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ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เรื่อง “พริกแกง” ฉบับนี้ ส านักหอสมุดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พริกแกง  

บทคัดย่อ 

 “แกง” นับว่าเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทย มีหลากหลายรสชาติและใช้วัตถุดิบท่ีแตกต่างกันตามประเภท
ของแกงนั้นๆ ส่วนประกอบสําคัญของแกงนั้นคือเคร่ืองแกงท่ีทําจากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศของไทย นํามาบด สับ หรือ
โขลก รวมกันตามสูตร ซ่ึงจะได้ออกมาเป็นพริกแกงสําเร็จรูปพร้อมนําไปประกอบอาหาร ตัวอย่างเช่น น้ําพริกแกงเขียวหวาน 
น้ําพริกแกงมัสม่ัน น้ําพริกแกงคั่ว น้ําพริกแกงเผ็ด น้ําพริกแกงส้ม เป็นต้น ปัจจุบันพริกแกงได้รับการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) รวมท้ังยังเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อในหลายตําบล ส่วน
สําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่อุตสาหกรรมคือ ระยะเวลาการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ์ (Shelf life) และ
การเก็บรักษาในสภาวะที่กําหนด ซ่ึงจะสามารถรักษาคุณภาพความปลอดภัยของอาหารให้อยู่ในระดับท่ีกําหนดได้  การถนอม
อาหารหรือการยืดอายุการเก็บรักษาพริกแกงนั้นจะต้องควบคุมต้ังแต่การคัดเลือกและจัดเตรียมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์หรือการ
บรรจุอาหาร และการควบคุมปริมาณความชื้นและค่าวอลเตอร์แอคติวิตี้ (Water Activity: Aw) ในผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นค่าท่ีชี้
ระดับปริมาณนํ้าตํ่าสุดในอาหารท่ีเชื้อจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตและใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ค่า Aw 
ยังใช้ในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นหรือไม่เป็นสาเหตุท่ีทําให้อาหารเสีย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้กําหนดค่า
วอลเตอร์แอคติวิตี้มาตรฐานในผลิตภัณฑ์พริกแกงไว้ท่ี 0.85 เพ่ือใช้ในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสียของพริกแกงท่ี
เกิดข้ึนจากเชื้อจุลินทรีย์ 

 
คําสําคัญ : น้ําพริกแกง; หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์; การถนอมอาหาร; วอลเตอร์แอคติวิตี้ 
Keywords : Curry paste; OTOP; Food preservation; Water Activity (Aw) 
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พริกแกง 

1. ความหมายพริกแกง 

อาหารเป็นหนึ่งใน ๔ ปัจจัยท่ีสําคัญต่อการดํารงชีวิต อาหารไทยนับว่าเป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก
และเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซ่ึงอาหารประจําชาติไทย หรือ Original Thai Cuisine คืออาหารประเภทน้ําพริกและเคร่ืองจิ้ม
เนื่องจากเป็นอาหารท่ีคนไทยรับประทานกันมาแต่โบราณ มีความเรียบง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมทางด้านอาหารมี
ความเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีการแลกและรับจากวัฒนธรรมอ่ืน นํามาปรับเปลี่ยนกับกับวัฒนธรรมเดิมตลอดจนเกิด
เป็นรสนิยมเฉพาะตัว (สํานักงานอุทยานการเรียนรู้, 2555) 

“แกง” เป็นหนึ่งในอาหารซ่ึงได้รับวัฒนธรรมมาจากการกินของชาวอินเดีย ท่ีอุดมด้วยเคร่ืองเทศและได้ถูกดัดแปลง
จนกลายเป็นอาหารท่ีแพร่หลายท่ีสุดในเมืองไทย และแตกแขนงไปเป็นแกงต่างๆ เม่ือกล่าวถึง แกงไทย หลายคนอาจนึกถึงแกง
ท่ีมีน้ําเป็นส่วนประกอบมีรสชาติท่ีเผ็ดร้อนและมีเคร่ืองแกงเป็นส่วนประกอบ หากแต่ แกงไทย ยังรวมถึงกับข้าวท่ีเป็นน้ํา ซ่ึงมี
ชื่อต่างๆ ตามวิธีการปรุงและเคร่ืองปรุง เช่น แกงจืด แกงเผ็ด แกงส้ม เป็นต้น หากจะเรียงลําดับแกงตามรสชาติจากท่ีอ่อน
เคร่ืองเทศท่ีสุด ไปจนถึงแกงเผ็ดท่ีต้องใช้เคร่ืองเทศหลายชนิด แกงมีส่วนประกอบหลักสําคัญคือเคร่ืองแกง(เคร่ืองเทศ) หรือท่ี
คนไทยเรียกติดปากกันว่า “พริกแกง”  

พริกแกงตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.129/2546) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากเคร่ืองเทศ
และสมุนไพรต่างๆ เช่น พริกสด พริกแห้ง หัวหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด บดผสมให้เข้ากัน อาจมีส่วนประกอบอ่ืน 
เช่น กะปิ น้ําตาล น้ําปลา เกลือ แล้วอาจผสมกับกะทิหรือน้ํามันบริโภคตามส่วนประกอบของน้ําพริกแกงแต่ละชนิด และอาจ
นําไปให้ความร้อนหรือไม่ก็ได้ นําไปประกอบอาหารได้ทันที 

พริกแกงตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 429/2548) ได้ให้ความหมายของนํ้าพริกแกง
และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรสไว้ว่า น้ําพริกแกง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากเครื่องแกงและเครื่องปรุงต่างๆ โดยมีพริกและพืช
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบสําคัญ นํามาบดผสมกัน มีลักษณะเปียกข้น อาจผสมกะทิหรือน้ํามันบริโภค แล้วนําไปให้ความร้อน
โดยรักษาคุณภาพและกลิ่นรสของน้ําพริกแกงนั้นๆ ไว้สามารถนําไปใช้ได้ทันที เพ่ือทําเป็นแกงชนิดใดชนิดหนึ่งตามชนิดของ
น้ําพริกแกงนั้น เช่น แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงมัสม่ัน เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากส่วนประกอบ
ต่าง ๆ โดยมีเครื่องปรุงกลิ่นรสและเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบสําคัญ นํามาบดผสมกัน มีลักษณะเปียกข้น อาจผสมน้ํามัน
บริโภค แล้วนําไปให้ความร้อนโดยรักษาคุณภาพและกลิ่นรสของเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรสนั้น ๆ ไว้ สามารถนําไปใช้ปรุงแต่งกลิ่น
รสได้ทันที เพ่ือทําเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งตามชนิดของเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสนั้น เช่น เคร่ืองปรุงอบหม้อดิน เคร่ืองปรุงผัด
ใบกะเพรา  

ส่วนประกอบท่ีใช้ทําน้ําพริกแกงหรือเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส คือ ส่วนประกอบจากพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศต่างๆ 

เช่น พริกสด พริกแห้ง ตะไคร้ ผิวมะกรูด หัวหอม กระเทียม ขิง ข่า รากผักชี ลูกผักชี ย่ีหร่า พริกไทย ส่วนประกอบท่ีอาจมีได้ 

เช่น กะปิ กะทิ น้ํามันบริโภค หรืออ่ืนๆ เคร่ืองปรุงกลิ่นรส เช่น เกลือบริโภค น้ําปลา น้ําซอส น้ําตาล มะขามเปียก หรืออ่ืนๆ 
(มอก. 429/2548)  

2. ขั้นตอนการผลิตพริกแกง 

 ขั้นตอนการผลิตพริกแกงโดยสังเขปมีดังน้ี 

1. การเตรียมวัตถุดิบ โดยการล้างน้ําเพ่ือนําสิ่งสกปรกออก ห่ันฝอย ห่ันเป็นแว่น ขูด ตัดโคน ปอกเปลือก แล้วแต่
ชนิดของวัตถุดิบท่ีเลือกมา 

