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บทคัดย่ อ
เครื่ องปรุงขมิ ้น เป็ นส่วนผสมหลักในการปรุงเมนู   “ปลาทอดขมิ ้น”  ซึง่ เป็ นอาหารท้ องถิ่นภาคใต้ ที่ร้ ูจกั กัน
อย่างแพร่ หลาย ปั จจุบันยังไม่มีการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายโดยตรง การวิจัยนี จ้ ึงมี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรและ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่ องปรุ งขมิ ้นระหว่างการเก็บรักษา ผลปรากฏว่า เครื่ องปรุ งขมิ ้นที่มีส่วนผสมของ
เกลือ:ขมิ ้น:ยี่หร่า ในอัตราส่วน 0.5:2:2 ได้ รับคะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงสุดจากผู้ทดสอบชิมที่ผา่ น
การฝึ กฝนจ�ำนวน 15 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยทางด้ านกลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม เท่ากับ 7.05, 7.16,
6.94 และ 7.16 คะแนน ตามล�ำดับ จากคะแนนเต็ม 9 (9 point hedonic scale) แต่ควรมีการลดความชื ้นของส่วน
ผสมสดก่อนน�ำมาท�ำเป็ นผลิตภัณฑ์ เมื่อน�ำไปทดสอบหาระดับความชอบกับผู้บริ โภคทัว่ ไปจ�ำนวน 212 คน พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ระบุความชอบในระดับ “ชอบถึงชอบมาก” ด้ านความชอบรวมสูงถึงร้ อยละ 88.2 และส่วนใหญ่  
ร้ อยละ 84 ระบุว่าต้ องการซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งขมิ ้นทอดปลา ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่าง
การเก็บรักษา พบว่า เครื่ องปรุงขมิ ้นที่บรรจุในถ้ วยพลาสติก (PP) สามารถเก็บรักษาได้ ไม่เกิน 3 วัน ณ อุณหภูมิห้อง
(30±2 oC) และเก็บรักษาได้ 9 วันในสภาวะแช่เย็น (4±2 oC) โดยใช้ การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรี ย์เป็ นดัชนี
ชี ้วัดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ค�ำส�ำคัญ : เครื่ องปรุงขมิ ้น  อาหารท้ องถิ่น การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

Abstract
Turmeric paste is a main ingredient for cooking “Pla Tod Kamin”, a well-known traditional Southern
Thai recipe, and it is still not commercialized. The aim of this research was to study turmeric paste mixture
and its quality change during storage. It was found that turmeric paste mixture which consisted of salt :
turmeric : caraway at  0.5:2:2 had highest sensory scores from 15 trained panelists. Its mean scores from
9 point hedonic scale for odor, taste, texture and overall liking were 7.05, 7.16, 6.94 and 7.16, respectively.
However, fresh ingredients should be dehydrated before use. The product testing with consumers showed
that 88.2% of 212 consumers rated this recipe at “like” and “like very much” levels for overall liking and
84% of them would like to buy it. The storage test showed that the turmeric paste packed in polypropylene
cups could be stored for 3 days at room temperature (30±2 oC) and 9 days in the refrigerator (4±2 oC),
when microbiological test was used as the indicator for turmeric paste’s shelf-life.
Keywords : Turmeric Paste, Traditional food, Quality Change
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บทน�ำ

