
บทที่ 4 
ผลการทดลองและวจิารณ 

 
4.1 การวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตน้ําพริกหนุม (พันธุแมปง) 
 
ตารางท่ี 4.1 คุณภาพทางกายภาพของวัตถุดบิท่ีใชผลิตน้ําพริกหนุม 
 

คาสี 
วัตถุดิบ 

L a* b* 
วอเตอรแอคติวิต ี

พริกหนุมพันธุแมปง 41.76 + 0.71 -14.18 + 0.30 22.92 + 1.08 0.89 + 0.00 
พริกหนุมอบ 47.45 + 1.46 -4.66 + 0.40 29.47 + 0.98 0.89 + 0.00 
หอมแดง 36.24 + 1.26 5.24 + 0.41 -1.17 + 0.44 0.89 + 0.00 
กระเทียม 61.03 + 1.43 -2.21+ 0.05 24.18 + 0.53 0.88 + 0.00 

             
            จากตาราง 4.1 พบวาคาสีของพริกหนุมพันธุแมปงซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักมีคาสี L เทากับ 
41.76  คาสี a* เทากับ -14.18 และ คาสี b* เทากับ 22.92 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับสีของพริกหนุมพันธุ
จักรพรรดิ์โดยมีคาสี L เทากบั 42.80 คาสี a* เทากับ -13.37 และคาสี b* เทากับ 18.95 (สุทธิศักดิ์, 
2550) โดยคาสี L หมายถึงความสวาง มีคาต่ังแต 0 ถึง 100 ซ่ึงคา 0 มีความสวางนอยท่ีสุด และ
เพิ่มข้ึนจนถึง 100 สําหรับคาสี a* เปนคาสีเขียวและสีแดง โดยคาบวกแสดงถึงสีแดง และคาลบ
แสดงถึงสีเขียว และคาสี b* จะเปนคาสีเหลืองและนํ้าเงิน โดยคาบวกแสดงถึงสีเหลืองและคาลบ
แสดงถึงสีน้ําเงิน (McGuire, 1992) จากคาสีท่ีวัดไดแสดงวาพริกหนุมพันธุแมปงมีสีเขียวอมเหลืองมี
ความเขมของสีมาก พริกอบมีคาสี L เทากับ 47.45 คาสี a* เทากับ -4.66 และคาสี b* เทากับ 29.47 
จากคาสีท่ีวัดไดแสดงวาพริกอบมีสีออกไปทางเขียวอมเหลือง แสดงวาเม่ือนําพริกไปอบจะทําใหคา
สี a* และคาสี b* ของพริกมีคาเพิ่มข้ึน สวนหอมแดงมีคาสี L เทากับ 36.24 คาสี a* เทากับ 5.24 
และคาสี b* เทากับ 61.03 จากคาสีท่ีวัดไดแสดงวาหอมแดงมีสีออกไปทางแดงน้ําเงิน และกระเทียม
มีคาสี L เทากับ 61.03 คาสี a* เทากับ -2.21 และคาสี b* เทากับ 24.18 แสดงวากระเทียมมีสีคอนไป
ทางสีครีม 
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สําหรับคาวอเตอรแอคติวิตี (aw) ของวัตถุดิบจะอยูในชวง 0.88 - 0.89 โดยพริกหนุมพันธุ
แมปง และหอมแดงจะมีคาวอเตอรแอคติวตีิสูงกวากระเทียม ซ่ึงชวงคาวอเตอรแอคติวิตีนี้เปนชวงท่ี
จุลินทรียสามารถเจริญเติบโตไดดี และทําใหเกิดการเส่ือมเสียไดงาย ถาอาหารมีคาวอเตอรแอคติวตีิ
สูง อาหารจะมีแนวโนมท่ีเส่ือมเสียโดยแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียสามารถเจริญไดดีกวายีสตและรา 
แตถาอาหารมีคาวอเตอรแอคติวิตีตํ่าเช้ือยสีตและราจะเจริญไดดีกวาแบคทีเรีย (วไิล, 2545) 