2. ชั่งน้ําหนักตามปริมาณของสูตรพริกแกงแต่ละชนิด 
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3. คั่ววัตถุดิบบางชนิดก่อนนําไปบดหรือโขลก 

4. โขลกหรือบดเคร่ืองปรุงแต่ละชนิดให้ละเอียดจากนั้นนํามาโขลกรวมกันอีกคร้ังหนึ่ง 

พริกแกงทุกชนิดมีขั้นตอนการผลิตคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของชนิดสมุนไพร ปริมาณเคร่ืองปรุงหรือ
เครื่องเทศท่ีใส ่และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการเตรียมวัตถุดิบ ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นสูตรพริกแกงท่ีได้รับความนิยมในทุก
ภาคของประเทศไทย ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างและความชอบของแต่ละคน 

 

3. สูตรพริกแกง 
น้ําพริกแกงเขียวหวาน 
เครื่องปรุง 

1. พริกชี้ฟ้าสด 0.2 กิโลกรัม 
2. พริกข้ีหนูสด 0.1 กิโลกรัม 
3. ตะไคร้ 0.5 กิโลกรัม 
4. หอมแห้ง 0.3 กิโลกรัม 
5. ข่า 0.1 กิโลกรัม 
6. กระเทียม 0.2 กิโลกรัม 
7. ลูกมะกรูด 0.05 กิโลกรัม 
8. ลูกผักชี 0.05 กิโลกรัม 
9. ย่ีหร่า 0.05 กิโลกรัม 
10. เกลือ 0.3 กิโลกรัม 

 

วิธีเตรียม 

1. พริกชี้ฟ้าสด พริกข้ีหนูสด ล้างน้ําปลิดก้านท้ิง 
2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกเอากาบออก ล้างน้ําห่ันฝอย 
3. ข่า ล้างน้ําขูดผิว ห่ันเป็นแว่นบาง ๆ ห่ันฝอย 
4. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ํา 
5. ย่ีหร่า ลูกผักชี นําไปคั่วพอเหลือง 
6. ลูกมะกรูด ล้างน้ําฝานบาง ๆ ใช้แต่ผิว ห่ันฝอย 

  

วิธีทํา 

1. นําเคร่ืองเทศ ลูกผักชี ย่ีหร่า โขลกหรือบดให้ละเอียดเสียก่อน 
2. โขลกหรือบดพริกชี้ฟ้าสด พริกข้ีหนูสด ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ลูกมะกรูด กะปิ เกลือ แล้วใส่ ลูกผักชี ย่ีหร่า ท่ีโขลก

ละเอียดแล้ว นํามาโขลกรวมกันอีกคร้ังหนึ่ง 
 
น้ําพริกแกงมัสหม่ัน 
เครื่องปรุง 

1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 0.3 กิโลกรัม 
2. หอมแห้ง 0.2 กิโลกรัม 
3. กระเทียม 0.2 กิโลกรัม 
4. ลูกผักชี 0.1 กิโลกรัม 
5. ย่ีหร่า 0.05 กิโลกรัม 
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6. เกลือ 0.25 กิโลกรัม 
7. ลูกจันทร์ 0.05 กิโลกรัม 
8. ดอกจันทร์ 0.05 กิโลกรัม 
9. ลูกกะวาน 0.05 กิโลกรัม 
10. กานพลู 0.05 กิโลกรัม 
11. พริกไทย 0.05 กิโลกรัม 
12. อบเชย 0.05 กิโลกรัม 

 

วิธีเตรียม 
1. พริกแห้งผ่าแกะเมล็ดออก แช่น้ําให้นุ่ม บีบเอาน้ําออก 
2. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ํา 
3. ย่ีหร่า ลูกผักชีเลือกสิ่งสกปรกออก นําไปคั่วพอเหลือง 
4. ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ลูกกระวาน การพูล นําไปคั่วพอเหลือง 
5. อบเชยนําไปเผาไฟให้หอม 

  
วิธีทํา 

1. นําเคร่ืองเทศ ลูกผักชี ย่ีหร่า ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ลูกระวาน กานพูล อบเชย นํามาโขลก หรือบด ให้ละเอียด   
   เสียก่อน 
2. โขลกหรือบดพริกแห้ง หอม กระเทียม เกลือ ให้ละเอียด แล้วนําเคร่ืองเทศท่ีโขลกละเอียดแล้ว นํามาโขลก รวมกันอีก 
   ครั้งหนึ่ง 
 

น้ําพริกแกงค่ัว 

เครื่องปรุง 

1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 0.3 กิโลกรัม 
2. ตะไคร้ 0.5 กิโลกรัม 
3. หอมแดง 0.2 กิโลกรัม 
4. ข่า 0.2 กิโลกรัม 
5. กระเทียม 0.2 กิโลกรัม 
6. ลูกมะกรูด 0.05 กิโลกรัม 
7. กะปิ 0.1 กิโลกรัม 
8. เกลือ 0.3 กิโลกรัม 

 
วิธีเตรียม 

1. พริกแห้ง แกะเมล็ดออก แช่น้ําให้นุ่มบีบเอาน้ําออก 

2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกกาบแก่ออก ล้างน้ําห่ันฝอย ข่าล้างน้ํา ขูดผิว ห่ันเป็นแว่นบาง ๆ ห่ันฝอย 

3. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือกล้างน้ํา 

4. ลูกมะกรูด ล้างน้ําฝานบาง ๆ ใช้แต่ผิวห่ันฝอย 

  
วิธีทํา 

โขลกหรือบดพริกแห้ง ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ลูกมะกรูด กะปิ เกลือให้ละเอียด 
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น้ําพริกแกงเผ็ด 

เครื่องปรุง 
1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 0.3 กิโลกรัม 
2. ตะไคร้ 0.5 กิโลกรัม 
3. หอมแห้ง 0.2 กิโลกรัม 
4. ข่า 0.1 กิโลกรัม 
5. กระเทียม 0.2 กิโลกรัม 
6. ลูกผักชี 0.05 กิโลกรัม 
7. ย่ีหร่า 0.05 กิโลกรัม 
8. กะปิ 0.1 กิโลกรัม 
9. เกลือ 0.3 กิโลกรัม 
10. ลูกมะกรูด 0.05 กิโลกรัม 

 

วิธีเตรียม 

1. พริกแห้งผ่าแกะเมล็ดออก แช่น้ําให้นุ่ม บีบเอาน้ําออก 

2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกเอากาบแก่ออก ล้างน้ําห่ันฝอย 

3. ข่าล้างน้ํา ขูดผิวออก ห่ันเป็นแว่นบาง ๆ ห่ันฝอย 

4. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ํา 

5. ย่ีหร่า ลูกผักชีเลือกสิ่งสกปรกออก นําไปคั่วพอเหลือง 

6. ลูกมะกรูด ล้างน้ําฝานบาง ๆ แล้วห่ันฝอย 

วิธีทํา 

1. นําเคร่ืองเทศ ลูกผักชี ย่ีหร่า โขลกหรือบดให้ละเอียดเสียก่อน 

2. โขลกหรือบดพริกแห้ง ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ลูกมะกรูด กะปิ เกลือ ให้ละเอียด แล้วนําลูกผักชี ย่ีหร่า ท่ีโขลก    
   ละเอียดแล้ว นํามาโขลกรวมกันอีกคร้ังหนึ่ง  

พริกแห้งเม็ดใหญ่ 

น้ําพริกแกงส้ม 
เครื่องปรุง 

1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 0.3 กิโลกรัม 
2. หอมแห้ง 0.5 กิโลกรัม 
3. กระเทียม 0.3 กิโลกรัม 
4. กะปิ 0.1 กิโลกรัม 
5. เกลือ  0.2 กิโลกรัม 

วิธีเตรียม 

1. พริกแห้งผ่าแก่เมล็ดออก แช่น้ําให้นุ่ม บีบเอาน้ําออก 
2. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือกล้างน้ํา 

