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Effect of wild legume extract on shelf-life extension of Southern sour curry paste 
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บทคัดยอ 
  การศึกษาผลของใบหมาหลงตอการยืดอายุเก็บรักษา
เครื่องแกงสมภาคใต ซ่ึงดําเนินการโดยเตรียมนําเครื่องเทศที่
ประกอบดวย พริกข้ีหนูแหง   กระเทียม    และ ขม้ินสด  ในสัดสวน 
10:5:2 มาบดใหละเอียดกอนเติมใบหมาหลง รอยละ 0 0.5 และ1 ลง
ในเครื่องแกงสมภาคใตบดใหละเอียดเขากันอีกครั้งกอนบรรจุลงใน
ถุงพลาสติกชนิดพีอี ถุงละ 50 กรัมเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง   
หลังจากนั้นตรวจติดตามคุณภาพเครื่องแกงระหวางการเก็บรักษา
ดวยการวิเคราะห   คา pH ความชื้น สี Aw        ปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมด และยีสตและรา  ผลการทดลองพบวาเครื่องแกงสมภาคใตที่
เติมและไมเติมใบหมาหลงรอยละ 0.5 และ 1 มีคา pH  อยูในชวง 
5.46-5.21 นอกจากนี้ยังพบวาเครื่องแกงสมภาคใตทุกชุดการทดลอง 
มีคาความชื้นอยูในชวง43.49 – 49.01 คา Aw  อยูในชวง 0.94 – 
0.95 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยูในชวง ≤102  - 7.5×103   และมี
ปริมาณของเชื้อยีสตและราทั้งหมดอยูในชวง ต่ํากวา 102   โคโลนี / 
กรัม แตการเติมใบหมาหลงสงผลใหลักษณะสีของเครื่องแกงสมมีสี
แดงคล้ํากวาชุดควบคุมที่ไมใสใบหมาหลง อยางไรก็ตามพบวาเครื่อง
กงสมภาคใตทุกชุดการทดลองมีอายุการเก็บรักษาไดนานกวา 9 วัน  
แมวาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง   
 

คําสําคัญ:   เครื่องแกงสม     ใบหมาหลง    การยืดอายุ 
    
1. บทนํา  

เครื่องแกงสมภาคใตเปนอาหารไทยประจําภาคที่นิยม

บริโภคกันในทุกครัวเรือน  โดยการทําแกงสมของคนใตนิยมใช

สวนผสมเครื่องแกงที่แตกตางกันออกไปตามแตละทองถ่ิน ซ่ึง

เครื่องแกงที่เกิดจากการนําสวนผสมของเครื่องเทศตํารวมกันจนได

เคร่ืองแกงสม แตการเก็บเครื่องแกงเวลาหลายวันอาจเกิดเชื้อราทํา

ให บูด เนาเสีย ตนใบหมาหลงเปนพืชสมุนไพรพื้นบานที่มีอยูใน

ทองถ่ินซ่ึงมีการนํามายับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  ดังน้ันการใสใบ

หมาหลงจึงนาจะชวยเหลือยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงสมใหนาน

ข้ึน นอกจากนี้ยังเปนการทําใหเครื่องแกงพรอมปรุงมากขึ้น เปนการ

ชวยทําใหการปรุงใชเวลาและมีข้ันตอน  ส้ันลง  

 จากคุณสมบัติดังกลาวของใบหมาหลงและปญหาที่เกิดใน
เร่ืองอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการใน
การยืดอายุการเก็บรักษาดวยการลดคา pH ลงโดยใชใบหมาหลง ซ่ึง
จะเปนวิธีที่สามารถทําไดงายและจะสงผลใหเครื่องแกงปราศจากสาร
กันบูดเพื่อสุขภาพที่ดีของผูบริโภค  
  

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
วัตถุดิบสําหรับทําเครื่องแกงสม 
1.  วัสดุพริกข้ีหนูแหง  ขม้ิน   กระเทียม  ใบหมาหลง 

