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บทคัดยอ 
    การศึกษาผลของกระเทียมใหญและกระเทียมเล็กตอการยืดอายุ
ของเครื่องแกงสมภาคใต ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง    พบวา 
เครื่องแกงสมที่มีกระเทียมทั้ง 2 ชนิด มีคาความชื้นอยูในชวง  42.27 
– 47.92     คา pH   อยูในชวง 5.12 – 5.35 และมีคา  Aw  อยู
ในชวง  0.91 – 0.96  สวนคา สี  L*  a*  b*   ของชุดการทดลอง
กระเทียมทั้ง  2  ชนิด    มีคา ความสวาง   (L*)   อยูในชวง  30.37 
– 36.19   คา สี แดง – เขียว  (a*) อยูในชวง  23.14  –  23.54    คาสี
เหลือง – นํ้าเงิน  ( b*)   อยูในชวง 26.13 – 32.96 มีปริมาณจุลินท
รียทั้งหมดอยูในชวง 102 – 103  โคโลนี / กรัม และมีปริมาณของ
ยีสตและรา ต่ํากวา 102 โคโลนี / กรัม ซ่ึงไมเกินมาตรฐานกําหนด  
สงผลใหเครื่องแกงสมภาคใตที่มีกระเทียมทั้ง 2 ชนิดมีอายุการเก็บ
รักษาไดนานกวา 9 วันในอุณหภูมิหอง ในขณะที่ชุดควบคุมซ่ึงเปน
เครื่องแกงสมภาคใตที่ไมมีกระเทียม มีอายุการเก็บรักษานานเพียง 3 
วัน 
  
คําสําคัญ เครื่องแกงสมภาคใต  กระเทียม    การยืดอายุ 
 
1.  บทนํา 
       แกงสมเปนอาหารที่นิยมรับประทานในภาคใต เพราะรสชาติที่
เปร้ียว เผ็ด หวาน และไมมัน ซ่ึงโดยทั่วไปเคร่ืองเทศที่ใชในการทํา
เครื่องแกงสมภาคใตจะเปนของสด   เชน  พริก กระเทียม ขม้ิน  ซ่ึง
สวนประกอบเหลานี้มีความชื้นสูงและมีโอกาสในการปนเปอนเชื้อ
แบคทีเรีย และเชื้อราจากดิน ดังน้ันหากทําความสะอาดไมดีพอและ
ถูกสุขลักษณะในการผลิตจะทําใหเกิดการเนาเสียของเครื่องแกงสม
ภาคใตไดงาย สงผลใหเครื่องแกงสมภาคใตที่ไมมีการใสสารกันบูดมี
อายุการเก็บส้ัน 
     กระเทียม เปนเคร่ืองเทศชนิดหน่ึงในการทําเครื่องแกงสมภาคใต 
ซ่ึงกระเทียมที่ นํามาใชในการประกอบอาหารจะมี 2 ชนิด คือ 
กระเทียมใหญ และกระเทียมเล็ก โดยกระเทียมทั้ง 2 ชนิดจะมีกลิ่น
ของกระเทียมที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม กระเทียมใหญ และ
กระเทียมเล็กก็ใหสารสําคัญเหมือนกัน คือ ไดแก  อัลลิอิน  ( alliin  
หรือ  3 – ally 1 -1 – crysteine sulfoxide ) จะถูกสลายดวย
เอนไซมอัลลิเนส   (Allinase )  ไดสารอัลลิซิน (allicin หรือ diallyl 
disulfide oxide ) ซ่ึงกระบวนการสลายสารตัวน้ีจะเกิดเม่ือกลีบ
กระเทียมถูกทําใหฉีกขาด ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม สารอัลลิซินมี
ลักษณะเปนนํ้ามันไมมีสี   ละลายน้ํา    และเปนสารที่ไมคงตัวในดาง
สามารถสลายตัวเม่ือไดรับความรอน ความชื้นแตคงตัวในเลือดและ