 

วิธีทํา 

    โขลกหรือบดพริกแห้ง หอม กระเทียม กะปิ เกลือ ให้ละเอียด 
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4. พริกแกง OTOP 

 พริกแกงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีสําคัญของไทย เนื่องจากอาหารประเภทแกงต่างๆ เป็นอาหารหลักของทุก
ภาคของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทพริกแกงจึงเกิดข้ึนมาหลากหลายรูปแบบและได้รับการพัฒนาปรับปรุงกันมา
อย่างมากมาย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พริกแกง OTOP 5 ดาว ปัจจุบัน ได้แก ่

น้ําพริกแกงเผ็ด ป้าแว่น 

 
1. รหัสผลิตภัณฑ์ 201100084701 

2. ประเภทผลิตภัณฑ์  อาหาร 

3. ชื่อผู้ผลิต นางบังอร วันน้อย ตําบล ท่าบุญมี อําเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี 
4. ประวัติความเป็นมา ริเร่ิมจัดต้ังกลุ่มเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2540 ซ่ึงเป็นเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

ตําบลท่าบุญมี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกของกลุ่มโดยผลิตน้ําพริกปรุงรสและ
น้ําพริกปรุงประเภทต่าง ๆ มากกว่า 30 ชนิด 

5. กระบวนการข้ันตอนการผลิต  
5.1 นําพริกแห้ง,ข่า,ตะไคร,้หอม,กระเทียม,น้ําปลา,มะกรูด,กะป,ิเครื่องเทศ ตามอัตราส่วน 

5.2 นําวัตถุดิบตามข้อ (1) ไปทําความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง นํามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

5.3 นําไปบดให้ละเอียด (ใช้เครื่องบด) บรรจุใส่ซองขนาด 100 กรัม ผนึกซองด้วยเคร่ืองสุญญากาศ ติดข้อมูล
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

6. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เก็บได้นาน ( 8 - 12 เดือน ) สีสันสวยงาม มีมาตรฐานรับรอง (อย.,ฮาลาล ฯลฯ) 
7. ปริมาณการผลิต สามารถผลิตได้ประมาณ 300 กิโลกรัม/วัน 
8. ราคา ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคาขายส่งซองละ 10 บาท ราคาขายปลีกซองละ 12 บาท 
9. สถานท่ีจําหน่าย ท่ีทํากี่กลุ่มสตรีน้ําพริกปรุงรสตําบลท่าบุญมี เลขท่ี 160/4 หมู่ท่ี 10 ตําบลท่าบุญมี กิ่งอําเภอเกาะ

จันทร์ จังหวัดชลบุรี 
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พริกแกง OTOP 5 ดาว กําแพงเพชร 

 

1. รหัสผลิตภัณฑ์ 620800154701 

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ อาหาร 

3. ชื่อผู้ผลิต นางอารีรัตน์ ปุริมาโน ตําบล ถาวรวัฒนา อําเภอ ทรายทองวัฒนา จังหวัด กําแพงเพชร 

4. ประวัติความเป็นมา กลุ่มสตรีได้หารือกันเร่ืองจะทําอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงได้จัดต้ังกลุม่เม่ือปี 2546 

เนื่องจากสมาชิกหลายคนทําได้อร่อยรสชาติดี และวัตถุดิบหาได้ง่าย โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กร
บริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา 

5. กระบวนการข้ันตอนการผลิต  
5.1 นําข่า ตะไคร้ กระชาย มะกรูด มาล้างให้สะอาดและห่ัน 

5.2 ปอกหอมแดง กระเทียม ให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ํา 

5.3 นําพริกมาล้างให้สะอาดฝึ่งให้สะเด็ดน้ํา และจัดเตรียมกะปิไว้ 

5.4 นําส่วนผสมข้อ 1-3 เข้าเคร่ืองปั่นประมาณ 4 รอบ 

6. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 

7. ปริมาณการผลิต วันละ 40 กก. 
8. ราคา ส่ง กก.ละ 40 บาท 

9. 32 หมู่ท่ี 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร โทร 0-6204-2581 
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5. การยืดอายุและการเก็บรกัษาพริกแกง 
 ปัจจุบันเคร่ืองแกงหรือพริกแกงท่ีขายตามท้องตลาด จะมีเครื่องแกงหลายชนิดและมีผู้ผลิตและผู้ขายค่อนข้างมาก 
และการวางจําหน่ายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ มีการบรรจุในภาชนะเปิดโล่ง เช่น กะละมัง ไม่มีภาชนะปิดไว้ท่ีจะป้องกันการ
ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง หรือจุลินทรีย์ ซ่ึงเป็นวิธีการดูแลผลิตภัณฑ์หลังการผลิตท่ีไม่ถูกสุขลักษณะจึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําให้อายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน นอกจากน้ี สาเหตุท่ีเครื่องแกงท่ีวางขายตามท้องตลาดมักพบปัญหามีอายุการเก็บ
รักษาไม่ได้นาน เนื่องจาก 

1. ส่วนผสมในการทําเครื่องแกงมักจะเป็นของสดเช่น พริก ข่า ตะไคร้ กระเทียม หัวหอมแดง ซ่ึงส่วนประกอบ
เหล่านี้มีการปนเปื้อนของดิน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราต่างๆ หากส่วนผสมเหล่านี้ทําความสะอาดไม่ดีพอ และ
สุขลักษณะในการผลิตไม่ดีพอจะทําให้เกิดเชื้อราหรือเกิดเน่าเสียได้ง่าย 

2. การบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา  
3. มีความชื้นสูง  มีค่าแอคติวิตีของนํ้าหรือปริมาณนํ้าอิสระสูง    
 
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอาหารถูกพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการคัดเลือก การผลิต การบรรจุ รวมท้ังการเก็บ

รักษา เทคโนโลยีทางด้านการเก็บรักษาและยืดอายุอาหารท่ีใช้กันอยู่ในท่ัวไปมีหลากหลายวิธี โดยเรียกรวมกันว่า Hurdle 
Technology (เทคโนโลยีเฮอร์เดิล) หรือเรียกว่า เทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เทคโนโลยีเฮอร์เดิลเป็นการ
เลือกใช้ปัจจัยหรือวิธีการต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมในอาหารแต่ละชนิด ซ่ึงการยืดอายุการเก็บรักษาพริกแกงหรือ
เครื่องแกงนั้นก็ใช้พ้ืนฐานจากหลักการของ Hurdle Technology เช่นกัน ตารางที่ 1 แสดงวิธีการยืดอายุแบบต่างๆ ซ่ึง
แบ่งแยกตามปัจจัยท่ีต้องควบคุม และวัตถุประสงค์ของวิธีการว่าเป็นการยับย้ัง ทําลาย หรือป้องกันจุลินทรีย์ 
 
ตารางท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในปัจจุบันในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 

วัตถุประสงค์ ปัจจัย วิธีการ 

ชะลอหรือยับย้ังการ 
เจริญของจุลินทรีย์ 

ลดอุณหภูมิ แช่เย็นหรือแช่เยือกแข็งขณะขนส่งและ
เก็บรักษา 
 

 ลดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้หรือเพ่ิม 
ออสโมลาลิตี้ (osmolality) 

ทําแห้งและทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  
การเคียวร่ิงด้วยเกลือ การเติมน้ําตาล 
 

 ลดออกซิเจน บรรจุแบบสุญญากาศหรือใช้ไนโตรเจน 
 เพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์ บรรจุแบบควบคมุหรือดัดแปลง

บรรยากาศ 
 

 ลดค่า pH เติมกรด หรือหมักกรดแลกติกหรือ 
อะซิติก 
 

 จํากัดการได้รับอาหาร ควบคุมโครงสร้างขนาดเล็ก และ
ช่องว่างระหว่างเฟสในอิมัลชันแบบน้ํา
ในน้ํามัน 
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วัตถุประสงค์ ปัจจัย วิธีการ 