2.   อุปกรณ เชน เครื่องวัดคา pH เครื่องวัดสี ตูอบ เครื่องปน และ

อุปกรณสําหรับตรวจสอบจุลินทรีย  

วิธีการทดลอง   
การเตรียมเครื่องแกงสมภาคใต 
1.  นํากระเทียม และขม้ินสดปอกเปลือกออกใหหมด สวนพริกข้ีหนู

แหงและใบหมาหลงแหง นํามาตัดแตงสวนที่มีตําหนิ กอนนําวัตถุดิบ

ทั้งหมดไปลางใหสะอาดและวางใหสะเด็ดนํ้า นาน  2 นาที   

2.   บดสวนผสมหลัก เชนพริกข้ีหนูแหง  ขม้ินสด  และ กระเทียมใน

สัดสวน 10:5:2   ใหละเอียดกอนนําใบหมาหลงแหงที่เตรียมไวมา

เติมลงไปในปริมาณรอยละ 0, 0,5 1 บดใหละเอียดอีกครั้ง 

3.  บรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 50 กรัม 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องแกงสมภาคใตเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง (26-30 องศาเซลเซียส)  
สุมตัวอยางเครื่องแกงเพื่อตรวจวิเคราะหคาตางๆ ดังตอไปน้ี 
1.  วิเคราะหคุณภาพทางดานจุลินทรียตรวจวิเคราะหปริมาณ

แบคทีเรียและเชื้อราตามวิธีของ(A.O.A.C.1995) 

2.  วเิคราะหคุณภาพทางเคมีและกายภาพ เชน pH ความชื้น และสี  

 
เครื่องแกงสมภาคใต 

3. ผลการทดลอง  
การเติมใบหมาหลงตอคาคา pH ของเคร่ืองแกงสมภาคใต

ระหวางการเก็บรักษา พบวาคาpHของเคร่ืองแกงสมภาคใตมีความ

เปนกรดต่ํา ( p >4.5) โดยเครื่องแกงสมภาคใตทุกชุดการทดลองมี
คาเริ่มตนอยูระหวาง 5.21 -5.46  อยางไรก็ตามพบวาเม่ืออายุการ
เก็บรักษาเพิ่มข้ึน คา pH ของเครื่องแกงสมภาคใตมีแนวโนมลดลง
ทุกชุดการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 1 



 
 
รูปที่  1  ผลของการเติมใบหมาหลงตอคา pH ของเคร่ืองแกงสมภาคใต   
             ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
 

 ผลการเติมใบหมาหลงตอคาความชื้นเครื่องแกงสม
ภาคใตระหวางการเก็บรักษา จากการทดลอง พบวาการเติมใบหมา
หลงแหงลงไปในเครื่องแกงมีผลทําใหความชื้นของเครื่องแกงมีคา
ลดลง กอนมีคาเพิ่มข้ึน และไมแตกตางกับเคร่ืองแกงที่ไมเติมใบหมา
หลง (ชุดควบคุม) ดังแสดงใน รูปที่ 2 
 

