป
มักพบปญหามีอายุการเก็บรักษาไดไมนาน  เน่ืองจากมีเชื้อ
แบคทีเรีย  เชื้อราตางๆ  และความชื้นสูง เพราะสวนผสมในการทํา
เครื่องแกงสมภาคใตจะเปนของสดเชน พริก กระเทียม ขม้ิน  ซ่ึง
สวนประกอบเหลานี้มีการปนเปอน  เชื้อแบคทีเรีย  และเชื้อรา   จาก
ดิน   ดังน้ันหากสวนผสมเหลาน้ีทําความสะอาดไมดีพอและถูก
สุขลักษณะในการผลิตจะทําใหเกิดการเนาเสียของเครื่องแกงสม
ภาคใต ไดงาย  
            ผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาที่เกิดข้ึนในเรื่องอายุการเก็บรักษา
ของเคร่ืองแกงสมภาคใต จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการในการยืดอายุการ
เก็บรักษาเครื่องแกงสมภาคใตดวย ปริมาณเกลือในอัตราสวนที่
แตกตางกัน โดยไมใหสี กลิ่น รสของเครื่องแกงสมภาคใตเปลี่ยนไป
และมีอายุการเก็บรักษาที่นานข้ึน  ซ่ึงเกษตรกรสามารถทําได ผลที่
ไดรับจะทําใหมีเครื่องแกงสมภาคใต ที่การผลิตไมตองใชสารกันบูด
เพื่อปองกันการเนาเสียตอไป 
 
 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
               2.1. วัสดุและอุปกรณ 
2.1.1 วัตถุดิบสําหรับทําเครื่องแกงสมภาคใต 
      พริกข้ีหนูแหง , ขม้ิน , กระเทียม  และเกลือ 
2.1.2 อุปกรณ 
     1.เครื่องปน  2.เครื่องอบแหง 
     3.เครื่องวัด pH  4.เครื่องวัดคาสี 
2.2. วิธีการทดลอง 

       1. นํากระเทียมและขม้ินสดปอกเปลือกออกใหหมดและพริกข้ีหนู
แหง   ลางใหสะอาดพักใหสะเด็ดนํ้ากอนใชนาน  2  นาที 
       2. บดสวนผสมหลัก  เชน พริกข้ีหนูแหง  กระเทียม  ขม้ินสด  
ในสัดสวน   10 : 5 : 2  บดใหละเอียดรวมกันกอนนําเกลือที่เตรียมไว
มาเติมลงไปในปริมาณ รอยละ  10 และ 20  บดรวมกันอีกครั้ง 
      3. บรรจุถุงพลาสติก  ถุงละ  50  กรัม 
      4.ประเมินคุณภาพของเครื่องแกงสมภาคใตโดยการเก็บ
ตัวอยางที่อุณหภูมิหอง (26-30 องศาเซลเซียส) และทําการสุม
ตัวอยางทุกๆ 3 วัน เพื่อนํามาตรวจสอบคุณภาพทางดาน เคมี 
กายภาพ และจุลินทรีย 
       การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องแกงสมภาคใตเก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิหอง 
       สุมตัวอยางเครื่องแกงเพื่อตรวจวิเคราะหคาตางๆ ดังตอไปน้ี 
 -วิเคราะหคุณภาพทางดานจุลินทรียตรวจวิเคราะห
ปริมาณจุลินทรียที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง(TVC) และยีสตและราตาม
วิธีของ(A.O.A.C.1995) 
 -วิเคราะหคาสีดวยเครื่องวัดสียี่หอ HunterLab รุน Color 
Flex 
 -วิเคราะหคาความชื้น ความเปนกรดดาง(pH) และ คา
Water activity (Aw) 
 
3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)  

          1.  ผลของการเติมเกลือตอคา pH  ของเครื่องแกงสม
ภาคใตระหวางการเก็บรักษา 

        ผลจากการทดลองพบวา   การเติมเกลือมีผลทําให คา pH   
ของเครื่องแกงสมภาคใตต่ํากวาชุดควบคุม   (รูปที่  1  )    ทั้งน้ีอาจ
เปนผลมาจากเกลือสามารถควบคุมการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
โดยทั่วไป   แตเปดโอกาสใหเชื้อที่ทนเกลือ  และสรางกรดแลคติก
เจริญข้ึนมาแทน 



