
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการทดลอง 
 
   1. จากการศึกษาคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของพริกหนุมพนัธุจกัรพรรดิ์ 
พบวาพริกหนุมพันธุจักรพรรดิ์ มีคาสี L* เทากับ 42.80 + 0.51, คาสี a* เทากับ – 13.37 + 1.16, คา
สี b* เทากับ 18.95 + 0.58, คาวอเตอรแอคติวิตี เทากบั 0.912 + 0.002, ปริมาณความชื้นเทากบั 
89.12 + 0.75 % wet basis, คาความเปนกรด – ดางเทากับ 5.68 + 0.06, กิจกรรมเอนไซม 
peroxidase เทากับ 1588.21 + 29.60 Unit/mg protein,  กิจกรรมเอนไซม polyphenol oxidase 

เทากับ 385.53 + 21.22 Unit/mg protein, กิจกรรมเอนไซม lipoxygenase เทากับ 1224.74 + 

86.35 Unit/mg protein, ปริมาณวิตามนิซี เทากับ 82.56 + 0.70 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม, ปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมด เทากับ 4.02 + 0.21 %, ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เทากับ 2.66 + 0.48 %, ปริมาณจุลิน 
ทรียทั้งหมด เทากับ 6.52  log cfu/g และปริมาณยีสตและรา เทากับ 2.68  log cfu/g 
 
   2. จากการศกึษาคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววทิยาของน้ําพริกหนุม และวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตน้ําพริกหนุม พบวาน้ําพริกหนุมมีคาสี L* เทากับ 42.12 + 0.39, คาสี a* เทากับ – 1.20 
+ 0.43, คาสี b* เทากับ 20.83 + 0.75, คาวอเตอรแอคตวิิตี เทากับ 0.890 + 0.005, ปริมาณความชืน้
เทากับ 82.68 + 0.44 % wet basis, คาความเปนกรด – ดางเทากับ 5.25 + 0.06, กิจกรรมเอนไซม 
peroxidase เทากับ 1197.20 + 59.97 Unit/mg protein,  กิจกรรมเอนไซม polyphenol oxidase 

เทากับ 44.04 + 7.79 Unit/mg protein, กิจกรรมเอนไซม lipoxygenase เทากับ 244.00 + 26.50 

Unit/mg protein, ปริมาณวิตามินซี เทากับ 5.80 + 0.62 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม, ปริมาณน้ําตาล
ทั้งหมด เทากบั 7.25 + 0.80 %, ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เทากับ 2.18 + 0.22 %, ปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมด เทากบั 2.89 log cfu/g และตรวจไมพบยีสตและราในน้ําพริกหนุม 
   ในสวนวัตถุดิบ พบวา พริกเผามีคาสี L* เทากับ 45.78 + 1.32, คาสี a* เทากับ – 2.83 + 
0.58, คาสี b* เทากับ 36.51 + 0.47, คาวอเตอรแอคติวติี เทากับ 0.910 + 0.001, ปริมาณความชืน้
เทากับ 88.44 + 1.60 % wet basis, คาความเปนกรด – ดางเทากับ 5.40 + 0.04, กิจกรรมเอนไซม 
peroxidase เทากับ 0.90 + 0.28 Unit/mg protein,  กิจกรรมเอนไซม polyphenol oxidase 
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เทากับ 0.00 Unit/mg protein, กิจกรรมเอนไซม lipoxygenase เทากับ 16.23 + 1.48 Unit/mg 

protein, ปริมาณวิตามนิซี เทากับ 22.54 + 0.42 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม, ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด 
เทากับ 3.23 + 0.14 %, ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เทากบั 2.52 + 0.45 %, ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 
เทากับ 2.55 log cfu/g และปริมาณยีสตและราเทากับ  1 log cfu/g สวนหอมแดงเผามีคาวอเตอร
แอคติวิตี เทากบั 0.905 + 0.001, ปริมาณความชื้นเทากับ 78.96 + 0.53 % wet basis, คาความเปน
กรด – ดางเทากับ 5.46 + 0.09, กิจกรรมเอนไซม peroxidase เทากบั 206.64 + 27.54 Unit/mg 