 
รูปที่  2  ผลของการเติมใบหมาหลงตอคาความชื้นเคร่ืองแกงสมภาคใตใน

ระหวางการเก็บรกัษาที่อุณหภูมิหอง 

 
 การเปลี่ยนแปลงสีของเคร่ืองแกงสมภาคใต แสดงดังรูปที่ 
3 4 และ 5 โดยคา L* ซ่ึงแสดงคาความสวางของเครื่องแกงสม
ภาคใตชุดควบคุมมีคาต่ํากวาเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมใบหมาหลง
รอยละ 0.5 ตลอดอายุการเก็บรักษา ในคาสี a* และ b* ของทุกชุด
การทดลองไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการเติมใบหมาหลงสงผล
ใหเครื่องแกงสมภาคใตมีสีแดงคล้ําในขณะที่เครื่องแกงชุดควบคุมมีสี
แดงสด 
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รูปที่ 3  ผลของการเติมใบหมาหลงตอคาความสวาง(L*)ของเครื่องแกงสม  
            ภาคใตระหวางการเก็บรกัษาที่อุณหภูมิหอง 
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รูปที่ 4  ผลของการเติมใบหมาหลงตอคา(a*)ของเคร่ืองแกงสมภาคใต   
             ระหวาง  การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 
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รูปที่ 5  ผลของการเติมใบหมาหลงตอคา(b*)ของเคร่ืองแกงสมภาคใต 
            ระหวาง  การเก็บรักษาที่อุณหภูมหิอง 

 
ตารางที่ 1 การเติมใบหมาหลงรอยละ 0.5 และ รอยละ 1 

ไมมีผลตอการลดคา aw เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยคา aw 
ของเคร่ืองแกงสมภาคใต ทุกชุดการทดลองมีคาอยูในชวง 0.94 - 
0.95 แสดงใหเห็นวาเครื่องแกงสมภาคใตเส่ียงตอการเนาเสียจากเช้ือ
แบคทีเรียโดยทั่วไป 
 
ตารางที่  1   ผลการเติมสมแขกตอคาวอเตอรแอคติวิต้ีของเครื่องแกงสม
ภาคใต ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

 
ตารางที่  2 พบวาปริมาณจุลินทรียในเครื่องแกงสม (ชุด

ควบคุม) ซ่ึงไมเติมใบหมาหลงกับเติมใบหมาหลงรอยละ 0.5 และ
เติมใบหมาหลงรอยละ 1 มีปริมาณเชื้อจุลินทรียไมแตกตางกันตลอด
อายุการเก็บรักษาแสดงวา ไมวาจะเติมใบหมาหลงเคร่ืองแกงสม
หรือไม เติม (ชุดควบคุม) ก็ไม มีผลการควบคุมการเจริญของ
เชื้อจุลินทรียซ่ึงเปนสาเหตุที่สําคัญตอการเนาเสียของเครื่องแกงสม
ภาคใตทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากชนิดของจุลินทรียที่มีอยูเครื่องแกงทนตอ
สารออกฤทธิ์อยู ในใบหมาหลงทําใหการเติมใบหมาหลงไม มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย นอกจากอาจ
เปนไปไดวาสารประกอบอัลลินที่มีอยูในกระเทียมยังมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการเจริญของเช้ือ ดังน้ันหากเก็บรักษานานอาจพบ
ความแตกตางของเครื่องแกงสมภาคใตที่เติมและไมเติมใบหมาหลง  

อายุการเก็บ ชุดทดลอง 
1 3 6 9 

ควบคุม 
(ไมเติมใบหมาหลง) 

0.94  0.95 0.95 0.95 

เติมใบหมาหลงรอยละ 0.5 0.94 0.95 0.94 0.94 

เติมใบหมาหลงรอยละ 1 0.95 0.94 0.95 0.94 



 
 

รูปที่ 4 ลักษณะโคโลนีของจุลินทรียในเครื่องแกงสมที่ไดจากการเพาะ 
          เชื้อในอาหารPCA 
 
ตารางที่  2   ผลการเติมใบหมาหลงตอการวิเคราะหปริมาณจลิุนทรีย
(TVC)ของเคร่ืองแกงสมภาคใต 

 