การทําลายจุลินทรีย์ การใช้วัตถุกันเสีย เติมวัตถุกันเสีย ท้ังชนิดอนินทรีย์  
(ซัลไฟต์ ไนไตรท์) ชนิดอินทรีย์ 
(โพรพิโอเนต ซอร์เบตเบนโซเอท  
พาราเบน) แบคทีริโอซิน (ไนซิน) สาร
ต้านเชื้อรา (นาตามัยซิน ไพมาริซิน) 
 

การป้องกันการ 
ปนเปื้อนจากจุลนิทรีย์ 

ลดการปนเปื้อน 
(decontamination) 

ในซากสัตว์ ผักและผลไม้ โดยใช้ไอน้ํา 
กรดอินทรีย์ ไฮโปคลอไรท์ และโอโซน 
ในองค์ประกอบอาหารใช้ความร้อน
และฉายรังสี และในภาชนะบรรจุใช้
ความร้อนไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และ
ฉายรังสี 
 

 กระบวนการปลอดเชื้อ 
(aseptic processing) 

กระบวนการให้ความร้อนและบรรจุโดย 
ปราศจากการปนเปื้อนซํ้า 

ท่ีมา : Gould (1989) 
 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น สาเหตุหลักของการท่ีพริกแกงมีอายุการเก็บรักษาไม่ได้นานเนื่องจากความสดและ
ความสะอาดของวัตถุดิบและการเตรียมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ และความชื้น ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีง่ายต่อการดําเนินการและควบคุม
โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

5.1 การคัดเลือกและจัดเตรียมวัตถุดิบเพ่ือช่วยยืดอายุการเก็บรักษา มีดังน้ี 

• เลือกวัตถุดิบสดใหม่ ไม่มีเชื้อราข้ึน  ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญท่ีต้องทําเป็นอันดับแรก 

• นําวัตถุดิบท่ีคัดเลือกไว้แล้วมาล้าง การล้างเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบท่ีสําคัญก่อนเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปอาหาร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม และลดอันตรายในอาหาร (food 
hazard) โดยเฉพาะอันตรายจากจุลินทรีย์ 

• ให้ความร้อนด้วยวิธีการคั่วหรือทอดตามความเหมาะสม วิธีการนี้สามารถลดปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และ
ยังลดปริมาณนํ้าในวัตถุดิบได้ด้วย 

 
5.2 บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุอาหาร 

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุอาหารมีบทบาทสําคัญในการเป็นข้ันตอนสุดท้ายท่ีจะช่วยรักษาคุณภาพอาหารซ่ึงอาจทําให้
เปลี่ยนแปลงไปโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักท่ีสําคัญมากคือ การยืดอายุการเก็บของอาหารให้ยาวนานขึ้น 
และสามารถรักษาคุณภาพของอาหารให้คงอยู่จนกระท่ังบริโภคหมด โดยพ้ืนฐานของบทบาทบรรจุภัณฑ์แล้ว การปิดผนึก
เพ่ือป้องการรั่วซึมจําเป็นต้องเลือกใช้วัสดุท่ีทําบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบหลายชนิด สิ่งท่ีควรคํานึงถึง คือ 

• ชนิดของผลิตภัณฑ์ 

• วิธีการในการเก็บรักษาและระดับของอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

• ความเสี่ยงต่อมลภาวะ 

• อายุการเก็บท่ีต้องการ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์  เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีได้รับความสนใจในการนํามาใช้ใน
การบรรจุอาหารกันมากขึ้น  การบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์ หมายถึง ระบบการบรรจุท่ีสามารถทําลายหรือยับย้ังการ
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เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีทําให้อาหารเน่าเสีย (Spoilage Microorganism) และจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogens) ท่ีปนเปื้อนใน
อาหาร เพ่ือช่วยรักษาความปลอดภัย รวมท้ังถนอมรักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร (Suppakul et al., 
2003) เป็นระบบการบรรจุท่ีนิยมใช้กับอาหารท่ีเสื่อมเสียง่ายจากจุลินทรีย์                                                                                  
  การบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการบรรจุอาหารแบบแอคทีฟ (Active packaging) ท่ี
สามารถพัฒนาต่อไปได้ในเชิงธุรกิจ วัสดุบรรจุแบบต่อต้านจุลินทรีย์สามารถลดอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ยืดระยะพัก 
(Lag phase) ของการเจริญของจลุินทรีย์ (Han, 2000) และประกันความปลอดภัยของอาหาร  วัสดุบรรจุนี้ช่วยรักษาความ
เสถียรของอาหารพาสเจอร์ไรซ์โดยปราศจากการปนเปื้อนหลังการบรรจุ หรือช่วยลดการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการสเตอริไลเซชั่น (ภาณุวัฒน์, 2547)                                                                                         
  หลักการในการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์ คือ การใช้สารต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial agent) ร่วมกับ
ระบบการบรรจุ  โดยท่ีสารต้านจุลินทรีย์ เป็นสารเคมีท่ีเติมลงในอาหารเพื่อป้องกัน หรือชะลอการเส่ือมเสียของอาหารอัน
เนื่องมาจากจุลินทรีย์ ซ่ึงอาจจะเป็นรา ยีสต์ หรือแบคทีเรีย โดยมีผลทําให้สมบัติของผนังเซลล์ของจุลินทรีย์เปลี่ยนไป ยับย้ัง
การทํางานของเอนไซม์ และมีผลต่อกลไกทางพันธุกรรม ทําให้จุลินทรีย์หยุดชะงักการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2554)  ซ่ึงอาจใช้ในรูปซองบรรจุสารต้านจุลินทรีย์ การแต่งเติมสารต้านจุลินทรีย์ใน
วัสดุบรรจุ หรือการใช้พอลิเมอร์ท่ีมีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์ การนําสารต้านจุลินทรีย์มาใช้ในการบรรจุอาหารจะเป็นรูปแบบ
ใดนั้นข้ึนอยู่กับชนิดของสารต้านจุลินทรีย์ สมบัติและลักษณะเฉพาะของอาหาร และชนิดของจุลินทรีย์ท่ีก่อปัญหา  (งามทิพย์, 
2550)         

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์   

 ความเข้มข้นของสารต้านจุลินทรีย์  
 ชนิด จํานวน อายุ และประวัติของจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนในอาหาร 
 อุณหภูมิของอาหาร 
 สมบัติทางเคมี และกายภาพของอาหาร เช่น ส่วนประกอบของอาหาร ความเป็นกรดด่างของอาหาร 
ความชื้น ความตึงผิว  และลักษณะการเป็นคอลลอยด์ของอาหาร เป็นต้น 

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยสารต้านจุลินทรีย์สําหรับใช้ในการบรรจุอาหารกันมากขึ้น เพ่ือหาสารท่ีเหมาะสมกับการใช้
งานและมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอในการประกันความปลอดภัยของอาหารตลอดอายุ  การเก็บสารท่ีใช้มีท้ังวัตถุกันเสียท่ีใช้กับ
อาหาร สารสกัดจากพืชโดยเฉพาะพืชสมุนไพรและพืชท่ีมีสรรพคุณเชิงยา เอนไซม์ แบคเทอริโอซิน (Bacteriocins) สารฆ่ารา 
(Fangicides)  ไอออนของโลหะ พอลิเมอร์ และก๊าซบางชนิด กลไกการต้านจุลินทรีย์ของสารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน  การใช้
สารต้านจุลินทรีย์หลายชนิดร่วมกันมักจะให้ผลดีกว่าการใช้สารชนิดเดียว ท้ังนี้ต้องคัดเลือกสารให้สามารถทํางานเสริมกันได้
ด้วย (งามทิพย์, 2550) โดยสารต้านจุลินทรีย์ท่ีใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ กรดเบนโซอิกและเบนโซเอต  
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเกลือซัลไฟท์  สารประกอบไนไตรต์และไนเตรต  กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต เป็นต้น  นอกจากนี้ยัง
มีการนําสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้เคลือบวัสดุบรรจุเพ่ือยับย้ังจุลินทรีย์  ส่วนใหญ่สกัดมาจากแป้ง เซลลูโลส ไคโต
ซาน คาราจีแนน และแอลคาร์นิทีน  (Kuorwel et al., 2011)  อีกท้ังมีการผลิตฟิล์มหรือสารเคลือบกินได้จากกาแลคโตแมน
แนส (Galactomannans) ซ่ึงเป็นน้ําตาลท่ีพบในเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ (Cerqueira et al., 2011)  