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

เครื่ องปรุงขมิ ้น ประกอบด้ วยส่วนผสม ได้ แก่
ขมิ ้น เกลือ ยี่หร่าพริ กไทยด�ำ และพริ กขี ้หนู น�ำมาต�ำหรื อ
ปั่ นรวมกันแล้ วน�ำไปคลุกเคล้ ากับปลา (ส่วนใหญ่มกั เป็ น
ปลาเนื ้อขาว เช่น ปลาทรายแดง ปลาทราย ปลาจวด)
จากนันจึ
้ งน�ำไปทอดในน� ้ำมัน ท�ำให้ ปลาทอดที่ได้ มีกลิน่
หอมเฉพาะชวนรับประทาน เป็ นต�ำรับการปรุ งอาหาร
ท้ องถิ่นของภาคใต้ ที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
จะเห็นได้ จากชื่ออาหารชนิดนีจ้ ะปรากฏในเมนู “ปลา
ทอดขมิ ้น” ของร้ านอาหารแทบทุกร้ าน นอกจากกลิน่ รส
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์แล้ วเครื่องปรุงขมิ ้นยังมีสรรพคุณทางยา
จากสมุนไพรที่ใช้ เป็ นส่วนผสม โดยเฉพาะขมิ ้นชันซึง่ มี
สารต้ านอนุมลู อิสระสูง ช่วยต้ านเชื ้อแบคทีเรียทีท่ ำ� ให้ เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร เสริ ม สร้ างภูมิ ต้ า นทานใน
ร่างกาย ลดการอักเสบ อีกทังมี
้ บทบาทในการช่วยยับยัง้
เซลล์มะเร็ ง [1, 2] จึงนับว่าเป็ นเมนูสขุ ภาพที่มีศกั ยภาพ
ในการส่งเสริ มให้ บริ โภคอย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
เครื่ อ งปรุ ง ขมิ น้ เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี ลัก ษณะ
คล้ ายกับเครื่องแกง แต่จะต่างกันทีช่ นิดของสมุนไพรและ
ปริ มาณที่ใช้ เป็ นส่วนผสม ปั จจุบนั ยังไม่มีการผลิตเพื่อ
การจ�ำหน่ายโดยตรงตามท้ องตลาด ผู้บริ โภคบางรายจึง
ประยุกต์ใช้ เครื่องแกงเผ็ดมาใช้ ในการปรุงเมนู “ปลาทอด
ขมิ ้น” แทน นอกจากนี ้ข้ อจ�ำกัดในการเตรี ยมเมนู “ปลา
ทอดขมิ ้น” ประการหนึง่ คือ การเตรี ยมส่วนผสมที่มีขมิ ้น
เป็ นวัตถุดิบส�ำคัญ ท�ำให้ สีเหลืองของขมิ ้นเปื อ้ นตามมือ
และภาชนะอืน่ ๆ ได้ งา่ ย ดังนันจึ
้ งมีแนวคิดในการพัฒนา
สูตรเครื่ องปรุ งขมิ ้นส�ำหรับใช้ ปรุ งเมนู “ปลาทอดขมิ ้น”
โดยตรง ให้ มีลกั ษณะเช่นเดียวกันเครื่ องแกงเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้บริ โภค แต่อย่างไรก็ตามอาหารใน
กลุม่ เครื่องแกงนี ้มักพบปัญหาคือมีอายุการเก็บรักษาสัน้
เนื่องจากมีความชื ้นสูงจากสมุนไพรที่ใช้ เป็ นส่วนผสมใน
การผลิต นอกจากนีอ้ าจพบการปนเปื อ้ นของดินและ
จุลินทรี ย์ชนิดต่างๆ หากท�ำความสะอาดไม่ดีพอและ
การจัดการสุขลักษณะในการผลิตไม่เหมาะสม [3, 4]
ดังนัน้ จึงได้ ทดลองพัฒนาสูตรเครื่ องปรุ งขมิน้ รวมทัง้
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
เพื่ อให้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องปรุ งขมิน้ มี คุณลักษณะเป็ นที่
ต้ องการของผู้บริ โภค สามารถตอบสนองวิถีการปรุ ง
อาหารของผู้คนในปั จจุบนั และมีแนวทางในการขยาย
ผลการศึกษาไปสูก่ ารผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในอนาคต

วัตถุดบิ ในการทดลอง ได้ แก่ ขมิ ้นสด เกลือ พริก
ไทยด�ำ  ยี่หร่า ปลาทรายแดง และน� ้ำมันปาล์ม อุปกรณ์
ได้ แก่ เครื่ องปั่ นอาหาร เครื่ องชัง่ ถ้ วยพลาสติก (PP) และ
อุปกรณ์งานครัว
วิธีการ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ทดลองหาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิต
เครื่ องปรุ งขมิ ้น โดยใช้ สว่ นผสมหลักคือ เกลือและขมิ ้น
และส่วนผสมอื่น คือ ยี่หร่า  พริ กไทยด�ำและพริ กขี ้หนู ใน
อั ต ราส่ ว น 0.5:2:2 ได้ เป็ น 3 ชุ ด การทดลอง คื อ
ชุดการทดลอง 1 ประกอบด้ วยเกลือ ขมิน้ และยี่หร่ า
ชุดการทดลอง 2 ประกอบด้ วย เกลือ ขมิ ้น และพริกไทยด�ำ 
และชุดการทดลอง 3 ประกอบด้ วย เกลือ ขมิ ้นและพริ ก
ขี ้หนู เตรียมโดยน�ำส่วนผสมของแต่สตู รมาปั่นรวมกัน จน
มีลกั ษณะเนื ้อละเอียดปานกลาง (หยาบกว่าเครื่ องแกง)
จากนันจึ
้ งน�ำเครื่ องปรุ งขมิ ้นที่ได้ ไปตรวจสอบคุณภาพ
โดยวัดปริ มาณกรดแลคติก [5] ปริ มาณความชืน้ [5]
ค่า aw (Aqualab รุ่น S36090) และตรวจสอบคุณภาพ
ทางด้ านประสาทสัมผัส ด้ วยวิธี 9-Point-Hedonic Scale
ในคุณลักษณะคุณภาพ 5 ด้ าน คือ สี กลิน่ รสชาติ เนื ้อ
สัมผัส และความชอบรวม (คะแนนความชอบ 1= ชอบ
น้ อยที่สดุ จนถึง 9 = ชอบมากที่สดุ ) โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบชิม
จ�ำนวน 15 คน ซึง่ มีวิธีการเตรี ยมตัวอย่างก่อนชิมโดย
การน�ำเครื่ องปรุงขมิ ้นทัง้ 3 สูตร คลุกเคล้ ากับปลาทราย
แดงพัก ไว้ 15 นาที แล้ ว น� ำ ไปทอดแบบน� ำ้ มัน ท่ ว ม
จนกระทัง่ ปลาสุกและเครื่ องปรุงขมิ ้นกรอบพอดี ทังนี
้ ้จะ
น�ำสูตรทีไ่ ด้ คะแนนความชอบสูงสุดไปศึกษาในตอนต่อไป
ตอนที่ 2   เป็ น การส� ำ รวจ โดยสอบถาม
พฤติกรรมการบริ โภค และระดับความชอบของผู้บริ โภค
ต่อผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งขมิ ้น โดยใช้ แบบสอบถามกับ
กลุ่ม ตัว อย่า ง คื อ ประชาชนในจัง หวัด ยะลาจ� ำ นวน
212 คน ซึง่ การเตรี ยมตัวอย่างส�ำหรับทดสอบชิมโดยน�ำ
เครื่ อ งปรุ ง ขมิ น้ มาคลุก เคล้ า กับ ปลาทรายแดงพัก ไว้
15 นาที แล้ วน�ำไปทอดแบบน� ้ำมันท่วมจนมีลกั ษณะสุก
และเครื่ องปรุงขมิ ้นกรอบ เสิร์ฟพร้ อมกับข้ าวสวย ทังนี
้ ้ได้
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อ
ค�ำถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภค จ�ำนวน 5 ข้ อ
ได้ แก่ เพศ ศาสนา อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนที่ 2 เป็ น
ข้ อค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องปรุงขมิ ้น
จ�ำนวน 5 ข้ อ  ประกอบด้ วย ความรู้จกั ผลิตภัณฑ์  ความถี่
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ในการรับประทาน  ประสบการณ์ในการเตรี ยม สาเหตุ
ความยุง่ ยากของการเตรี ยม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และ
ส่วนที่ 3 ระดับความชอบต่อผลิตภัณฑ์ ด้ วยวิธี 5-PointHedonic Scale ในคุณลักษณะด้ านสี กลิ่น รสชาติ
เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม ประเมินผลโดยการหาค่า
ร้ อยละจากคะแนนความชอบของผู้บริ โภค
ตอนที่ 3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา โดยบรรจุเครื่ องปรุ งขมิ ้นในถ้ วย
พลาสติกชนิดโพลิโพรไพลีน (PP) 75 ออนซ์ ขนาดบรรจุ
20 กรัม เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ อง (30±2 ºC) และอุณหภูมิ
แช่เย็น (4±2 ºC) เป็ นเวลา 30 วัน และน�ำมาตรวจสอบ
คุณภาพทุก 3 วัน โดยตรวจสอบคุณภาพทางด้ านเคมี
จากการวัดค่า pH  ปริ มาณกรดแลคติก และปริ มาณ
ความชื ้น [5]  ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพโดยวัด
ค่า aw ตรวจสอบคุณภาพทางด้ านจุลชีววิทยา โดยหา
ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
และปริ มาณยีสต์และรา และ
ตรวจสอบคุณ ภาพทางด้ า นประสาทสัม ผัส โดยใช้
ผู้ท ดสอบที่ ผ่ า นการฝึ ก ฝนจ� ำ นวน 10 คน ทดสอบ
คุณลักษณะด้ านสี และกลิ่น ตามหลักเกณฑ์ การให้
คะแนนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนน� ้ำพริ กแกง [6]
โดยมี ระดับการตัดสิน คื อ ดี มาก เท่ากับ 4 คะแนน
ดี เท่ากับ 3 คะแนน พอใช้ เท่ากับ 2 คะแนน และต้ อง
ปรับปรุง เท่ากับ 1 คะแนน และก�ำหนดว่าจะไม่ยอมรับ
ผลิต ภัณ ฑ์ เ มื่ อ คะแนนต�่ ำ กว่า 2 คะแนน ทัง้ นี จ้ ะยุติ
การตรวจสอบคุณภาพเมื่อปริ มาณจุลนิ ทรี ย์หรื อคะแนน
ประเมินทางประสาทสัมผัสเกินเกณฑ์มาตรฐาน [6]
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์
(Completely Randomized Design : CRD) ส�ำหรับ
การตรวจสอบคุณ ภาพทางเคมี แ ละกายภาพ และ
Table 1. Quality of turmeric paste.
Treatment
Ratio (0.5:2:2)
1
2
3

salt : turmeric : caraway
salt : turmeric : black pepper
salt : turmeric : chili

7

วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์
(Randomized Complete Block Design : RCBD)
ส� ำ หรั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผั ส
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่ า งระหว่ า งชุ ด การทดลองแบบ DMRT
(Duncan’s New Multiple Range Test)

