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บทคัดยอ  
        การศึกษาผลของการลวกเครื่องเทศตอการยืดอายุการเก็บ
รักษาเครื่องแกงสมภาคใตซ่ึงดําเนินการโดยนํา พริกข้ีหนูแหง 
กระเทียม และขม้ินสดในอัตราสวน 10:5:2 นําไปลวกในน้ําเดือดเปน
เวลา 0, 0.5 นาที และ 1 นาที หลังจากนั้นบดใหละเอียดกอนบรรจุ
ถุงพีอีและเก็บรักษาที่อุณหภู มิหอง    ตรวจติดตามคุณภาพ
เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษาโดยวิเคราะหคา pH คาสี 
ความชื้น  Aw และปริมาณจุลินทรีย ผลการศึกษาพบวาคา pH ของ
เครื่องแกงสมภาคใตที่ลวกเครื่องเทศมีคาสูงกวาเครื่องแกงสมภาคใต
ชุดควบคุม(ไมลวกเครื่องเทศ) เครื่องแกงที่ลวกเครื่องเทศมีสีแดงและ
เหลืองสดกวาชุดควบคุม เครื่องแกงสมภาคใตที่ลวกเคร่ืองเทศ 0.5 
นาทีและเคร่ืองแกงสมภาคใตชุดควบคุม มีอายุการเก็บรักษานาน
กวา 9 วัน สวนเครื่องแกงสมภาคใตที่ลวกเครื่องเทศ 1 นาที มีอายุ
การเก็บรักษานอยกวา 6 วัน เม่ือเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง 
 
คําสําคัญ: เครื่องแกงสมภาคใต, เครื่องเทศ, การยืดอายุ ,  

การลวกน้ํารอน   
 

1. บทนํา  
     แกงสมภาคใตจัดเปนอาหารที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน
ภาคใต เปนแกงที่ มีสวนผสมของเครื่องแกงไมยุ งยาก  มีความ
หลากหลายในการแกงแปลเปลี่ยนไปตามทองถ่ินและชนิดของสิ่งที่จะ
แกงแตโดยองคประกอบหลักของเครื่องแกงน้ันจะเหมือนกัน ไดแก 
พริกข้ีหนู กระเทียม และขม้ิน ในปจจุบันเคร่ืองแกงสมและเครื่องอื่นๆมี
การผลิตและจําหนายในทองตลาดแตเครื่องแกงสมภาคใตที่วางขาย
ตามทองตลาดมักพบปญหาคือการมีอายุการเก็บรักษาไดไมนาน  
เน่ืองจากมีความชื้นสูงโดยสวนผสมในการทําเครื่องแกงสมมักเปนของ
สด ซ่ึงมักมีการปนเปอนของดิน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราตางๆ หาก
สวนผสมเหลานี้ทําความสะอาดไมดีพอและไมถูกสุขลักษณะในการผลิต
ทําใหเกิดการเสื่อมเสียเร็วข้ึนการเสื่อมเสียของอาหารมีสาเหตุมาจากจุ
ลินทรียและเอนไซมเปนสําคัญ ดังน้ันหากวัตถุดิบที่ใชในการทํา
เคร่ืองแกงมีการปนเปอนของจุลินทรีย อาจสงผลตอคุณภาพและอายุ
การเก็บรักษา ดังน้ันการใหความรอนโดยการลวกวัตถุดิบทุกอยางกอน
นําไปบดใหเปนเครื่องแกงสม จึงนาจะเปนทางเลือกหน่ึงที่ใชในการยืด
อายุการเก็บรักษาเครื่องแกงใหยาวนาน การวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค
ที่จะศึกษาผลของการลวกเครื่องเทศของเครื่องแกงสมภาคใตเพื่อทําให
เครื่องแกงสมมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น 
 