นํ้ายอยในกระเพาะและจะไมคงตัวในนํ้ายอยจากตับออน (ดารนี  
ศุภธีรารักษ , 2544)   
     จากการเสื่อมเสียของอาหารรวมทั้งเครื่องแกงสมภาคใตที่มี
สาเหตุมาจากจุลินทรีย หากวัตถุดิบที่นํามาใชในการทําเครื่องแกงสม
ภาคใตมีการปนเปอน     ดังน้ันการนํากระเทียมซ่ึงมีสารประกอบ
สารอินทรียกํามะถันที่ มีฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  
(Siripongvutikorn et al., 2005 ) จึงนาจะเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับ
การยืดอายุของเครื่องแกงสมภาคใตใหยาวนานขึ้น  การวิจัยครั้งน้ี
ผูวิ จัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการในการยืดอายุการเก็บรักษา
เครื่องแกงสมภาคใตดวยการเปรียบเทียบกระเทียมชนิดหัวเล็กและ
หัวใหญ   ซ่ึงผลที่ไดรับจะทําใหมีเครื่องแกงสมภาคใต ที่การผลิตไม
ตองใชสารกันบูดเพื่อปองกันการเนาเสียตอไป 
  
2.  อุปกรณและวิธีการ 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณในการทํา
เครื่องแกงสมภาคใต 
 2. ออกแบบการทดลอง 
 3. จัดหาอุปกรณ 
 4. ทดลองและบันทึกผล 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ไดดําเนินการเปน 5 ข้ันตอน 
ไดแก  ข้ันตอนการเตรียมอุปกรณ ข้ันตอนการทําเครื่องแกงสม
ภาคใต  ข้ันตอนการวิเคราะหทางกายภาพ   คา  pH   คา สี    
ความชื้น  ข้ันตอนการวิเคราะหทางเคมี  คา aw     ข้ันตอนการ
วิเคราะห ปริมาณเชื้อจุลินทรีย                      
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมอุปกรณอุปกรณท่ีใช 

ประกอบดวย พริกข้ีหนูแหงขม้ิน กระเทียมหัวใหญ 
กระเทียมหัวเล็ก  
 ขั้นตอนที่   2   การทําเครื่องแกงสมภาคใต  

การทําเครื่องแกงสมภาคใต โดยนํากระเทียมและขม้ินสด
ปอกเปลือกออกใหหมด และพริกข้ีหนูแหงลางน้ําใหสะอาด พักให
สะเด็ดนํ้านาน 5 นาที นําพริกข้ีหนูแหง ขม้ินสด กระเทียม ใน
สัดสวน 10 : 5 : 2 มาปนรวมกันใหละเอียดบรรจุใสถุงพลาสติกชนิด 
พีอี ถุงละ 50 กรัม และเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองประมาณ 28 องศา
เชลเซียส – 30 องศาเชลเซียส จํานวน 3 ชุดการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห   คา  pH    คาความชื้น          

เครื่องแกงสมภาคใตจํานวน 3 ชุดการทดลองนําไป
วิเคราะห   คา  pH    คาความชื้น              

 
 
                                        



ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย    
โดยการวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย ทุก ๆ  3  วันตาม                                                          

วิธีของ(A.O.A.C.1995)                                       
ขั้นตอนที่  5 การวิเคราะหทางดานเคมี คา  คา aw                                                               
 