 
ตารางท่ี 4.2  คุณภาพทางเคมขีองวัตถุดิบท่ีใชผลิตน้ําพริกหนุม 
 

กิจกรรมของเอนไซม (unit/g) 
วัตถุดิบ 

PPO LOX POD 

ความเปน 
กรด-ดาง 

ปริมาณกรด
ท้ังหมด (%) 

พริกหนุมพันธุ
แมปง 

36.6 + 11.76 149.3 + 14.6 388.45 + 41.85 5.34 + 0.02 0.17 + 0.01 

พริกหนุมอบ ND 2.74 + 0.54 ND 5.26 + 0.02 0.29 + 0.01 
หอมแดง 23.88 + 7.06 958.35 + 44.13 1,283.7 + 74.94 5.42 + 0.03 0.35 + 0.01 
กระเทียม 50.68 + 9.86 334.55 + 28.97 589.91 + 32.68 5.59 + 0.02 0.25 + 0.03 

หมายเหตุ: ND = not detected 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาหอมแดงมีคาของกิจกรรมของเอนไซม peroxidase (POD) และ 
lipoxygenase (LOX) สูงท่ีสุด รองมาคือ กระเทียม พริกหนุมสด และพริกอบตามลําดับ  สวนคา
กิจกรรมของเอนไซม polyphenol oxidase (PPO) จะพบมากท่ีสุดในกระเทียมรองมาคือ พริกหนุม
สด หอมแดง และพริกอบตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบระดับของคากิจกรรมเอนไซมของวัตถุดิบของ
น้ําพริกหนุมพบวาคากิจกรรมของเอนไซม POD มีคาสูงท่ีสุดรองลงมาคือ LOX และ POD 
ตามลําดับ ซ่ึงพบวากจิกรรมของเอนไซม POD และ LOX ในพริกหนุมพันธุจักรพรรดิมีปริมาณสูง
เชนกัน (สุทธิศักดิ์, 2550) โดยปริมาณของเอนไซมท่ีมีอยูในวัตถุดิบนี้เปนสาเหตุทําใหเกิดความ
เส่ือมเสียทางคุณภาพของอาหาร และเรงปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได (Fennema, 1996) สําหรับ
เอนไซมในพริกอบจะเห็นวามีปริมาณนอยมากโดยเอนไซม LOX มีคากิจกรรมเทากบั 2.74 + 0.54 
unit/g สวนเอนไซม PPO และ POD ไมพบคากิจกรรมของเอนไซมเหลืออยูเลย เนื่องจากผลของ
ความรอนทําใหเอนไซมเสียสภาพ 

คาความเปนกรด-ดางของวตัถุดิบจะอยูในชวง 5.26 - 5.59 โดยพริกอบมีคาความเปนกรด-ดาง
ตํ่าท่ีสุด และกระเทียมมีคาความเปนกรด-ดางสูงสุด ซ่ึงคาความเปนกรด-ดางของวัตถุดิบนี้อยูในชวง
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ท่ีจุลินทรียสวนใหญสามารถเจริญเติบโตไดดี (สุวิมล, 2546) สวนปริมาณกรดท้ังหมดของวัตถุดบิมี
ปริมาณอยูในชวง 0.17 - 0.35 % ซ่ึงมีปริมาณอยูนอยในวัตถุดิบ  

 
ตารางท่ี 4.3  คุณภาพทางจุลชีววิทยาของวตัถุดิบท่ีใชผลิตน้ําพริกหนุม 
 

วัตถุดิบ 
ปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมด  

(log cfu/g) 
ปริมาณเชื้อยีสตและรา  

(log cfu/g) 

พริกหนุมพันธุแมปง 5.22 2.58 
พริกหนุมอบ 2.68 ND 
หอมแดง 5.72 2.18 
กระเทียม 5.08 ND 