 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ  
2.1  วัตถุดิบสําหรับทําเครื่องแกงสมภาคใต 
      พริกข้ีหนูแหง , ขม้ิน , กระเทียม 
2.2  อุปกรณ 
     1.เครื่องปน  2.เครื่องอบแหง 
     3.เครื่องวัด pH  4.เครื่องวัดคาสี 
2.3  วิธีการทดลอง 
1. เตรียมสวนผสมที่จะใชทําเครื่องแกงสมไดแก พริกข้ีหนูแหง ขม้ิน
สด และกระเทียมที่ปอกเปลือกแลว ลางทําความสะอาดดวยนํ้าเปลา
ใหสะอาด   
2.นําสวนผสมตางๆ นําไปลวกในน้ําเดือด เปนเวลา 0,0.5 และ 1 
นาที ตั้งทิ้งไวใหสะเด็ดนํ้า นาน 2 นาที 
3. นําสวนผสมที่ผานการลวกที่เวลาตางๆ (0 นาที คือชุดที่ไมลวกซึ่ง
กําหนดเปนชุดควบคุม) ไดแก พริกแหง ขม้ินสด และ กระเทียม ใน
สัดสวน 10:5:2 ไปปนกับเคร่ืองปนใหละเอียด บรรจุในถุงพลาสติก
ชนิดพีอี ถุงละ 50 กรัม 
 4. ประเมินคุณภาพของเครื่องแกงสมภาคใตโดยการเก็บตัวอยางที่
อุณหภูมิหอง (26-30 องศาเซลเซียส) และทําการสุมตัวอยางทุกๆ 3 
วัน เพื่อนํามาตรวจสอบคุณภาพทางดาน เคมี กายภาพ และจุลินท
รีย 
5.สุมตัวอยางเครื่องแกงเพื่อตรวจวิเคราะหคาตางๆ ดังตอไปน้ี 
-วิเคราะหคุณภาพทางดานจุลินทรียตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย
ที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง(TVC) และยีสตและราตามวิธีของ
(A.O.A.C.1995) 
-วิเคราะหคาสีดวยเครื่องวัดสียี่หอ HunterLab รุน Color Flex 
-วิเคราะหคาความชื้น ความเปนกรดดาง(pH) และ คาวอเตอรแอคทิ
วิตี้ 
 
3. ผลการทดลอง  
  3.1.ผลของการลวกเครื่องเทศตอความเปนกรดดางของ
เครื่องแกงสมภาคใต 
         เม่ือพิจารณาผลของการลวกตอความเปนกรด-ดางของ
เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา พบวาคาความเปนกรด-
ดางเริ่มตนของเครื่องแกงที่ไมมีการลวกเครื่องเทศ(ชุดควบคุม) มี
คาสูงสุด ตามดวยชุดทดลองที่ลวกเครื่องเทศ 1 นาที และชุดทดลอง
ที่ลวกเครื่องเทศ 0.5 นาที มีความเปนกรด-ดางต่ําที่สุด  โดย
เครื่องแกงสมทั้ง 3 ชุด มีความเปนกรด (pH อยูในชวง 5.2 – 5.4) 



   
  
และเม่ือเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึนคาความเปนกรดดางของ
เครื่องแกงสมมีแนวโนมลดลงดังแสดงในรูปที่ 1 
 
รูปที่ 1 ผลของการลวกเคร่ืองเทศตอความเปนกรดดางของ
เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา 

  3.2. ผลของการลวกเครื่องเทศตอปริมาณความชื้นของ
เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา 
          จากการทดลองพบวาปริมาณความชื้นเ ร่ิมตนของ
เครื่องแกงสมที่ลวกเครื่องเทศ 0.5 นาที และ 1 นาที มีคาใกลเคียง
กัน โดยมีคาอยูในชวงรอยละ 53.71 - 54.22  ในขณะที่ความชื้นของ
เครื่องแกงสมชุดควบคุมมีคานอยกวาชุดทดลองทั้งสอง และเม่ือเวลา
การเก็บรักษาเพิ่มข้ึนปริมาณความชื้นของเครื่องแกงมีการลดลง
เพียงเล็กนอย การที่ปริมาณความชื้นของเครื่องแกงที่ลวกเครื่องเทศ
มีความชื้นสูงกวาเครื่องแกงที่ไมไดลวกเครื่องเทศนั้นเปนผลมาจาก
การลวกเครื่องเทศทําใหเครื่องเทศดูดซับนํ้าเขาไปในระหวางการ
ลวก  โดยการลวกที่เวลาตางกันไมไดทําใหปริมาณความชื้นของ
เครื่องแกงแตกตางกัน 

 
รูปที่ 2 ผลของการลวกเครื่องเทศตอปริมาณความชื้นของ 

เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา 
 

  3.3.ผลของการลวกเครื่องเทศตอคาสีของเคร่ืองแกงสม
ภาคใต 
         จากรูปที่ 3 พบวาเครื่องแกงสมภาคใตที่ลวกเครื่องเทศ 
0.5 นาที และ 1 นาที มีผลทําใหมีความสวาง (คา L* ) สูงกวา
เครื่องแกงสมที่ไมไดลวกเคร่ืองเทศ(ชุดควบคุม) โดยเครื่องแกงสมที่
ลวกเครื่องเทศ 0.5 นาที มีคา L* ใกลเคียงกับคา L* ของเคร่ืองแกง
สมที่ลวกเครื่องเทศ 1 นาที แตมีคามากกวาเครื่องแกงที่ไมลวก
เครื่องเทศ ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานของ นุชรี ชาติวังศากุล
(2552)ที่ระบุวาเครื่องตมยําสมแขกที่ผานการลวกในน้ําเดือดมีคา L* 
สูงกวาเครื่องตมยําสมแขกที่ไมผานการลวก จากการรายงานของ 