3.  ผลการศึกษา / ผลการทดลอง 

3.1 ผลของชนิดกระเทียมตอปริมาณเชื้อจุลินทรียของ
เคร่ืองแกงสมภาคใต 

   ปริมาณเชื้อจุลินทรียของเคร่ืองแกงสมภาคใตแสดงดัง ตารางที่  1     
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาชุดควบคุมซ่ึงไมมีกระเทียมมีปริมาณจุ
ลินทรียสูงกวาชุดที่เติมกระเทียมหัวใหญและกระเทียมหัวเล็ก
นอกจากนี้ยังพบวาในระหวางการเกบ็รักษาเครื่องแกงสมภาคใตที่ไม
เติมกระเทียมมีปริมาณจุลินทรียเพิ่มสูงข้ึนจนเกินเกณฑมาตรฐาน( 
≥107 ) ในวันที่ 3ของการเก็บในขณะเครื่องแกงที่เติมกระเทียมทั้ง
เล็กและใหญมีการเพิ่มของจุลินทรียนอยมากโดยเมื่อส้ินสุดการเก็บ
รักษา (9วัน)เครื่องแกงทั้งที่เติมกระเทียม 2 ชุดมีปริมาณจุลินทรียอยู
ในชวง 102 – 103 โคโลนี / กรัม  
 
ตารางท่ี 1 ผลของชนิดกระเทียมตอปริมาณจุลินทรียท้ังหมด
ของเครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บ 
รักษา 
 

ปริมาณจุนทรียทั้งหมด (โคโลนี/กรัม) ชุดการทดลอง 

วันที่ 1 วันที่ 3 วันที่ 6 วันที่ 9 
ชุดควบคุมไมมีกระเทียม 
ชุดการทดลองกระเทียม
ใหญ 
ชุดการทดลองกระเทียม
เล็ก 

2.5 x 105 
 

≤102 
 

≤102 
 

1.2 x 107 
 

7.5x103 
 

≤102 
 

2.20 x 108 

 

3.45 x 103 

 
2.5 x 105 

 

1.5 x 107  
            

1.5 x 103 

 

5x102 

 

 

                                                         
   3.2. ผลของชนิดกระเทียมตอปริมาณยีสตและราของ
เคร่ืองแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา 
        ผลการวิเคราะหปริมาณยีสตและราของเครื่องแกงสมภาคใต
ระหวางการเก็บรักษา แสดงดัง ตารางที่  2      ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวาชุดควบคุมซ่ึงไมมีกระเทียมมีปริมาณยีสตและราสูงกวาชุด
ที่เติมกระเทียมหัวใหญและกระเทียมหัวเล็ก  นอกจากนี้ยังพบวาใน
ระหวางการเก็บรักษาเครื่องแกงสมภาคใตที่ไมเติมกระเทียมมี
ปริมาณยีสตและราเพิ่มสูงข้ึนจนเกินเกณฑมาตรฐาน ( ≥107 ) ของ
การเก็บในขณะเครื่องแกงที่เติมกระเทียมทั้งเล็กและใหญมีการเพิ่ม
ของยีสตและรานอยมาก   โดยเม่ือส้ินสุดการเก็บรักษา  ( 9วัน)
เครื่องแกงทั้งที่เตมิกระเทียม 2 ชุดมีปริมาณยีสตและราไมเกิน 10 
โคโลนี / กรัม  

 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 2 ผลของชนิดกระเทียมตอปริมาณยีสตและราของ
เคร่ืองแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษา 
 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (โคโลนี/กรัม) ชุดการทดลอง 

วันที่      1 วันที่ 3 วันที่      
6 

วันที่         
9 

ชุดควบคุมไมมี
กระเทียม 
ชุดการทดลอง
กระเทียมใหญ 
ชุดการทดลอง
กระเทียมเล็ก 

> 300  
           

<300 
 

≤102 
 

>300  
             
<300 
 
≤102 

 

 

7.8 x106    
             

≤102       

                      

≤102 

 

7.8 x106 

 

≤102        

                          

≤102 

 

 

 

 
  ผลของชนิดกระเทียมตอคา pH ของ เคร่ืองแกงสม  ภาคใต 
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

  
                                                                                                   