   
  

  
                    
รูปที่ 1  ผลของการเติมเกลือตอคา pH  ของเคร่ืองแกงสมภาคใต  
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 

2.  ผลของการเติมเกลือตอคาความชื้นของ
เคร่ืองแกงสมภาคใต  ระหวางการเก็บรักษา 
 จากผลการทดลอง  แสดงใหเห็นวาการเติมเกลือซ่ึงเปน
ของแข็งแหงลงไปในเครื่องแกงสม  มีผลทําใหเครื่องแกงสมมีคา
ความชื้นลดลง  เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องแกงที่ไมไดเติมเกลือ  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเกลือเปนสารประกอบที่ละลายน้ําได  ทําใหปริมาณนํ้า
อิสระลดลง 

               
รูปที่  2  ผลของการเติมเกลือตอคาความชื้นของเครื่องแกงสมภาคใต
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 
 

3.  ผลของการเติมเกลือตอคาสี (L*, a*, b*)ของ
เคร่ืองแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง               

       จากรูปที่  3  พบวาชุดควบคุม(ไมเติมเกลือ) ชุดที่ใสเกลือรอย
ละ 10 และชุดที่ใสเกลือรอยละ20   ในวันที่เร่ิมตนมีคาความสวาง(L*)
ไมแตกตางกันเม่ือเวลาผานไปในวันที่  3  พบวาคาความสวางของ
เครื่องแกงสมทุกชุดมีคาลดลง  และในวันที่  6  พบวาคาความสวาง
จะเพิ่มข้ึน  อธิบายไดวาในวันเร่ิมตน  สวนผสมของเครื่องแกงที่ยังมี
ความสดอยูและยังไมเกิดปฏิกิริยาสรางสีนํ้าตาล  คาของสีจึงมีคาสีที่
สวางกวาวันที่ 3 เม่ือเวลาผานไปในวันที่ 3  คาความสวางลดลง
กอนที่จะมีคาเพิ่มข้ึนในเคร่ืองแกงที่มีการเติมเกลือ   

               
       รูปที่  3  ผลของการเติมเกลือตอคาความสวาง (L*)ของ
เครื่องแกงสมภาคใต  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
        คา a*  และ b*  แสดงวา  รูปที่ 4  และรูปที่  5  ซ่ึงผลการ
ทดลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับคาความสวาง (L*)  คือชุด
ควบคุมมีคา  a*  และ b*  ต่ํากวาเครื่องแกงที่เติมเกลือ  จึงอาจ
กลาวไดวาเครื่องแกงที่เติมเกลือสามารถรักษาสี  ทั้ง  L*  a*  และ 
b*  ของเคร่ืองแกงไวไดดีกวาเครื่องแกงที่ไมเติมเกลือ   

 
 

 
 รูปที่  4  ผลของการเติมเกลือตอคา a* ของเคร่ืองแกงสมภาคใต  
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง  
  

  
 

รูปที่  5  ผลของการเติมเกลือตอคา b*ของเคร่ืองแกงสมภาคใต  
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 



   
  

4.   ผลการเติมเกลือตอคาวอเตอรแอคติวิต้ีของ              
เคร่ืองแกงสมภาคใต 
           ผลการเติมเกลือตอคาวอเตอรแอคติวิตี้ของเคร่ืองแกงสม
ภาคใต  แสดงดังตารางที่ 1 พบวา Aw ในชุดควบคุม   (ไมเติมเกลือ)
มีคาสูงกวาเครื่องแกงที่มีการเติมเกลือ รอยละ10 และรอยละ 20  
ตามลําดับ  อยางไรก็ตามพบวาเม่ืออายุการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน  ไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงคา  Aw  และเหตุที่การเติมเกลือสงผลตอการ
ควบคุมคา  Aw   เน่ืองจากเมื่อเกลือละลายน้ําทําใหปริมาณนํ้าอิสระ
ลดลง 
ตารางที่  1   ผลการเติมเกลือตอคาวอเตอรแอคติวิตี้ของเครื่องแกง
สมภาคใตระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 
5.   ผลการเติมเกลือตอการวิเคราะหปริมาณจุลนิท