ผลการศึกษา
เครื่ องปรุงขมิ ้นที่ผลิตโดยใช้ อตั ราส่วนระหว่าง
เกลือ:ขมิ ้น:ส่วนผสมอืน่ ๆ (ยีห่ ร่า พริกไทยด�ำ และ พริกขี ้หนู)
เท่ากับ 0.5:2:2 ทัง้ 3 สูตร เมือ่ น�ำมาตรวจสอบคุณภาพ
พบว่า ปริมาณกรดแลคติกของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงขมิ ้น
ทอดปลาทัง้ 3 ชุดการทดลอง มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.34-0.35
(p>0.05) ส่วนปริมาณความชื ้นและค่า aw มีคา่ อยูใ่ นช่วง
ร้ อยละ 53.80-74.97 และ 0.876-0.925 (p<0.05) โดย
ชุดการทดลองที่ 3 ซึง่ มีพริ กขี ้หนูเป็ นส่วนผสม มีปริ มาณ
ความชื ้นและค่า aw สูงสุด เท่ากับ ร้ อยละ 74.97 และ
0.925 ตามล�ำดับ (Table 1) ผลคะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส (9-Point-Hedonic Scale) จากผู้ทดสอบ
จ�ำนวน 15 คน พบว่า คะแนนความชอบด้ านรสชาติ
เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง 6.38-7.61, 6.50-6.94
และ 6.50-7.16 คะแนน ตามล�ำดับ แต่คะแนนความชอบ
ด้ า นสี แ ละกลิ่น แตกต่า งกัน ทางสถิ ติ (p<0.05) โดย
ชุดการทดลองที่ 3 ได้ รับคะแนนความชอบด้ านสีสงู สุด
เท่ากับ 7.55 คะแนน และชุดการทดลองที่  1 ได้ คะแนน
ความชอบด้ านกลิ่นสูงสุด เท่ากับ 7.05 คะแนน แสดง
ดัง Figure 1  
Lactic acid (%)

Moisture (%)

aw

0.34a+0.00
0.35a+0.01
0.35a+0.00

55.05b+2.37
53.80b+0.22
74.97a+0.12

0.892b+0.01
0.876c+0.00
0.925a+0.00

Note: a-bDifferent letters in a column indicate significant differences (p<0.05) ;   average+sd   (n=4)

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 1 January-June 2016

8

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

Figure 1. Sensory evaluation of turmeric paste by 15 trained panelists.
ผลการศึกษาการยอมรั บของผู้บริ โภคทั่วไป
จ�ำนวน 212 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง
คิดเป็ น ร้ อยละ 63.2 เป็ นเพศชายร้ อยละ 36.8 ทังหมด
้
นับถือศาสนาอิสลาม ร้ อยละ 100 มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
ร้ อยละ 21.3 อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้ อยละ 50.9 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 21.2 อายุระหว่าง 41-50 ปี
ร้ อยละ 11.8 และอายุระหว่าง 51-60  ปี ร้ อยละ 4.7
ในจ�ำนวนนี ้เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ร้ อยละ 40.6 และมี
อาชี พเกษตรกร ค้ าขาย/ธุรกิ จส่วนตัว และพนักงาน
บริ ษัท/พนักงานราชการ ใกล้ เคียงกัน คือร้ อยละ 15.6,
14.6 และ 12.3 ตามล�ำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้
ต่อเดือนน้ อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.1 มี
รายได้ อยูใ่ นช่วง 5,000-10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.3
อยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.3 และ
รายได้ อ ยู่ใ นช่ ว ง 20,001-25,000 บาท เท่า กับ ช่ ว ง
25,001-30,000 บาท คือ ร้ อยละ 1.9  จากการสอบถาม
พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามรู้ จกั และเคยรับประทานปลาทอดขมิ ้นซึง่
เป็ นอาหารที่ปรุงจากเครื่ องปรุงขมิ ้นสูงถึงร้ อยละ 98.1 มี
ความถี่ ใ นการรั บ ประทานปลาทอดขมิ น้ ต่ อ สัป ดาห์
น้ อยกว่า 1 ครัง้ ร้ อยละ 20.3 รับประทาน 1-2 ครัง้ คิดเป็ น
ร้ อยละ 65.1 และรับประทาน 3-4 ครัง้ /สัปดาห์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.6 ทังนี
้ ้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุวา่ เคยปรุงปลา
ทอดขมิ ้นด้ วยตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 95 โดยความยุง่ ยาก
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ของการเตรี ยมเครื่ องปรุ งขมิน้ ทอดปลามี สาเหตุจาก
ขั น้ ตอนการเตรี ย มท� ำ ให้ สี ข องขมิ น้ ติ ด มื อ คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 73.1 รสชาติทไี่ ด้ ไม่สม�ำ่ เสมอ คิดเป็ นร้ อยละ 18.9
และ วัตถุดิบหายาก คิดเป็ นร้ อยละ 4.2 ทัง้ นี ผ้ ้ ูตอบ
แบบสอบถามระบุจดุ เด่นที่สดุ ของผลิตภัณฑ์ปลาทอด
ขมิ ้นคือ เรื่องของรสชาติทอี่ ร่อย คิดเป็ นร้ อยละ 58.5 เรื่อง
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ คิดเป็ นร้ อยละ 26.4 และเรื่ องหาซื ้อ
ได้ งา่ ย คิดเป็ นร้ อยละ 15.1
ผลการส�ำรวจระดับความชอบของปลาทอด
ขมิ ้นซึง่ เตรี ยมโดยใช้ เครื่ องปรุงขมิ ้นจากชุดการทดลองที่
ได้ รับคะแนนยอมรับจากตอนที่ 1 (ชุดการทดลองที่ 1
ประกอบด้ วย เกลือ:ขมิน้ :ยี่หร่ า อัตราส่วน 0.5:2:2)
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ คะแนนระบุ ร ะดั บ
ความชอบด้ านสีของผลิตภัณฑ์ ในระดับชอบมาก เท่ากับ
ร้ อยละ 31.6 ระดับชอบ เท่ากับร้ อยละ 42.0 ระดับ เฉย ๆ
เท่ากับร้ อยละ 23.6 ความชอบด้ านกลิน่ ของผลิตภัณฑ์
ให้ คะแนนในระดับชอบมาก เท่ากับร้ อยละ 21.2 ระดับ
ชอบ เท่ากับร้ อยละ 43.4 ระดับ เฉย ๆ เท่ากับร้ อยละ 33.0
ความชอบด้ านรสชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ คะแนน
ความชอบ ในระดับชอบมาก เท่ากับร้ อยละ 25.0 ระดับ
ชอบ เท่ากับร้ อยละ 54.7 ระดับ เฉย ๆ เท่ากับร้ อยละ 19.3
ความชอบด้ า นเนื อ้ สัม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ ค ะแนน
ความชอบในระดับชอบมาก เท่ากับร้ อยละ 19.3 ระดับ
ชอบ เท่ากับร้ อยละ 50.5 ระดับ เฉย ๆ เท่ากับร้ อยละ 27.4
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และความชอบด้ านความชอบรวมของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ คะแนนความชอบในระดับชอบ
มากเท่ากับร้ อยละ 27.4 ระดับชอบเท่ากับร้ อยละ 60.8
ระดับเฉย ๆ เท่ากับร้ อยละ 9.0 ทังนี
้ ้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบุวา่ หากมีการจ�ำหน่ายเครื่องปรุงขมิ ้นทีบ่ รรจุในภาชนะ
ตามร้ านสะดวกซื ้อ มีความต้ องการซื ้อ ร้ อยละ 84.0  และ
ไม่ต้องการซื ้อ ร้ อยละ 16.0
  
ผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงคุณภาพระหว่าง
การเก็บรักษาเครื่ องปรุงขมิ ้น พบว่า ค่า pH และปริ มาณ
กรดแลคติกของผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งขมิ ้นที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) โดยเครื่ องปรุ งขมิน้ ที่เก็บรั กษาที่

อุณหภูมหิ ้ องมีคา่ pH อยูใ่ นช่วง 6.26-7.23 และมีปริมาณ
กรดอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.17- 0.36 (Table 2) และเครื่องปรุง
ขมิน้ ที่เก็บรั กษาที่อุณหภูมิแช่เย็นมีค่า pH อยู่ในช่วง
5.77-7.19 และมีปริมาณกรดอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.17- 0.34
(Table 2) ส่วนปริมาณความชื ้นและค่า aw ของผลิตภัณฑ์
เครื่ องปรุงขมิ ้นมีคา่ แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) ทังที
้ ่เก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิห้อง และอุณหภูมิต้ เู ย็น โดยเครื่ องปรุง
ขมิ ้นที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้องมีความชื ้นและค่า aw อยู่
ในช่วงร้ อยละ 51.75-55.15 และ 0.828-0.890 และ
เครื่ องปรุงขมิ ้นที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิแช่เย็นมีคา่ aw อยู่
ในช่วงร้ อยละ 49.12-58.11 และ 0.858-0.890 แสดง
ดัง Table 3

Table 2. Changes in pH and lactic acid of turmeric paste during storage.
Storage time
(Days)
0
3
6
9
12
15

pH
30±2 ºC
6.26c+0.01
7.23b+0.00
7.23b+0.00
ND
ND
ND

4±2 ºC
6.20d+0.03
7.13b+0.03
7.19a+0.03
6.00e+0.02
5.77f+0.04
6.43c+0.01

Lactic acid (%)
30±2 ºC
4±2 ºC
0.36a+0.00
0.34a+0.01
0.17b+0.00
0.17c+0.00
0.18b+0.00
0.18c+0.00
ND
0.18c+0.00
ND
0.18c+0.00
ND
0.30b+0.04

Note: a-f Different letters in a column indicate significant differences (p<0.05) ; average+sd (n=4)
ND = not data

Table 3. Changes in moisture and aw of turmeric paste during storage.
Storage time
(Days)

Moisture (%)
30±2 ºC
51.75b+1.13
55.15a+1.96
54.02ab+0.74
ND
ND
ND

9

aw

4±2 ºC
51.14b+1.43
54.09ab+1.23
12.94b+2.46
58.11a+0.69
51.87b+1.53
50.05b+0.17

30±2 ºC
0
0.890a+0.01
3
0.888a+0.00
6
0.828b+0.02
9
ND
12
ND
15
ND
a-b
Note: Different letters in a column indicate significant differences (p<0.05) ; average+sd (n=4)

4±2 ºC
0.872ab+0.00
0.870ab+0.00
0.875a+0.00
0.863bc+0.00
0.862bc+0.00
0.858c+0.00

ND = not data
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ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมดในเครื
ั้
่ องปรุ งขมิ ้นที่
เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 6 วัน มีคา่ เพิม่ ขึ ้นจาก
4
1.6x10 เป็ น 1.6x106 โคโลนีตอ่ กรัม และปริมาณยีสต์รา
เพิม่ ขึ ้นจาก 3x102 เป็ น 1.4x106 โคโลนีตอ่ กรัม ในขณะที่