รูปท่ี 1 ผลของชนิดกระเทียมตอคา pH ของเครื่องแกงสม
ภาคใต ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
      ผลของ คา pH ตอ เครื่องแกงสมภาคใตระหวางการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง(27-30 องศาเซลเซียส)คา pH   ของเคร่ืองแกงสม
ภาคใต ทั้งในชุดควบคุมที่ไมมีกระเทียม ชุดทดลองกระเทียมใหญ 
และชุดทดลองกระเทียมเล็ก ในระยะเวลา วันที่ 1 -9 พบวาคา  pH  
มีความแตกตางกันโดยกระเทียมเลก็มีคา pH  5.35  ซ่ึงมากกวาชุด
การทดลองอื่นๆ อาจเนื่องจากวากระเทียมเล็กมีสารอาหารประเภท
กรดมากกวากระเทียมใหญ เชน กรดนิโคตินิก  กรดแอสคอรบิก  
สอดคลองกับงานวิจัยของวิทิต วัณนาวิบูล (อางโดย นุชรี   ชาติ
วงศากุล.2551) ดังแสดงในรูปที่ 1 
   ผลของคาความชื้นชนิดกระเทียมตอเครื่องแกงสมภาคใตใน
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภมูิหอง 

 

 
                                                                        
รูปท่ี 2 ผลของชนิดกระเทียมตอคาความชื้นเครื่องแกงสม
ภาคใตในระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 



    ผลการเปลี่ยนแปลงคาความชื้นของเครื่องแกงสมภาคใตชุด
ควบคุมและชุดการทดลองที่เติมกระเทียมใหญและเล็กในวันที่1 
พบวาเครื่องแกงสมที่มีกระเทียมเปนองคประกอบมีคาความชื้น
มากกวาเครื่องแกงที่ไมมีกระเทียม ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกระเทียมมี
ความชื้นมากกวาพริกแหงดังแสดง      ในรูปที่ 2 
 
ผลของชนิดกระเทียม ตอ สี ของเครื่องแกงสมภาคใต 

 

 
                                                                                                    
รูปท่ี 3  ผลของชนิดกระเทียมตอคาสีเคร่ืองแกงสมภาคใตใน
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภมูิหอง 
 

    ผลการวิเคราะหการเปลีย่นแปลงของสี ในเครื่องแกงสมภาคใต 
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (27-30 องศาเซลเซียส) ใน
ระยะเวลา 0 – 9 วัน  ดังแสดงในรูปที่ 5  ผลการทดลอง  พบวา    
คาความสวาง ( L*)  ของชุดควบคุมซ่ึงไมมีกระเทียมมีคาL* เปน  
36.19    คาสีแดง– เขียว หรือ คาa* เปน 23.54  และคาสีเหลือง–
นํ้าเงินหรือ b* มีคา 32.96  แสดงใหเห็นวาเครื่องแกงชุดควบคุมมีสี
แดงเขมสดใสกวาเครื่องแกงสมที่เติมกระเทียมเล็กและใหญ ทั้งน้ีอาจ
เปนผลมาจากกระเทียมมีสีเหลืองออน เม่ือเติมลงในเคร่ืองแกงทําให
ระดับความเขมของเครื่องแกงถูกเจือจางลง ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
6. ผลของชนิดกระเทียม ตอ คาวอเตอรแอคติวิต้ี  (Aw )   ใน
เคร่ืองแกงสมภาคใต 

 

 
 
  รูปท่ี 4  ผลของ ชนิดกระเทียมตอคา  Aw เคร่ืองแกงสมภาคใต
ในระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
                                                                                    
ผลการวิเคราะห คาวอเตอรแอคติวิตี้   (Aw ) ตอเคร่ืองแกงสมภาคใต
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง    (27-30 องศาเซลเซยีส) 
พบวา คา aw ของชุดควบคุมซ่ึงไมมีกระเทียมมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จึง
มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยีสตและรา เชนเดียวกันกับ
ชุดทดลองที่ 1 กระเทียมใหญก็มี คา  aw เพิ่มข้ึน  แตเม่ือพิจารณาใน
ชุดการทดลองที่  2  กระเทียมเล็กในระยะของวันที่  0 ถึง วันที่ 3 