สําหรับตัวอย่างของการบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์  ได้แก่ การบรรจุอาหารแบบต่อต้านจุลินทรีย์ในรูปแบบ
ซองหรือแผ่นปลดปล่อยสารระเหย (Volatile releasing sachets or pads)  ท่ีประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้เชิง
การค้า ได้แก่ ซองปลดปล่อยไอเอทานอล ซ่ึงประกอบด้วยเอทานอลท่ีถูกดูดซับอยู่ในวัสดุตัวพาและบรรจุในซองพอลิเมอร์    
เอทานอลจะซึมผ่านชั้นเลือกผ่าน และผ่านซองออกมาสู่บรรยากาศท่ีล้อมรอบผลิตภัณฑ์ซ่ึงบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ ตัวอย่าง
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ทางการค้า ได้แก่  เอทิแคป หรือแอนตี้โมลไมด์ โออิเทค อีทีแพค และเฟร็ทเทค โดยมีคุณสมบัติในการยืดอายุการเก็บรักษา
และยับย้ังการขึ้นราบนผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง   

5.3 มีความชื้นสูง  มีค่าแอคติวิตีของนํ้าหรือปริมาณน้ําอิสระสูง    
แอคทิวิตี้ของนํ้าหรือ วอเตอร์แอคทีวิตี้ (Water activity) หรือปริมาณนํ้าอิสระ เขียนย่อว่า aw เป็นค่าท่ีแสดงระดับ

พลังงานของน้ํา  มีความสําคัญต่ออายุการเก็บ การเสื่อมเสีย และความปลอดภัยของอาหาร เป็นปัจจัยท่ีชี้ระดับปริมาณนํ้า
ต่ําสุดในอาหารท่ีเชื้อจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตและใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ เราสามารถใช้ค่า 
Water Activity ในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นหรือไม่เป็นสาเหตุท่ีทําให้อาหารเสีย ตลอดจนใช้ในการควบคุมและ
ป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารท่ีเกิดข้ึนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ เพราะเชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ภายใต้ค่า Water Activity 
ท่ีจํากัด โดยเราจะต้องทําให้อาหารมีค่า Water Activity ต่ํากว่าท่ีเชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ 

6. แอคติวิตีของน้ํา (Water activity)    
นิยาม 
ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ เป็นอัตราส่วนของความดันไอ (vapour pressure) ของนํ้าในอาหาร (P) ต่อความดันไอของนํ้าบริสุทธ์ิ 
(Po) ท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกัน 
                                             aw = P/Po 
หรือวัดได้จากความชื้นสัมพัทธ์เหนืออาหารในสภาวะสมดุล (Equilibrium Relative Humidity, ERH) หารด้วย 100 
                                             aw = ERH/100 
ค่า Water activity มีค่า ตั้งแต่ 0-1 

 
7. การจําแนกอาหารตามค่าแอคติวิตีของน้ํา (Water activity) 
สามารถแบ่งอาหารตามค่า Water activity ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

 
1 อาหารสด (fresh food) เป็นอาหารท่ีเน่าเสียง่าย (perishable food) ท่ีมีค่า water activity มากกว่า 0.85 
เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล 

2 อาหารกึ่งแห้ง (intermediate moisture food) หมายถึง อาหารท่ีมีค่า water acitivity ระหว่าง 0.6-0.85 เช่น นมข้น
หวาน ผลไม้แช่อ่ิม กุ้งปรุงรส 

3 อาหารแห้ง (dried food) หมายถึงอาหารท่ีมีค่า water activity น้อยกว่า 0.6 เช่น นมผง ผักผลไม้อบแห้ง กุ้งแห้ง น้ํา
ผลไม้ผง เก๊กฮวยผงชง ดื่มกระชายผงชงด่ืม  หมูหยอง 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างค่า Water activity ของอาหารบางชนิด 
 

Water 
Activity 

จุลลินทรีท่ีเจริญได้ ท่ีค่า aw ระดับน้ําหรือสูงกว่า อาหาร 

0.95 

จุลินทรีย์ท่ีทําให้อาหารเน่าเสีย (microbial 
spoilage) ส่วนใหญ่ ยีสต์บางชนิด 
แบคทีเรียก่อโรค (pathogen) ได้แก่ Eschericiae 
coli, Clostridium perfringens 

อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ไก่ เนื้อ
วัว นม ไข่ไส้กรอกสุก เช่น ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ ขนมปัง 

0.91 

Salmonella, Clostridium fruit juice 
concentrates with 55% sucrose or 12% 
NaClbotulinum, Lactobacillus, และรา บาง
ชนิด                                   

เนยแข็ง (cheese) บางชนิด เช่น Cheddar cheese, Swiss 
cheese, Provolone) , cured meat เช่น แฮม , น้ําผลไม้
เข้มข้น 

0.85 ยีสต์หลายชนิด 
ไส้กรอกหมัก , sponge cakes, dry cheese, margarine, 
foods with 65% sucrose or 15% NaCl 

0.80 
ราส่วนใหญ่ ยีสต์ในสกุล 
Saccharomyces sp., Staphylococcus aureus 

น้ําผลไม้เข้มข้น,  นมข้นหวาน , condensed milk, น้ําเชื่อม 
, flour, high-sugar cakes, some meat jerky products 

0.75 
แบคทีเรียท่ีทนเกลือด (halophilic bacteria) 
Mycotoxigenic aspergilli 

แยม , marmalade, glace fruits, 
marzipan, marshmallow, some meat jerky products 

0.65 ราท่ีชอบความแห้ง (xerophilic mold) 
Rolled oats with 10% moisture, jelly, molasses, 
nuts 

0.60 ยีสต์บางชนิด ราไม่กี่ชนิด ผลไม้แห้ง15-20% moisture, caramel, toffee, honey 

0.50 

จุลินทรีย์ทุกชนิดไม่สามารถเจริญได้ 

Noodle with 12% moisture, spice with 10% 
moisture 

0.40 ไข่ผง ท่ีมีความชื้น5% 

0.30 Cookies, crackers, bread crusts with 3-5% moisture 

0.03 
Whole milk powder with 2-3% moisture, 
dehydrated soups 

 
การแบ่งประเภทของอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตาม ค่า pH และค่า water activity 
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 144 (พ.ศ.2535) 
 

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทจําแนกตามค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าแอคติวิตีของนํ้า (water activity, aw) 
ออกเป็น 3ประเภท ได้แก่ 

1.   อาหารท่ีมีความเป็นกรดตํ่า (Low acid food) คือ อาหารท่ีมีค่าความเป็น กรด-ด่าง มากกว่า 4.5 และมีค่าแอคติวิ
ตีของนํ้ามากกว่า 0.85 

2.  อาหารท่ีปรับสภาพกรด (Acidified food) คือ อาหารท่ีตามธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
มากกว่า 4.5 แต่ในการผลิตมีการปรับสภาพกรดของอาหาร โดยการลวกหรือแช่ชิ้นอาหารในสารละลายกรด หรือ
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เติมกรด หรือเติมอาหารท่ีมีความเป็นกรด จนทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน 4.5 และมีค่าแอคติวิตีของนํ้า
มากกว่า 0.85 

3.   อาหารท่ีมีความเป็นกรด (Acid food) คือ อาหารที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างไม่เกิน 4.5 และมีค่าแอคติวิตีของนํ้า 
มากกว่า 0.85 