protein,  กจิกรรมเอนไซม polyphenol oxidase เทากับ 81.80 + 11.34 Unit/mg protein, 
กิจกรรมเอนไซม lipoxygenase เทากับ 1010.58 + 74.15 Unit/mg protein, ปริมาณวิตามนิซี 
เทากับ 2.64 + 0.35 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม, ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด เทากับ 14.81 + 0.54 %, 
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เทากบั 1.41 + 0.24 %, ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเทากับ 2.20 log cfu/g และ
ตรวจไมพบยสีตและรา สวนกระเทยีมลวกมีคาวอเตอรแอคติวิตี เทากับ 0.902 + 0.001, ปริมาณ
ความชื้นเทากบั 66.59 + 0.72 % wet basis, คาความเปนกรด – ดางเทากับ 5.62 + 0.02, กิจกรรม
เอนไซม peroxidase เทากับ 10332.69 + 23.27 Unit/mg protein,  กิจกรรมเอนไซม 
polyphenol oxidase เทากับ 182.59 + 23.57 Unit/mg protein, กิจกรรมเอนไซม 
lipoxygenase เทากับ 1331.82 + 66.85 Unit/mg protein, ปริมาณวิตามินซี เทากับ 3.08 + 0.42 
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม, ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด เทากบั 22.80 + 1.75 %, ปริมาณน้ําตาลรีดวิซ 
เทากับ 0.45 + 0.02 %, ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด เทากบั 2.59 log cfu/g และตรวจไมพบยีสตและ
ราในกระเทียมลวก  
 
   3. จากการศกึษาการถนอมน้ําพริกหนุมโดยวิธีบรรจุสุญญากาศ ในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด คือ 
ถุงสุญญากาศ Nylon/LLDPE และ Aluminium foil เก็บรักษาที่ 4 ๐ C แลวทําการวเิคราะห
คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ทุกๆ 5 วัน เปนเวลา 30 วัน พบวาคุณภาพดานตางๆ ของ
น้ําพริกหนุมในบรรจุภณัฑทั้ง 2 ชนิด ไมมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
ยกเวนปริมาณวิตามินซีที่มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และจากการ
วิเคราะหทางจลุชีววิทยา พบวาน้ําพริกหนุมในบรรจภุัณฑทั้งสองชนิด มีปริมาณจุลินทรียเกนิ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คือ 4 log cfu/g เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 10 วัน ดังนัน้บรรจุภณัฑที่
เหมาะสมสําหรับการบรรจุน้ําพริกหนุม คอื ถุงสุญญากาศ Nylon/LLDPE เนือ่งจากคุณภาพ
โดยรวมไมแตกตางจากถุงสญุญากาศ Aluminium foil แตมีราคาถูกกวา 
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   4. จากการศกึษาการถนอมน้ําพริกหนุมโดยกระบวนการความดันสูง โดยใชระดับความดัน 
400 และ 600 MPa และใชเวลาในการคงความดัน 20 และ 40 นาที เกบ็รักษาที่ 4 ๐ C แลวทําการ
วิเคราะหคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาทุกๆ 5 วัน เปนเวลา 30 วัน พบวาคุณภาพดาน
ตางๆ ของน้ําพริกหนุมในแตละสิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p > 
0.05) ยกเวนกิจกรรมเอนไซมไลพอกซีจิเนสที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.05) โดยจากการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย พบวาระดับความดัน 600 MPa 40 นาที มีกจิกรรมเอนไซม
ต่ําที่สุดโดยไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (p > 0.05) กับระดบัความดัน 600 MPa 20 นาที 
แตส่ิงทดลองทั้งสองมีกิจกรรมเอนไซมไลพอกซีจิเนสแตกตางจากระดับความดนั 400 MPa 20 
และ 40 นาที อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยเอนไซมในอาหารเปนสาเหตุหนึ่งของการ
เสื่อมคุณภาพของอาหาร และจากการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา พบวาทุกๆสิ่งทดลองมีปริมาณจุลิน 
ทรียต่ํากวาที่มาตรฐานกําหนดคือปริมาณจลิุนทรียทั้งหมดต่ํากวา 4 log cfu/g และปริมาณยีสตและ
ราต่ํากวา 1 log cfu/g ตลอด 30 วันของการเก็บรักษา ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมทีสุ่ดในการถนอม
น้ําพริกหนุมโดยกระบวนการความดันสูงคอื ระดับความดัน 600 MPa 20 นาที เนื่องจากมีคุณภาพ
ตางๆไมแตกตางจากระดับความดัน 600 MPa 40 นาที แตใชเวลาในการคงความดนันอยกวา 
 