พบวา คา aw มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  แตเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานาน
ข้ึนกลับพบวา คา aw มีแนวโนมลดลงแตอยางไรก็ตามการลดลงของ
คา aw ในชุดการทดลองกระเทียมเล็กยังคงอยูในชวงของความ
เหมาะสม  ตอการเจริญเติบโตของยีสตและราเชนเดียวกัน ดังแสดง
ในรูปที่ 4 
 
ผลการทดลอง 
      การทดลองศึกษาการยืดอายุเครื่องแกงสมภาคใต โดยเติม
กระเทียม 2 ชนิด กระเทียมใหญและกระเทียมเล็ก เปรียบเทียบกับ
ชุดควบคุมที่ไมมีกระเทียมพบวาเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมกระเทียม
ใหญ มีคา pH   5.32  คาความชื้น  47.99    คา Aw 0.95   สวนคา 
สี  L*  a*  b*   มีคา ความสวาง   (L*) เปน   30.37   คา สี แดง – 
เขียว  (a*)  เปน  23.14    คาสีเหลือง – นํ้าเงิน  ( b*) เปน 26.13    
สําหรับเคร่ืองแกงสมภาคใตที่เติมกระเทียมเล็กมีคา pH  5.35  คา
ความชื้น  47.12   คา Aw 0.94    สวนคา สี  L*  a*  b*   เปน    
36.19,   23.54    และ  32.96 ตามลําดับ นอกจากนี้ผลการทดลอง
การเติมกระเทียมทั้ง 2 ชนิดยังพบวามีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยู
ในชวง 102 – 103  โคโลนี / กรัม และมีปริมาณของยีสตและรา ต่ํา
กวา 102 โคโลน ี / กรัม ซ่ึงไมเกินมาตรฐานกําหนด  สงผลให
เครื่องแกงสมภาคใตที่มีกระเทียมทั้ง 2 ชนิดมีอายุการเก็บรักษาได
นานกวา 9 วันในอุณหภูมิหอง สวนเครื่องแกงสมภาคใตที่เปนชุด
ควบคุม มีอายุการเก็บรักษาเพียง 3 วัน 
 
4.  อภิปรายผล 
      จากการทดลองนําเครื่องแกงสมภาคใตจํานวน 3 ชุดการทดลอง
มาวิเคราะห   คา  pH  คา Aw  คาความชื้น   คา สี     ปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย ปริมาณยีสตและรา  พบวากระเทียม ในเคร่ืองแกงสม
ภาคใตทั้ง 2 ชนิดมีอายุการเก็บรักษาไดนานกวา ชุดควบคุมที่ไมมี
กระเทียม 
  
5.  สรุปผล 
 การทดลองนําเครือ่งแกงสมภาคใตจํานวน 3 ชุดการ
ทดลองมาวิเคราะห   คา  pH  คา Aw  คาความชื้น   คา สี     
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย ปริมาณยีสตและราพบวา เครื่องแกงสมที่มี
กระเทียมทั้ง 2 ชนิด มีคาความชื้นอยูในชวง  42.27 – 47.92     คา 
pH   อยูในชวง 5.12 – 5.35 และมีคา  Aw  อยูในชวง  0.91 – 0.96  
สวนคา สี  L*  a*  b*   ของชุดการทดลองกระเทียมทั้ง  2  ชนิด    
มีคา ความสวาง   (L*)   อยูในชวง  30.37 – 36.19   คา สี แดง – 
เขียว  (a*) อยูในชวง  23.14  –  23.54    คาสีเหลือง – นํ้าเงิน  ( 
b*)   อยูในชวง 26.13 – 32.96 มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยูในชวง 
102 – 103  โคโลนี / กรัม และมีปริมาณของยีสตและรา ต่ํากวา 102 
โคโลนี / กรัม ซ่ึงไมเกินมาตรฐานกําหนด 
  
6.  การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ชนิดของกระเทียมที่มีผลตอการยืดอายุเครื่องแกงสมภาคใต                       
2. ไดเครื่องแกงสมภาคใตที่สามารถเก็บไวไดนาน 
3.ไดเผยแพรความรูสูชุมชน 
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