 

8. Water Activity กับอายุการเก็บรักษาผลิตภัณ์อาหาร 

ในระหว่างการแปรรูป การขนส่ง และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและ
คุณภาพ ซ่ึงรวมถึงสี กลิ่นรส รูปร่าง ลักษณะเน้ือสัมผัสของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ผลจากกลไกเหล่านี้อาจ
ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียของอาหาร ทําให้คุณภาพของอาหารเปลี่ยนไปอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคหรืออาจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคได้ และทําให้อาหารมีอายุการเก็บลดน้อยลง ดังนั้นผู้ผลิตอาหารจึงพยายามศึกษาและหาสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพ่ือทําการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมอุณหภูมิ 
เวลา และความเร็วในกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน สามารถควบคุมป้องกันการเส่ือมเสียของอาหาร และสามารถประเมิน
อายุการเก็บของอาหารให้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

การเสื่อมเสียของอาหารโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ยีสต์ และรา 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนประกอบท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกัน และเนื่องจากค่า Water Activity เป็น
ปัจจัยท่ีสําคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ดังนั้นวิธีการควบคุมค่า Water Activity จึงเป็นวิธีท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
เราจะควบคุมให้อาหารมีระดับค่า Water Activity ต่ํากว่าค่าท่ีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนั้น ๆ จะเจริญเติบโตได้ ดังแสดงในรูปท่ี 3 สิ่ง
สําคัญของการป้องกันการเสื่อมเสียเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์คือการป้องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีสร้างสารพิษได้ เช่น 
Clostridium botulinum จะไม่สามารถเจริญได้ท่ีระดับค่า Water Activity ต่ํากว่า 0.93 

นอกจากการควบคุมค่า Water Activity แล้วยังสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Hurdle Technology ซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานเทคนิคการถนอมอาหารแบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน เช่น การใช้อุณหภูมิสูง การควบคุมค่า pH การใช้สารกันเสีย การ
เติมส่วนผสม (Ingredient) และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

9. การวัดค่า Water Activity 
การวัดค่า Water Activity ด้วยเคร่ืองหาค่า Water Activity ย่ีห้อ Novasina รุ่น thermoconstanter 

 วิธีการวัด  
1. Calibrate เครื่อง ดังน้ี 

1.1 นํา Salt Standard (ความชื้นมาตรฐาน) มาใส่ใน measuring chamber ให้เริ่มต้นด้วย Salt Standard    
SAL-90 (90.1%ERH) 

1.2 ปิดฝาครอบ 
1.3 หมุนปุ่มสีเหลืองด้านหน้าไปท่ีหมายเลข 2 
1.4 รอจนกว่าค่า aw ใกล้เคียงกับค่า salt standard ท่ีใส่เข้าไป 
1.5 กดปุ่ม enter จนกระทั่งข้อความบนจอหยุดกระพริบ 
1.6 ทําการ calibrate หลายๆ ค่าในคราวเดียวกันเป็นลําดับ เริ่มจากค่ามากถึงค่าน้อย อย่างน้อยสองค่า ซ่ึง

สามารถครอบคลุมถึงค่า Aw ซ่ึงคาดว่าจะเป็นค่า Aw ของตัวอย่างท่ีต้องการจะวัดค่า 
1.7 เครื่องจะทําการ Calibrate จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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1.8 เข้าโปรแกรมวัดค่า Aw จากนั้นหมุนปุ่มสีเหลืองของเคร่ือง Thermoconstanter ไปท่ีตําแหน่งท่ี 1 
2. นําตลับพลาสติกมาใส่สารตัวอย่างให้ได้ปริมาณ 80-90% ของความจุ 
3. นําตลับตัวอย่างมาใส่ไว้ใน Measuring Chamber 
4. ปิดฝา Chamber โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วปิดฝาครอบ 
5. รอกระท่ัง Relative Humidity ของอากาศท่ีวัดได้อยู่ในสภาวะท่ีสมดุลกับสารตัวอย่าง หาค่า Aw ท่ีต้องการวัด

จากสมการ 
Water Activity (Aw) = X/100 

เม่ือ X = Relative Humidity ของอากาศท่ีวัดได้ในสภาวะท่ีสมดุลกับสารตัวอย่าง 

 
10. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่า Aw 

1. Benchtop Water Activity Meter จาก AQUALAB 
- ใช้เวลในการอ่านค่าไปเกิน 5 นาที 
- Accurate: ±0.003 aw 
- ใช้เกลือเป็นสารเทียบมาตรฐาน 
- มี precision สูง 
- น้ําหนักเพียง 3.1 กิโลกรัม ทําให้พกพาง่าย 
- รักษาความปลอดภัยด้วยการบริหารควบคุมการ calibration และ ข้อมูลของตัวอย่าง 

 

 
Benchtop Water Activity Meter จาก AQUALAB 

 
2. เครื่องวัดค่าแอคติวิตี้ของนํ้าของ Rotronic รุ่น HygroLab C1 

- HygroLab C1 ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการวัด Aw ได้ถึง 4 โพรบ เพียงต่อโพรบ แล้วนําไปวัดก็จะได้ 
ค่า Aw ของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ เช่น ชีส เนื้อ ยาสูบ อาหารต่าง ๆ อาหารสัตว์ ยา และอ่ืนๆ 

- มีฟังก์ชันการวัดท่ีให้ผลภายใน 5 นาทีเท่านั้น (หรือน้อยกว่า) และได้ค่าท่ีแม่นยําใกล้เคียงกับการวัดแบบปกติท่ี
ต้องใช้เวลาวัดนานประมาณ 1 ชั่วโมง 

- รับอินพุตได้ 4 ช่อง สําหรับโพรบ HC2 แบบประจําท่ี หรือ โพรบ HC2 แบบสอด เพ่ือวัดค่า Aw ความชื้น
สัมพัทธ์ และอุณหภูมิ 

- มีเสียงเตือนเม่ือการวัดสิ้นสุดลง 
- บันทึกค่าได้ถึง 2000 ค่า พร้อมค่า %RH, °C/°F, วันท่ีและเวลา 
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เครื่องวัดค่า Water Activity ของ Rotronic รุ่น HygroLab C1 
 

3. LabMaster-AW 
- สามารถวัดค่า AW ได้ในช่วง 0.03 – 1.00 aw 
- ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 – 50 °C ± 02 K 
- Sensor Type : Electrolyte Resistive Measurement Cell CM-2  
- Accuracy : ± 0.003aw ท่ี 25 °C 
- Repeatability : ± 0.002aw 
- Resolution : 0.001aw / 0.1 °C 

 
เครื่องวัด Water Activity - LabMaster-AW ของ Novasina AG 

 

11. วิธีการลดค่า Water Activity ในพรกิแกง 

 ค่า Water activity เป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงมีผลโดยตรง
ต่อการกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากค่า Water activity เป็นปัจจัยท่ีชี้ระดับปริมาณน้ําตํ่าสุดใน 
อาหารท่ีเชื้อจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตและใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ และสามารถใช้ค่า water 
activity ในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นหรือไม่เป็นสาเหตุท่ีทําให้อาหารเสีย ตลอดจนใช้ในการควบคุมและป้องกัน
การเสื่อมเสียของอาหารท่ีเกิดข้ึนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ (ตารางท่ี 2) เพราะเชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ภายใต้ค่า water 
activity ท่ีจํากัด ดังนั้น จึงต้องทําให้อาหารมีค่า water activity ต่ํากว่าท่ีเชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ และในการทําให้
อาหารข้นหรือการทําแห้งเป็นการระเหยน้ําอิสระออกไป ส่วนการเติมเกลือน้ําตาล หรือส่วนผสม (Ingredient) อ่ืนๆ ลงไป
โมเลกุลของสารเหล่านั้นจะไปจับพันธะกับน้ําอิสระทําให้ค่า water activity ลดลงไปด้วย (Barbosa-Canovas, Schmidt, 
and Labuza, 2007) ซ่ึงในงานวิจัยของชิดชม ฮิรางะ และคณะ (2549) แสดงผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ กล่าวคือ
น้ําพริกชนิดร่วนแห้ง ซ่ึงมีค่า water activity เท่ากับ 0.58 - 0.75 ไม่ตรวจพบการเจริญของแบคทีเรีย แต่ยังมีการเจริญของ
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เชื้อราชนิดทนแห้งในขณะท่ีน้ําพริกแกงซ่ึงมีค่า water activity เท่ากับ0.94-0.96 ตรวจพบแบคทีเรียชนิดท่ีก่อให้เกิดการเน่า
เสีย  

เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดมีค่า Aw ท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถอ้างอิง Aw ท่ีเหมาะสมค่าเดียวกัน
ได้กับอาหารทุกชนิด รวมท้ังค่า Aw ของพริกแกงแต่ละชนิดก็จะมีค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบท่ีใช้ กระบวนการผลิต 
และวิธีการเก็บรักษา ดังนั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 129/2546) จึงได้กําหนดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีมาตรฐานของ
น้ําพริกแกงไว้ต้องไม่เกิน 0.85 aw ซ่ึงเป็นค่าท่ีจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ท่ีทําให้อาหารเน่าเสีย (microbial spoilage) ยีสต์บางชนิด 
และแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (ตารางท่ี 2)     

12. รวบรวมบทความและงานวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของการควบคุมค่า Aw ในน้ําพริกแกง 

 เนื่องด้วยอาหารไทยเป็นอาหารท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเครื่องปรุงและวัตถุดิบท่ีหลากหลาย กอปรกับท่ีสภาพ
ภูมิอากาศประเทศไทยท่ีเป็นเมืองร้อน การประกอบอาหารรวมไปถึงการเก็บรักษาจึงต้องมีความพิถีพิถันเป็นอย่างสูง ย่ิงเม่ือ
อาหารไทยได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักกันไปท่ัวโลกทําให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารไทยขึ้นอย่างมากมายท่ัวทุกภูมิภาค 
การศึกษาและทํางานวิจัยเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหารพ้ืนบ้านจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยไทยเป็น
อย่างมาก  

“พริกแกง” เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีถูกนํามาใช้เป็นหัวข้อเพ่ือการวิจัยกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการด้านอาหาร
เพราะน้ําพริกแกงถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของการประกอบอาหารประเภทแกงต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการ
คัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการหรือข้ันตอนการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมท้ังวิธีการยืดอายุการเก็บรักษา ซ่ึงงานวิจัยท่ีได้รวบรวมมา
นี้จะเน้นในส่วนของการควบคุมและปรับปรุงค่า Aw ในน้ําพริกแกง ซ่ึงถือเป็นพารามิเตอร์สําคัญท่ีจะกําหนดอายุของการเก็บ
รักษาพริกแกง       

1. คุณภาพการเก็บรักษาของน้ําพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ (Storage Quality of Tamarind / Roselle Chili 
Paste) โดย สุภางค์ เรืองฉาย และสิรินาถ ตัณฑเกษม จาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอายุการเก็บรักษานํ้าพริกมะขาม โดยเปรียบเทียบระหว่างน้ําพริกมะขามสูตรควบคุม กับน้ําพริก
มะขามสูตรผสมกระเจี๊ยบ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษานํ้าพริกมะขามท่ีมีการทดแทนด้วย
กระเจี๊ยบ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีสมมติฐานว่าการใช้กระเจี๊ยบจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานข้ึน เพราะในกลีบ
ดอกกระเจี๊ยบมี Unsaponitible substance ท่ีมีฤทธ์ิต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (ไพร มัทธวรัตน์, 2550) โดยเฉพาะ
ยับย้ัง Bacillus cereus ท่ีสร้างสารพิษให้น้ําพริกเน่าเสียได้ง่าย (รวิวรรณ พรหมเจริญ และคณะ, 2546) งานวิจัยนี้ทําการ
วิเคราะห์ท้ังคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

การตรวจวัดค่า Water Activity จะทําการวัดซํ้า 3 คร้ัง โดยนําน้ําพริกมะขามสูตรควบคุม กับน้ําพริกมะขามสูตรผสม
กระเจี๊ยบ มาอย่างละ 2-3 กรัม ใส่ลงในภาชนะบรรจุ วัดค่า (aw) ท่ีอุณหภูมิห้อง (25-30°C) รอจนค่าท่ีอ่านได้คงท่ี บันทึกผล 
โดยใช้ Aqualab Lite (aw) รุ่น AL1066 บริษัท Decagon Devices Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการวัดผลทุกสัปดาห์
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผลการทดลองดังตารางท่ี 3 

 

 

 



17 
 

ตารางท่ี 3 Water Activity of Tamarind Chili Paste Samples stored at 4±2°C and 30±2°C for 3 weeks.  

 
a-h Means ± SD with different superscript in column are significant (p < 0.05) 

 จากการทดลองสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลได้ว่าเม่ือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ําพริกมะขามเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า 
ค่า water activity (aw) ของนํ้าพริกมะขามท้ัง 2 สูตรมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยน้ําพริกมะขามสูตรควบคุม
จะมีค่า Water activity เริ่มต้นมากกว่า และลดลงอย่างชัดเจนกว่าสูตรท่ีใช้มะขามผสมกระเจี๊ยบ โดยอาหารท่ีมีค่า Water 
Activity คงท่ีก็แสดงให้เห็นว่า จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ําท่ีมีอยู่ในอาหารได้ รวมท้ังปริมาณนํ้าท่ีน้อยในอาหารก็
ไม่เพียงพอในการพาให้สารต่างๆ มาทําปฏิกิริยากัน ดังนั้นน้ําพริกสูตรท่ีใช้มะขามผสมกระเจี๊ยบซ่ึงมีการลดลงของค่า Water 
Activity ภายใน 3 สัปดาห์น้อยกว่าสูตรควบคุมจะต้องตรวจพบจุลินทรีย์ในปริมาณท่ีน้อยกว่าน้ําพริกมะขามสูตรควบคุมซ่ึง
จากการรายงานผลการทดลองดังตารางท่ี 4 พบว่าจุลินทรีย์ท่ีตรวจพบมีปริมาณน้อยกว่าเหมือนท่ีได้ตั้งสมมุติฐานไว้ 

ตารางท่ี 4 Comparison Microbial Count of Tamarind Chili Paste at 4±2°C and 30±2°C for 3 weeks.  

 
Note: ND mean not detect 
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นอกจากนี้ยังพบว่า น้ําพริกมะขามสูตรผสมกระเจี๊ยบท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิแช่เย็น (4±2°C) มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ําพริกชนิดเปียก (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549) กําหนดว่า “จุลินทรีย์
ท้ังหมดต้องไม่เกิน 1x104 โคโลนี/กรัมตัวอย่าง และจํานวนยีสต์-รา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนี/กรัมตัวอย่าง” และยังตรวจไม่พบ
Coliforms, E. coli ยีสต์และรา 

2. ศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงปักษ์ใต้ : กรณีศึกษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม (Study 
to Method for Long Time Keeping of Southern Curry: Case Study of Roast Curry) โดย ชมพูนุช โสมาลีย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง และ เถวียน บัวตุ่ม จาก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

การทดลองนี้ได้ทําศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเคร่ืองแกงปักษ์ใต้ใน เครื่องแกงส้ม และเคร่ืองแกงคั่วกลิ้งของ
กลุ่มแม่บ้านนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยใช้ 3 วิธีคือ การใช้ระยะเวลาและอุณหภูมิสูงต่ําในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
การใช้ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ท่ีเหมาะสม การลดความชื้นในเคร่ืองแกง ซ่ึงในท่ีนี้จะกล่าวถึงในส่วนของการยืดอายุการ
เก็บรักษาเคร่ืองแกงด้วยวิธีการลดความชื้น โดยการศึกษาวิธีการลดความชื้นในเคร่ืองแกงส้มและคั่วกลิ้ง โดยการอบแห้งท่ี
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30, 60, 90 และ120 นาที แล้วนํามาทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสและวิเคราะห์
คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ได้ผลดังนี้ 