เครื่องปรุงขมิ ้นทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ้ เู ย็นเป็ นเวลา 15 วัน
มีปริ มาณจุลินทรี ย์ทัง้ หมดเพิ่มขึน้ จาก 1.5x104 เป็ น
1.4x106 โคโลนีตอ่ กรัม และปริ มาณยีสต์ราเพิ่มขึ ้นจาก
1.5x102 เป็ น 8.0x102 โคโลนีตอ่ กรัม (Table 4)

Table 4. Changes in microbiological of turmeric paste during storage.
Storage time
Total bacterial count (CFU/g)
Yeast and Mold (CFU/g)
(Days)
30±2 ºC
4±2 ºC
30±2 ºC
4±2 ºC
0
1.6x104
1.5x104
3x102
1.5x102
3
1.2x106
7.9x104
8x103
8x102
6
1.6x106
4.2x104
1.4x106
4.5x102
9
ND
1.0x105
ND
1x102
12
ND
1.4x106
ND
5x102
15
ND
1.4x106
ND
8x102
Note : ND = not data

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ตามหลักเกณฑ์การให้ คะแนนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช. 129/2546) พบว่าผู้ทดสอบให้ คะแนน
ด้ านสีและกลิน่ เครื่องปรุงขมิ ้นทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ อง
เป็ นเวลา 6 วัน ลดลงจาก 3.00 และ 3.14 เป็ น 2.28 และ

A:  Room temperature (30±2 ºC)
		

2.38 คะแนนตามล�ำดับ และให้ คะแนนด้ านสีและกลิ่น
เครื่องปรุงขมิ ้นทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ้ แู ช่เย็น เป็ นเวลา 15
วัน ลดลงจาก 3.24 และ 3.14 เป็ น 1.14 และ 1.57 คะแนน
ตามล�ำดับ (Figure 2)

B: Refrigerate (4±2 ºC)

Figure 2. Sensory evaluation of turmeric paste during storage by trained panelists
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อภิปรายผล
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงขมิ ้นทัง้ 3 ชุดการทดลองมี
ปริ ม าณกรดแลคติ ก ไม่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากใช้
ส่วนผสมหลักคือ เกลือ และขมิ ้นในปริมาณเท่ากัน ในขณะ
ทีส่ ว่ นผสมอืน่ ๆ คือ ยีห่ ร่า พริกไทยด�ำ และพริกขี ้หนูซงึ่ ส่ง
ผลต่อ ค่า ความเป็ น กรดของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ อ ยมาก แต่
ส่วนผสมดังกล่าวส่งผลต่อปริมาณความชื ้นและค่า aw ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเครื่องปรุงขมิ ้นในชุดการทดลองที่ 3
ซึ่งมีส่วนผสมเป็ นพริ กขี ้หนูสด ที่มีปริ มาณความชื ้นสูง
ร้ อยละ 75-95 ในขณะที่ยี่หร่า และพริกไทยด�ำ มีปริมาณ
ความชื ้นต�่ำ  อยู่ในช่วงร้ อยละ 7.11-9.11 [7] อย่างไร
ก็ตามเมือ่ น�ำค่า aw ของเครื่องปรุงขมิ ้นมาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของผลิตภัณฑ์น� ้ำพริกแกง [6]
ที่ก�ำหนดว่าค่า aw ต้ องไม่เกิน 0.85 พบว่าเครื่ องปรุงขมิ ้น
มีคา่ aw เกินเกณฑ์ ท�ำให้ เห็นถึงความจ�ำเป็ นในการศึกษา
อายุการเก็บ รวมทัง้ หาวิธีการในการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้
การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 9-PointHedonic Scale ประเมินคุณลักษณะด้ าน สี กลิน่ รสชาติ
เนื ้อสัมผัส และความชอบรวมของปลาทอดขมิ ้นซึง่ เตรียม
จากเครื่องปรุงขมิ ้นทัง้ 3 ชุดการทดลอง พบว่า ชุดการทดลอง
ที่ 1 และ 3 ได้ รบั คะแนนความชอบในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน แต่ทงนี
ั ้ ้เครื่องปรุงขมิ ้นทีน่ �ำไปศึกษาการเปลีย่ นแปลง
คุณภาพ คือ ชุดการทดลองที่ 1 ซึง่ มีสว่ นผสมของเกลือ
ขมิ ้น และยี่หร่า เนื่องจากมีคะแนนการยอมรับด้ านกลิน่
รสชาติ เนื ้อสัมผัสและความชอบรวมสูงสุด โดยยี่หร่ามี
น� ำ้ มั น หอมระเหยจากสารพวก ketone ที่ มี ชื่ อ ว่ า
carvone เมื่ อ น� ำ ไปทอดจึ ง มี ก ลิ่ น หอมเฉพาะชวน
รับประทาน [8] อีกทังยี
้ ห่ ร่ามีความชื ้นต�ำ่ กว่าพริกขี ้หนู จะ
ช่วยท�ำให้ความชื ้นของเครื่องปรุงขมิ ้นทีไ่ ด้ไม่สงู มากนัก จาก
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง
และรู้จกั ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี อีกทังเคยปรุ
้
งผลิตภัณฑ์ชนิด
นี ้มาแล้ ว (มากกว่าร้ อยละ 95) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รบั ประทานปลาทอดขมิ ้น 2-3 ครัง/สั
้ ปดาห์ และมี
ผู้รับประทานมากกว่า 4 ครัง้ /สัปดาห์เป็ นจ�ำนวนมาก จึง
นับได้ วา่ ปลาทอดขมิ ้นเป็ นเมนูโปรดที่รับประทานได้ ทงั ้
ครอบครัว โดยจุดเด่นทีส่ ดุ ของเมนูปลาทอดขมิ ้นคือเรื่ อง
ของรสชาติ และประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ส่วนความยุง่ ยาก
ของการเตรี ยมเครื่ องปรุ ง ขมิ น้ ทอดปลาที่ ผ้ ู ตอบ