Govindarajan (1980) ระบุวาการตมขม้ินในสารละลายดางกอนการ
ทําแหงสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่ เปนสาเหตุให
เกิดปฏิกิริยาการสรางสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑ สงผลใหผลิตภัณฑมี
ความสวางหรือคา L* สูงข้ึน สําหรับคา a* ซ่ึงเปนคาที่บงบอกความ
เปนสีแดงและสีเขียว   

 
รูปที่ 3 ผลของการลวกเครื่องเทศตอคา L* เครื่องแกงสมภาคใต

ระหวางการเก็บรักษา 

 
รูปที่ 4 ผลของการลวกเครื่องเทศตอคา a* ของเคร่ืองแกงสมภาคใต

ระหวางการเก็บรักษา 

 
รูปที่ 5 ผลของการลวกเครื่องเทศตอคา b* ของเคร่ืองแกงสมภาคใต

ระหวางการเก็บรักษา 
 
  จากรูปที่ 4 พบวาเครื่องแกงสมที่ลวกเครื่องเทศ เปนเวลา 
0.5 และ 1.0 มีคา a* ใกลเคียงกันและมีคามากกวาชุดควบคุม  และ
เม่ือเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึนเครื่องแกงสมที่ลวกเครื่องเทศมีคา a* 
เพิ่มข้ึน ในขณะที่เครื่องแกงที่ไมลวกเครื่องเทศมีคา a* ลดลง สวน
คา b* ซ่ึงแสดงถึงความเปนสีเหลืองและสีนํ้าเงิน พบวาเครื่องแกงสม
ที่ลวกเคร่ืองเทศมีความเปนสีเหลืองมากกวาเครื่องแกงสมที่ไมลวก
เครื่องเทศ และคา b* มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน (รูปที่ 5)  ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาสีของเคร่ืองแกงสมที่ลวก
เครื่องเทศ 1 นาที ใหความเปนสีแดง สีเหลือง และความสวาง
มากกวาเครื่องแกงสมชุดที่ลวกเครื่องเทศ 0.5 นาที และชุดควบคุม 
เม่ือเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

b*
 

a*
 

L*
 



   
  
  3.4. ผลของการลวกตอคา วอเตอรแอคทีวิตี้(Aw) ใน
เครื่องแกงสมภาคใต 
         จากการวิเคราะหคา Aw ของเคร่ืองแกงสมจากการ
วิเคราะหคา Aw ของเคร่ืองแกงสมพบวาเครื่องแกงสมชุดควบคุมมีคา 
Aw อยูในชวง 0.93 – 0.94  สวนชุดที่ลวกเครื่องเทศ 0.5 และ 1 นาที 
มีคา Aw ประมาณ 0.966 – 0.967 ซ่ึงเปนคาที่อยูในชวงที่แบคทีเรีย
สวนใหญสามารถเจริญได สงผลใหปริมาณเชื้อจุลินทรียในเครื่องแกง
ทั้งสามชุดมีจุลินทรียในปริมาณที่แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 
รูปที่ 5 ผลของการลวกเครื่องเทศตอคา วอเตอรแอคทีวิตี ้(Aw)ของ

เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา 
 

3.5. ผลของการลวกตอปริมาณจุลินทรียในเครื่องแกงสม
ภาคใต 
  จากตาราง 1 ปริมาณจุลินทรีย(โคโลนี/กรัม)(CFU/g) ที่ได
จากการเพาะเชื้อในอาหาร PCA เปนเวลา 24-48 ชั่วโมงแลวนับ
จํานวนโคโลนี พบวาปริมาณจุลินทรียเร่ิมตนของเครื่องแกงสม
ภาคใตทั้งสามชุดการทดลองมีคาเทากันคือ  ≤102 CFU/g  แตเม่ือ
เวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึนปริมาณ   จุลินทรียในเครื่องแกงสมภาคใต
ที่ลวกเครื่องเทศ 1 นาที มีมากกวาชุดควบคุม และ ชุดทดลองที่ลวก
เครื่องเทศ 0.5 นาที  นอกจากนี้ยังพบวา เครื่องแกงสมภาคใตที่ลวก
เครื่องเทศ 0.5 นาที มีปริมาณจุลินทรียในชวง 6 วันแรกนอยกวาชุด
อื่นๆ กอนมีคาไมแตกตางกับชุดควบคุมซ่ึงไมมีการลวกเครื่องเทศ
เม่ือเก็บรักษานาน 9 วัน ผลจากการทดลองแสดงใหเห็นวาการลวก
เครื่องเทศที่ 1 นาทีนอกจากไมสามารถยืดอายุของเครื่องแกงทําให
เครื่องแกงสมภาคใตเนาเสียเร็วกวาชุดอื่นๆ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนผล
มาจากการลวกเครื่องเทศโดยเฉพาะกระเทียมทําใหสารออกฤทธิ์
ยับยั้งจุลินทรียโดยเฉพาะ สารอินทรียกํามะถันไดแก อัลลิซิน 
(Allicin)ในกระเทียมสลายตัวไประหวางการลวก ในขณะที่การลวกใน
นํ้าเดือดเปนเวลา 0.5 นาที สามารถยืดอายุเครื่องแกงสมภาคใตได
ดีกวาเครื่องแกงที่ไมไดลวกเครื่องเทศแสดงใหเห็นวาการลวกดวย
เวลาดังกลาวชวยลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในเครื่องเทศ แต
ไมไดทําลายคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรียของกระเทียม ในขณะที่
ปริมาณเชื้อราและยีสตที่พบในเครื่องแกงที่ลวกเคร่ืองเทศ 1 นาที 
มากกวาชุดอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 และสังเกตพบเห็นเสนใยของ
เชื้อราเจริญข้ึนอยางเดนชัดในเครื่องแกง อยางไรก็ตามอาจกลาวได
วาการลวกเครื่องเทศเพื่อยืดอายุของเครื่องแกสมคร้ังน้ียังไมประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  1) กระบวนการ
ผลิตซ่ึงอยูในอาคารที่เปดและมีการเปาพัดลมตลอดเวลา จึงมีโอกาส
ทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางการผลิตจากสภาพแวดลอม  2) 

ขอจํากัดในการใชอุปกรณในการผลิตที่มีการใชรวมกัน ซ่ึงพฤติกรรม
สวนบุคคลก็มีผลทําใหอุปกรณเปนแหลงปนเปอนของจุลินทรียได 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณจุลินทรีย(CFU/g)ในเครื่องแกงสมที่ผานการลวก
เครื่องเทศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 

    ชุดการทดลอง   
อายุเก็บรักษา ชุดควบคุม ลวก  ลวก  

(วัน) 0 นาท ี 0.5 นาท ี 1 นาท ี

วันที่ 1 ≤102 ≤102 ≤102 

วันที่ 3 7.5×103 ≤102 1.36×105 

วันที่ 6 3.45×103 ≤102 5.4×105 

วันที่ 9 1.5×103 3.6×103 5.4×106 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณยีสตและรา(CFU/g)ในเครื่องแกงสมที่ผานการ
ลวกเครื่องเทศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
    ชุดการทดลอง 
อายุเก็บรักษา ชุดควบคุม ลวก  ลวก  

(วัน) 0 นาท ี 0.5 นาท ี 1 นาท ี

วันที่ 1 ≤102 ≤102 ≤102 
วันที่ 3 ≤102 ≤102 ≤102 
วันที่ 6 ≤102 ≤102 5.3×103 
วันที่ 9 ≤102   ≤102  ×103 

 
4. สรุปและอภิปรายผล    
        การลวกเครื่องเทศของเครื่องแกงสมภาคใตในนํ้าเดือดเปน
เวลา 0.5 นาที และ 1 นาทีสงผลใหคา pH คาสี ( L* , a* และ b*) 
ความชื้น และ Aw ของเครื่องแกงสมภาคใตตางจากชุดควบคุม (ไม
ลวกเครื่องเทศ) โดยเครื่องแกงสมภาคใตที่ลวกเครื่องเทศ 0.5 นาที 
และเครื่องแกงที่ไมมีการลวกเครื่องเทศ (ชุดควบคุม) มีอายุการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหองนานกวา 9 วัน ในขณะที่เครื่องแกงสมภาคใตที่
ลวกเคร่ืองเทศ 1 นาที มีอายุการเก็บรักษานอยกวา 6 วัน โดย
พิจารณาจากการปนเปอนของจุลินทรียและคาทางกายภาพประกอบ 
 
5. ขอเสนอแนะ  
       1.ทําการทดลองวิเคราะหจุลินทรียตองขยายเวลาในการศึกษา
ใหยาว เพราะเม่ือนําผลมาวิเคราะหยังไมเห็นคาความแตกตางกัน
มาก 
       2.การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยืดอายุเครื่องแกงสมควรศึกษา
หลายๆ ปจจัยควบคูกันเชน ศึกษาผลของสมแขก  การลวก  การ
เติมเกลือ การนําพืชสมุนไพรอื่นมาแทนเชนใบหนอนตายยาก 
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