ตารางท่ี 5 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดและและเชื้อราในเคร่ืองแกงส้มและเครื่องแกงคั่วกลิ้ง ท่ีผ่านการลดความชื้น 

เวลาในการอบ ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g) ปริมาณเชื้อรา 
(CFU/g) เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงคั่วกลิ้ง 

0 1.7 × 106 8.6 × 105 <10 
30 1.4 × 106 3 × 105 <10 
60 4.0 × 106 <30 <10 
90 3.6 × 106 <30 <10 
120 1.6 × 106 6.2 × 105 <10 

ผลการศึกษาวิธีการลดความชื้นในเคร่ืองแกงส้มและคั่วกลิ้ง โดยการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
30, 60, 90 และ120 นาที ผลการทดลองพบว่าระยะเวลาแต่ละช่วงในการลดความชื้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p>0.05) แต่ช่วงท่ีเหมาะสมของเคร่ืองแกงส้ม คือ เวลา 60 นาที เคร่ืองแกงคั่วกลิ้ง คือช่วงเวลาท่ี 90 นาที 
เนื่องจากเป็นช่วงท่ีตรวจพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราได้น้อยท่ีสุด เนื่องจากปริมาณความชื้น เป็นปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีมี
อยู่ในอาหาร คือ ส่วนของน้ําท่ีเกาะติดกับอาหาร หรือถูกใช้ไปในการสร้างพันธะต่างๆเช่น พันธะไอออนิก พันธะไฮโดรเจน 
และอีกส่วน คือ ปริมาณน้ําอิสระที่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ในการเกิดพันธะใดๆ และจะอยู่ภายในช่องว่างของอาหาร ซ่ึง water 
activity เป็นความดันไอของนํ้าในอาหารท่ีสามารถกลายเป็นไอ เทียบกับความดันไอของนํ้าในน้ําบริสุทธ์ิท่ีสามารถกลายเป็น
ไอได้ท่ีอุณหภูมิ เดียวกัน ซ่ึงความชื้นและค่า water activity มีความสัมพันธ์กัน โดยเม่ือค่าความชื้นลดลง ค่า water activity 
จะลดลงด้วย แต่เป็นการเพิ่มหรือลดลงแบบไม่เป็นเส้นตรง 

3. การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของน้ําพริกแอปเปิลในระหว่างการวาจําหน่าย (Determination on 
Changing Properties of Apple Chilli Paste During on Shelf Life) โดย อ.นริศรา วิชิต และน.ส.วรารัตน์       
เสาร์จันทร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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การทดลองนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนํ้าพริกแอปเปิลในระหว่างการวางจําหน่าย โดยศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงค่าสี ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด ปริมาณยีสต์และราทุก
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยศึกษานํ้าพริกแอปเปิลสูตรธรรมดา 

ในการทดลองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (Aw) พบว่า เม่ือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ําพริกแอปเปิลสูตรธรรมดาเป็นเวลา 8 
สัปดาห์พบว่า ปริมาณนํ้าอิสระในนํ้าพริกมีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 6 ผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าอิสระของน้ําพริกแอปเปิลสูตรธรรมดา 

สัปดาห์ท่ี ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
0 0.734f±0.006 
1 0.739ef±0.005 
2 0.744e±0.002 
3 0.751d±0.003 
4 0.758bc±0.003 
5 0.757cd±0.002 
6 0.758bcd±0.005 
7 0.764b±0.003 
8 0.773a±0.005 

  หมายเหตุ ตัวเลขในตารางแสดงค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นของน้ําพริกแอปเปิลสูตรธรรมดา พบว่า ความชื้นของน้ําพริกแอปเปิลสูตรธรรมดา
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามอายุการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นของน้ําพริกแอปเปิลสูตรธรรมดา 

สัปดาห์ท่ี ปริมาณความชื้น (%) 
0 17.45f±0.11 
1 017.73f±0.17 
2 18.30e±0.21 
3 19.36d±0.10 
4 19.76c±0.27 
5 19.86bc±0.16 
6 20.00bc±0.23 
7 20.18b±0.17 
8 21.85a±0.28 

  หมายเหตุ ตัวเลขในตารางแสดงค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 จากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณนํ้าอิสระ (Aw) ในน้ําพริกมีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ตาราง
ท่ี 6) และความชื้นของน้ําพริกแอปเปิลสูตรธรรมดา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอายุการเก็บรักษา (ตารางท่ี 7) ท้ังสองพารามิเตอร์มี
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ค่าเพ่ิมข้ึนเช่นกัน เพราะว่าความชื้นเป็นปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีมีอยู่ในอาหาร โดยเม่ือปริมาณนํ้าอิสระเพ่ิมข้ึน (Aw) ปริมาณ
ความชื้นก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย ซ่ึงปริมาณนํ้าอิสระเป็นปัจจัยท่ีชี้ระดับปริมาณน้ําตํ่าสุดในอาหารท่ีเชื้อจินทรีย์สามารถนําไปใช้ในการ
เจริญเติบโตและใช้ในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ และสามารถใช้ปริมาณน้ําอิสระในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นหรือไม่เป็น
สาเหตุท่ีทําให้อาหารเสีย ตลอดจนใช้ในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารท่ีเกิดข้ึนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ ซ่ึงเม่ือนํา
ผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับปริมาณจุลินทรีย์ท่ีเพ่ิมข้ึนพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสรุปได้ว่า น้ําพริกแอปเปิ้ลสูตรธรรมดา
สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 7 สัปดาห์ โดยที่มีจํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และปริมาณจุลินทรีย์ ยีสต์และเชื้อ
ราท่ีเพ่ิมข้ึนจะแปรผันตามปริมาณนํ้าอิสระท่ีเพ่ิมข้ึน ดังตารางท่ี 8 ดังน้ันหากต้องการยืดอายุการเก็บรักษานํ้าพริกแกง 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด และปริมาณยีสต์และรา (CFU/กรัมอาหาร) ของนํ้าพริกแอปเปิ้ล
สูตรธรรมดา เทียบกับปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ท่ีวัดได้ในแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
จํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด 

(CFU/กรัมอาหาร) 
ปริมาณยิสต์และรา 
(CFU/กรัมอาหาร) 

0 0.734f±0.006 <10 ND 
1 0.739ef±0.005 <10 ND 
2 0.744e±0.002 1.0×101 ND 
3 0.751d±0.003 3.0×102 ND 
4 0.758bc±0.003 1.5×103 <10 
5 0.757cd±0.002 2.0×103 <10 
6 0.758bcd±0.005 3.0×103 100 
7 0.764b±0.003 1.0×104 100 
8 0.773a±0.005 1.7×104 300 

หมายเหตุ ND คอื ตรวจไม่พบ 

13. บทสรุป 
 อาหารประเภทแกงนับได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเครื่องแกงซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักนั้นประกอบไปด้วยพืช
สมุนไพรหลากหลายชนิด อีกท้ังยังหาง่ายเพราะมีให้เลือกมากมายตามท้องตลาดหรือห้างสรรพสินค้า แต่เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีอายุการเก็บรักษาท่ีสั้นและกรรมวิถีการผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ง่าย การเลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านมาตรฐานรับรองไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะเป็นตัวช่วยให้
ผู้บริโภคม่ันใจในเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากย่ิงข้ึน ผู้ประกอบการจึงควรมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านมาตรฐานเพ่ือสามารถ
แข่งขันทางการค้าได้ในระยะยาว 
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