แบบสอบถามระบุ คือ ขันตอนการเตรี
้
ยมส่วนผสม โดย
สีเหลืองของขมิ ้นซึง่ เป็ นสารในกลุม่ curcuminoids  ซึง่
เป็ นสาร antioxidant ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ย แต่จะเปื อ้ น
ติดมือและท�ำความสะอาดยาก [1] ซึ่งเป็ นข้ อจ�ำกัดที่
ส�ำคัญของการเตรี ยมอาหารชนิดนี ้
ผลการส�ำรวจระดับความชอบของปลาทอด
ขมิ ้นซึง่ เตรียมโดยใช้ เครื่องปรุงขมิ ้นจากชุดการทดลองที่ 1
(เกลือ:ขมิ ้น:ยี่หร่ า อัตราส่วน 0.5:2:2) พบว่า ผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ระบุระดับความชอบต่อของผลิตภัณฑ์ ในระดับ
ชอบถึงชอบมาก (8-9 คะแนน) ด้ านสี คิดเป็ นร้ อยละ 72.6
ด้ านกลิน่ คิดเป็ นร้ อยละ 64.6 ด้ านรสชาติ คิดเป็ น 79.7
ด้ านเนื ้อสัมผัส คิดเป็ นร้ อยละ 69.8 และด้ านความชอบ
รวม คิดเป็ นร้ อยละ 88.2 ซึง่ คุณลักษณะโดยรวมเหล่านี ้
มาจากกลิ่ น รสตามธรรมชาติ ข องสมุน ไพรที่ ใ ช้ คื อ
สารหอมระเหยกลุม่ tumerone zingiberene และ borneol
จากขมิ ้น [1] และ carvone จากยี่หร่า [8] นัน่ เอง ทังนี
้ ้
หากมีการผลิตเครื่ องปรุงขมิ ้นและบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เหมาะสม จ�ำหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภค ก็มีความเป็ นไปได้ ใน
เรื่ องการตลาด เพราะผู้บริ โภคมี ความต้ องการสูงถึง
ร้ อยละ 84
จากการตรวจสอบค่ า pH และปริ ม าณ
กรดแลคติกของเครื่องปรุงขมิ ้นทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ อง
และอุณหภูมิต้ เู ย็น มีค่าเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงตลอดอายุ
การเก็บรักษา ซึง่ การเปลี่ยนแปลง pH ของผลิตภัณฑ์
อาหารมักเกิดจากจุลนิ ทรี ย์ที่สามารถเจริ ญได้ ในอาหาร
ที่มี aw  สูงโดยเฉพาะแบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติกจึงมัก
ท� ำ ค่ า pH ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ล ดลง   แต่ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องปรุ งขมิน้ ทอดปลาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรคือ
ยี่ ห ร่ า และขมิ น้ ซึ่ ง มี ส ารออกฤทธิ์ ต ามธรรมชาติ ที่
สามารถยับยังการเจริ
้
ญของจุลนิ ทรี ย์ได้ [9] จึงท�ำให้ คา่
pH และปริ มาณกรดแลคติกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นลง
ดัง กล่ า ว ทั ง้ นี ค้ ่ า pH และปริ ม าณกรดแลคติ ก ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมี ผ ลต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี
การท�ำงานของเอ็นไซม์ และการเจริญของจุลนิ ทรีย์ทเี่ ป็ น
สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร [10] ผลการตรวจสอบ
ปริ มาณความชืน้ และค่า aw ของเครื่ องปรุ งขมิน้ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการเก็บรักษาเป็ นผลจาก
การบรรจุในถ้ วยพลาสติกโพลีโพรไพลีน (PP) ชนิดฝา
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เปิ ด-ปิ ดได้ ไม่สามารถป้องกันการซึมผ่านเข้ าออกของ
อากาศได้ จึงท�ำให้ ความชื ้นในผลิตภัณฑ์เปลีย่ นแปลง [9]  
และส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียว
งานวิจยั ของ สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ และกฤตภาส จินา
ภาค [10] ที่รายงานว่าการบรรจุน� ้ำพริกในถ้ วยพลาสติก
และไม่ผา่ นการฆ่าเชื ้อ จะไม่สามารถเก็บรักษาน� ้ำพริ ก
เป็ นเวลานานได้ ทังนี
้ ้ปริมาณความชื ้นเป็ นดัชนีบอกอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของอาหารกลุม่ นี ้ ซึง่ ทัว่ ไปเก็บ
ได้ เ พี ย ง 1-2 วัน ที่ อุณ หภูมิ ห้ อ งและ 1-2 สัป ดาห์ ที่
อุณ หภูมิ แ ช่ เ ย็ น [11] แต่ ห ากบรรจุใ นบรรจุภัณ ฑ์ ที่
สามารถป้องกันการซึมผ่านของความชื ้นได้ ก็จะช่วยยืด
อายุการเก็บรักษา ดังงานวิจยั ของวาสนา แก้ วโพธิ์ [12]
ที่ศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริ กแกงพื ้นเมือง
ในซองลามิเนตและซองพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE)  ซึง่