รียของเครื่องแกงสมภาคใต ระหวางการเก็บรักษา 
        ผลการเติมเกลือตอการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียของ
เคร่ืองแกงสมภาคใต ระหวางการเก็บรักษา  แสดงดังตารางที่ 2  
แสดงปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง  (Total  
Viable  Count)  ในเครื่องแกงสมภาคใต  ที่ไมเติมเกลือ (ชุดควบคุม)  
เติมเกลือรอยละ 10 และ รอยละ 20  ซ่ึงพบวา  ปริมาณจุลินทรียใน
เครื่องแกงสมภาคใตทุกชุดการทดลองมีคาไมแตกตางกัน  ตลอด
อายุการเก็บรักษาแสดงวา    การเติมเกลือรอยละ  10  และรอยละ  
20  ไมสามารถลดปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไดอยางมีประสิทธภาพ  
เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากเชื้อจุลินทรียที่
หลงเหลือในเคร่ืองแกงซ่ึงทนเกลือไดสูง 
      ตารางที่ 2  ผลการเติมเกลือตอการวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย
ของเคร่ืองแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา   
 

6.   ผลการเติมเกลือตอปริมาณยิสตและราของ
เคร่ืองแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา  
    ผลการเติมเกลือตอปริมาณยีสตและราของเครื่องแกงสมภาคใต  
ระหวางการเก็บรักษา   แสดงดังตารางที่  3  ผลการทดลองพบวา
ปริมาณเชื้อราและยีสตในเครื่องแกงสมของชุดควบคุม  ซ่ึงไมเติม
เกลือและเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมเกลือรอยละ  10  และเติมเกลือ
รอยละ  20  ไมแตกตางกันตลอดอายุการเก็บ  ซ่ึงสอดคลองกับคา
ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด  ดังที่ไดอธิบายไวกอนหนานี้  อยางไรก็
ตามเปนที่นาแปลกใจวา  การเติมเกลือมีผลตอการลดคา pH  
ความชื้นและ Aw แตไมมีผลตอการควบคุมการเจริญของเช้ือจุลินทรีย  
ซ่ึงเปนขอกําหนดคุณภาพของเครื่องแกงสมที่ สําคัญ  จึงควรมี
การศึกษาในรายละเอียดของชนิดจุลินทรียที่ตอบสนองและไม
ตอบสนองตอการเติมเกลือเพิ่มเติม  นอกจากนี้อาจเปนไปไดวา

อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเครื่องแกงสมของการทดลอง
น้ียังไมเหมาะสม 

ตารางที่ 3 ผลการเติมเกลือตอปริมาณยิสตและราของเครื่องแกงสม
ภาคใตระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 
 

4.  สรุปและอภิปรายผล 
 การทดลองศึกษาการยืดอายุเครื่องแกงสมภาคใตโดยเติม
เกลือที่มีปริมาณรอยละ  10  กับรอยละ  20   เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมที่ไมมีเกลือพบวาเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมเกลือ มีคา pH   
คาความชื้น และ คา  Aw ต่ํากวาชุดควบคุม   สวนคา สี   L*   a*   
b*   ของชุดการทดลองที่เติมเกลือสามารถรักษาสีของเคร่ืองแกงได
ดีกวาชุดควบคุม    แตการเติมเกลือไมมีผลตอการลดปริมาณจุลินท
รียทั้งหมด   ปริมาณของยีสตและราเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม   
อยางไรก็ตามเคร่ืองแกงสมภาคใตทุกชุดการทดลองมีอายุการเก็บ
รักษาไดนานกวา 9 วันที่อุณหภูมิหอง 
 