   5. จากการศกึษาคุณภาพน้าํพริกหนุมที่บรรจุภายใตบรรยากาศปกติ เปรียบเทียบกบัน้ําพริก
หนุมที่บรรจุภายใตสภาวะสุญญากาศในบรรจุภัณฑทีเ่หมาะสม และน้ําพริกหนุมทีผ่านความดันสูง
ที่สภาวะที่เหมาะสม พบวาคุณภาพโดยรวมของน้าํพริกหนุมที่ผานความดนัสูงมีคุณภาพดีที่สุด 
สวนคุณภาพของน้ําพริกหนุมที่บรรจุภายใตบรรยากาศปกติและน้ําพริกหนุมที่บรรจสุุญญากาศ มี
คุณภาพสวนใหญใกลเคียงกนั แตน้ําพริกหนุมที่บรรจุสุญญากาศมีคุณภาพบางประการ เชน 
ปริมาณวิตามนิซี คาความเปนกรด – ดางดีกวาน้ําพริกหนุมที่บรรจุภายใตบรรยากาศปกติ และจาก
คุณภาพทางจลุชีววิทยา พบวาน้ําพริกหนุมทีผ่านความดันสูงมีปริมาณจลิุนทรียต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตลอดเวลาการเก็บรักษา 30 วัน สวนน้ําพริกหนุมที่บรรจุภายใต
บรรยากาศปกติ และสภาวะสุญญากาศ มปีริมาณจุลินทรียเกินมาตรฐานเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 10 
วัน แตน้ําพริกหนุมที่บรรจุภายใตบรรยากาศปกติมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดสูงกวา 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 
   1. การใชการบรรจุสุญญากาศในการถนอมน้ําพริกหนุม หากนําไปใชในการบรรจุเพื่อการ
จําหนาย ควรมีการตรวจสอบดานจุลชีววิทยาอยางละเอียดกอนนําไปใช และควรคํานึงถึงน้ําพริก
หนุมที่ผลิตดวย เนื่องจากน้ําพริกหนุมที่ผลิตโดยผูผลิตแตละแหงมีกรรมวธีิการผลิตและ
สวนประกอบตางๆ กัน จึงอาจทําใหคณุภาพแตกตางกันได 
  
   2.  ในการหาอายุการเก็บรักษาของน้ําพริกหนุมที่ถนอมโดยความดันสูง อาจใชการประเมิน
การยอมรบัของผูบริโภคประกอบดวย เนื่องจากแมวาคุณภาพดานจลุชีววิทยาจะต่าํกวามาตรฐาน
ตลอดระยะเวลา 30 วันของการเก็บรักษา แตการยอมรบัของผูบริโภคอาจลดลงจนไมอยูในระดับที่
ยอมรับไดกอนระยะเวลา 30 วัน 
 
   3.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแอคติวิตขีองเอนไซม หากตองการทราบการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงลึก ตองทําการศึกษาโครงสรางของเอนไซม เชนโครงสราง 3 มิติของเอนไซมแตละชนิด เพื่อให
ทราบวาหลังจากผานการถนอมโดยวิธีตางๆ โครงสรางเอนไซมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร และมีผล
ตอกิจกรรมเอนไซมอยางไร 
 
   4.  การถนอมอาหารโดยกระบวนการความดันสูง ถือเปนทางเลือกใหมทีน่าสนใจในการ
ถนอมอาหาร เนื่องจากเปนเทคนิคที่สามารถทําลายจุลินทรียในอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ยังไมทําใหสี กล่ินรส และคุณคาทางอาหารเปลี่ยนแปลง จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจสําหรับการ
ถนอมอาหาร ซ่ึงปจจุบันผูบริโภคเริ่มหันมาใหความสนใจกับอาหารทีม่ีคุณคาทางอาหารสูง และมี
คุณประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้นในอนาคตการถนอมอาหารโดยความดันสูงนาจะไดรับความนยิม
เพิ่มมากขึ้น โดยอาจมกีารประยุกตใชความดันสูงในการถนอมน้ําพริกชนิดอื่นๆหรืออาหารประเภท
อ่ืนๆ 
 
 
 