จากตารางที่   3  แสดงปริมาณเชื้ อราและยิสต ใน
เครื่องแกงสมของชุดควบซึ่งไมเติมใบหมาหลงกับเติมใบหมาหลง
รอยละ 0.5 และเติมใบหมาหลงรอยละ 1  พบวาปริมาณเชื้อรา
และยิสตไมแตกตางกัน ตลอดอายุการเก็บรักษาซึ่งสอดคลองกับคา
ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดดังที่ไดอธิบายไวกอนหนานี้ อยางไรก็ตาม
เปนที่นาแปลกใจวา  การเติมใบหมาหลงมีผลตอการลดคา pH  
ความชื้ นและ  aw  แต ไม มีผลตอการควบคุมการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย ซ่ึงเปนขอกําหนดคุณภาพของเครื่องแกงที่สําคัญจึง
ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของชนิดจุลินทรียที่ตอบสนองและไม
ตอบสนองตอการเติมใบหมาหลงเพิ่มเติม นอกจากนี้อาจเปนไปได
วาอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเครื่องแกงสมของการ
ทดลองนี้ยังไมเหมาะสมพอที่จะเห็นประสิทธิภาพของการเติมใบหมา
หลง 

ตารางที่  3   ผลการเติมใบหมาหลงตอการปริมาณเชื้อราและยิสตของ  
                    เครื่องแกงสมภาคใต 

 

 
 
    รูปที่ 5  ลักษณะโคโลนีของจุลินทรียในเครื่องแกงสมที่ไดจากการเพาะ 
     เชื้อในอาหารPCA 

4. สรุป และอภิปราย 
การเติมใบหมาหลงรอยละ 0.5 และ รอยละ 1 ลงไปเปน

สวนผสมในเครื่องแกงไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
เครื่องแกงสมภาคใตในทุกคาของการประเมิน 1 โดยเครื่องแกงสม
ภาคใตที่เติมและไมเติมใบหมาหลงมีคา pH อยูในชวง  5.21 – 5.46 
คาความชื้นอยูในชวง  43.49 – 49.01 คา aw  อยูในชวง 0.94 – 
0.95 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยูในชวง ≤102  - 7.5×103   และมี
ปริมาณของเชื้อยีสตและราทั้งหมดอยูในชวง ต่ํากวา 102   โคโลนี / 
กรัม สงผลใหเครื่องกงสมภาคใตทุกชุดการทดลอง มีอายุการเก็บ
รักษาไดนานกวา 9 วัน  แมวาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง   
 
5. ขอเสนอแนะ  
1. ควรศึกษาอายุการเก็บรักษาใหนานกวานี้ 
2. ควรมีการสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีอยูในใบหมาหลง เพื่อใหสามารถ  
    ใชปนะโยชนจากใบหมาหลงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยืดอายุเครื่องแกงสมควรศึกษา

หลายๆ ปจจัยควบคูกันเชน ศึกษาผลของสมแขก  การลวก  การ

เติมเกลือ การนําพืชสมุนไพรอื่นมาแทนเชนใบหมาหลง 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิ จัยน้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัย จาก

โครงการครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบคุณ     
ดร.จักรี  ทองเรือง  ดร.สุนิสา   ศิริพงศวุฒิกร ที่ไดใหคําปรึกษา  
ชี้แนะและใหความเอื้อเฟอ  อุปกรณ  สถานที่  ในการทําวิจัย  และ
ขอขอบคุณ น.ส.นัยนา   เพงเซงและ  น.ส.มารศรี  จันสี นักศึกษา
ปริญญาโทคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดี
ตอลดเวลาที่ทําการวิจัย 
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อายุการเกบ็ ชุดทดลอง 

1 3 6 9 

ควบคุม 
(ไมเติมใบหมาหลง) 

≤102 7.5×103 3.45×103 1.5×103 

เติมใบหมาหลงรอย
ละ 0.5 

≤102 4.6×103 3.85×103 2.5×103 

เติมใบหมาหลงรอย
ละ 1 

≤102 1.4×102 4.07×103 2.5×103 

อายุการเกบ็ ชุดทดลอง 

1 3 6 9 

ควบคุม 
(ไมเติมใบหมาหลง) 

≤102 ≤102 ≤102 ≤102 

เติมใบหมาหลงรอยละ 0.5 ≤102 ≤102 ≤102 ≤102 

เติมใบหมาหลงรอยละ 1 ≤102 ≤102 ≤102 ≤102 