5. ขอเสนอแนะ 
             1. ควรศึกษาอายุในการเก็บรักษาเครื่องแกงสมภาคใต
จากการเติมเกลือในปริมาณรอยละ 10  และรอยละ20 ใหนานกวานี้ 
             2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยืดอายุเครื่องแกง
สมภาคใตในหลายๆปจจัย   เชน การลวกเครื่องเทศ     การอบแหง
ของเคร่ืองเทศ      การเติมสมแขก    การเติมสมแขกและเกลือ   
การนําพืชสมุนไพรอื่นมาแทนเชนใบหนอนตายยากหรือการเติม
กระเทียมเล็กเปรียบเทียบกับกระเทียมกลีบใหญ  เปนตน 
 3. ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของชนิดจุลินทรียที่
ตอบสนองและไมตอบสนองตอการเติมเกลือเพิ่มเติม   

 

 

อายุการเก็บ(วัน) 
ชุดทดลอง 

1 3 6 9 
ควบคุม(ไมเติม
เกลือ) 

0.94 0.95 0.95 0.95 

เติมเกลือรอยละ 10 0.79 0.79 0.79 0.80 
เติมเกลือรอยละ 20 0.72 0.72 0.72 0.72 

อายุการเก็บ(วัน) 
ชุดทดลอง 

1 3 6 9 
ควบคุม(ไม
เติมเกลือ) 

≤102 7.5×103 3.45×103 1.5×103 

เติมเกลือ
รอยละ 10 

≤102 3.6×103 1.2×104 4.7×103 

เติมเกลือ
รอยละ 20 

≤102 6.4×103 1.95×104 6.5×102 

อายุการเก็บ(วัน) 
ชุดทดลอง 

1 3 6 9 
ควบคุม(ไม
เติมเกลือ) 

≤102 7.5×103 3.45×103 1.5×103 

เติมเกลือ
รอยละ 10 

≤102 3.6×103 1.2×104 4.7×103 

เติมเกลือ
รอยละ 20 

≤102 6.4×103 1.95×104 6.5×102 



   
  
กิตติกรรมประกาศ  
        งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการครุวิจัยป  2553 ศูนยอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร งานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดตอง
ขอขอบคุณ  ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร  นักวิจัยพี่เลี้ยงที่คอยให
คําปรึกษา  ดูแลชวยเหลือและใหแนวคิดในการทํางาน  ขอขอบคุณ
นางสาวนัยนา  เพงเซง และนางสาวมารศรี  จันสี ที่คอยชวยเหลือ
ในการเก็บงานทางหองปฏิบัติการ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆและนองๆ 
สมาชิก  ทุกคนที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจ  ขอบคุณ 
ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค  อําเภอเมือง  จังหวัด
สงขลา  ที่อนุญาตใหมาเขารวมโครงการในครั้งน้ี 

         ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จักรี  ทองเรือง  ที่ไดใหการสนับสนุน  และ
ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนในกลุมงานวิจัยครุวิจัยศูนยอุตสาหกรรม
เกษตร การยืดอายุเครื่องแกงสมภาคใตที่ไดใหกําลังใจในการจัด
ทํางานจนสําเร็จไดดวยดี 

เอกสารอางอิง  
ชมพูนุช  โสมาลีย และ เถวียน  บัวตุม.2552. ศึกษาวิธีการยืดอายุ

การเก็บรักษาเครื่องแกงปกษใต:กรณีศึกษาเครื่องแกงคัว่
กลิ้งและเครื่องแกงสม.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
และนําเนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 19 

นุชรี  ชาติวงศากุล.2552.เครื่องตมยําสมแขกสําเร็จรูป:ผลของชนิด
ของบรรจุภัณฑและเทคนิคการบรรจุตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา.วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ปณณธร  ภัทรสถาพรกุล.วิศวกรรมการแปรสภาพผลิตผล
เกษตร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลธัญบุรี
,http:\\courseware.rmutl.ac.th 

สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ  และคณะ.2548.โครงการการพัฒนาคุณภาพ
นํ้าพริกเผาไทย.จุฬาสัมพันธ ปที่ 48 ฉบับที่ 20 วันจันทรที่ 
23 พฤษภาคม 2548 
,www.research.chula.ac.th/cu_online/2548 

 
                   
 

  
 
                         
 

 
 
 
  
 

 