พบว่า ค่า aw ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ ว่าเก็บรักษาเป็ นเวลา
3 เดือน และการศึกษาเพื่อยึดอายุการเก็บรั กษาของ
เครื่ องแกงเผ็ดภาคใต้ พบว่า การบรรจุในถ้ วยพลาสติก
(Nylon/LLDPE) แล้ วปิ ดฝาด้ วย metalized film สามารถ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ ได้ นานถึง 1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 11 เดือน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส [13] ดังนันหากต้
้
องการยืด
อายุของเครื่องปรุงขมิ ้น จึงควรใช้ Hurdle technology ซึง่
เป็ นการเลือกใช้ ปัจจัยและวิธีการต่างๆ มาใช้ ร่วมกัน [3]
เช่น การลดความชื ้นของวัตถุดบิ ร่วมกับการใช้ ความร้ อน
ในการฆ่าเชื ้อ หรือการลดค่า aw โดยการเพิม่ ปริมาณเกลือ
ร่วมกับการใช้ ความร้ อนในการฆ่าเชื ้อ เป็ นต้ น
เครื่ องปรุ งขมิน้ ที่ เก็ บรั กษาที่ อุณหภูมิห้องมี
ปริมาณจุลนิ ทรีย์ทงหมดเกิ
ั้
นกว่าเกณฑ์มาตรฐานในวันที่
3 โดยมีปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ทงหมดเท่
ั้
ากับ 1.2x106 โคโลนี
ต่ อ กรั ม ส่ ว นปริ ม าณจุลิ น ทรี ย์ ทัง้ หมดในผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องปรุงขมิ ้นที่เก็บรักษาอุณหภูมิต้ เู ย็นมีคา่ เกินเกณฑ์
มาตรฐานของน� ้ำพริ กแกงที่ก�ำหนดว่าต้ องไม่เกิน 1x106
โคโลนีตอ่ กรัม [6] ในวันที่ 12 จากผลดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่า
ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ เ ริ่ ม ต้ นของเครื่ องปรุ ง ขมิ น้ มี ค่ า
ค่อนข้ างสูง ซึง่ ปนเปื อ้ นมาจากวัตถุดบิ คือ ขมิ ้นและยีห่ ร่า
ดั ง นั น้ จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ นจะต้ องลดการปนเปื อ้ นนี ้
หากต้ องการศึกษาเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
การทดสอบทางประสาทสัมผัสเครื่ องปรุงขมิ ้น
โดยการตรวจพิ นิ จ ด้ านสี และกลิ่น ตามเกณฑ์ ของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน [6] พบว่า คะแนนทดสอบมี
แนวโน้ มลดลงตามอายุการเก็บรักษาทีเ่ พิม่ ขึ ้น ในตัวอย่าง
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เครื่ องปรุ งขมิน้ ที่เก็บรั กษาทัง้ 2 สภาวะ เนื่องจากใน
ระหว่างการเก็บรักษาเกิดการเปลีย่ นแปลงจากปฏิกิริยา
การเกิดสีน� ้ำตาลที่เกี่ยวข้ องกับเอนไซม์ [14]  จึงส่งผล
ท� ำให้ เครื่ องปรุ งขมิน้ มี สีคล�ำ้ ขึน้ มี กลิ่นผิ ดปกติ และ
ผิ ว หน้ า ของเครื่ อ งแกงเกิ ด การหดตัว จึง ส่ง ผลท� ำ ให้
คะแนนด้ านสี และกลิ่นลดลง ซึ่งจากคะแนนดังกล่าว
สรุ ปได้ ว่าเครื่ องปรุ งขมิน้ ที่เก็บรั กษาที่อุณหภูมิห้องมี
คะแนนที่ยอมรับได้ เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 6 วัน และ
เครื่ องปรุ งขมิ ้นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต้ เู ย็นมีคะแนนที่
ยอมรับได้ เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 9 วัน
สรุป เครื่ องปรุงขมิ ้น ประกอบด้ วย เกลือ ขมิ ้น
และยี่ ห ร่ า ในอัต ราส่ ว น 0.5:2:2 เป็ นสู ต รที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับจากผู้บริ โภคทัว่ ไป ด้ านความชอบรวมสูง
(ร้ อยละ 88.2) สามารถเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ ้ องได้ ไม่เกิน
3 วันและเก็บรักษาในสภาวะแช่เย็นได้ นาน 9 วัน โดยใช้
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรี ย์เป็ นดัชนีชี ้วัดอายุ
การเก็บรักษา ซึ่งจากผลการวิจัยนีท้ �ำให้ เห็นแนวทาง
การศึกษาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาโดยวิธีการอื่น ได้ แก่
การลดความชื ้น การฆ่าเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ และการเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึง่ จะช่วยให้ สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุงขมิ ้นได้
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