หมายเหตุ: ND = not detected 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวาคุณภาพทางจุลชีววิทยา ไดแก ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด และปริมาณ
ยีสตและรา ของพริกหนุม หอมแดง และกระเทียมท่ียังไมผานความรอน ซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีใชในการ
ผลิตน้ําพริกหนุมมีคาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงพริกหนุมสดมีปริมาณ
เช้ือจุลินทรียท้ังหมดเทากับ 5.22 log cfu/g เม่ือนําพริกไปอบพบวามีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด
ลดลงเหลือ 2.68 log cfu /g โดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดวาอาหารปรุงสุกท่ัวไปมีปริมาณ
จุลินทรียท้ังหมดไดไมเกิน 6 log cfu /g (กระทรวงสาธารณสุข, 2536)  

 
4.2 ผลของความดัน ระยะเวลาคงความดัน และอุณหภูมิตอคุณภาพของนํ้าพริกหนุม 
 

นําผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมท่ีผลิตมาบรรจุลงในถุงภาชนะและนําไปแปรรูปดวยกระบวนการ
ความดนัสูงยิง่ โดยแปรผันระดบัความดนั ระยะเวลาคงความดัน และอุณหภูมิ จากน้ันนําน้ําพริกหนุม
ท้ังชุดท่ีไมผานกระบวนการความดันสูงยิง่ และน้าํพริกหนุมชุดท่ีผานกระบวนความดันสูงยิ่งท้ังหมด
มาวิเคราะหคุณภาพทางเคม ีทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา โดยผลการวิเคราะหทางกายภาพ และ
ทางเคมีของน้ําพริกหนุมท่ีผลิตจากพริกพนัธุแมปงไดแสดงดังในตารางท่ี 4.4 และผลการวิเคราะห
คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของนํ้าพริกหนุมชุดท่ีผานกระบวนความดันสูงยิ่งไดแสดงดังใน
ตารางท่ี 4.5  

 



  
 

31 

ตารางท่ี 4.4 คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของน้ําพริกหนุมท่ีไมผานกระบวนการความดันสูงยิง่  
 

คุณภาพ น้ําพริกหนุม 

คาสี L 42.67  + 2.13 
คาสี a* -1.64 + 0.42 
คาสี b* 23.64 + 1.24 
วอเตอรแอคตวิิตี  0.87 + 0.00 
ปริมาณกรดท้ังหมด (%) 0.31 + 0.01 
ความเปนกรด-ดาง  5.30 + 0.01 
กิจกรรมของเอนไซม PPO (unit/g) 3.27 + 0.87 
กิจกรรมของเอนไซม POD (unit/g) 3.91 + 0.68 
กิจกรรมของเอนไซม LOX (unit/g) 11.24 + 2.23 

 
จากตาราง 4.4 พบวาน้ําพริกหนุมมีคาสี L เทากับ 42.67 คาสี a* เทากับ -1.64 และคาสี b* 

เทากับ 23.64 แสดงวาน้ําพริกหนุมมีสีเขียวอมเหลือง สวนคาวอเตอรแอคติวิตีของน้ําพริกหนุมมีคา
เทากับ 0.87 ซ่ึงเปนคาอยูในชวงท่ีสูงงายตอการเส่ือมเสียเนื่องจากจลิุนทรีย (วิไล, 2543) สําหรับ
ปริมาณกรดท้ังหมดมีปริมาณอยูรอยละ 0.31 ซึ่งยังมีปริมาณอยูนอย เนื่องจากเช้ือจุลินทรียใน
น้ําพริกหนุมยังเจริญเติบโตไมมาก และคาความเปนกรด-ดางของน้ําพริกหนุมมีคาเทากับ 5.30 ซ่ึง
อยูในชวงท่ีจุลินทรียสวนใหญสามารถเจริญเติบโตไดดี (สุวิมล, 2546) 

 สําหรับคากิจกรรมของเอนไซมท้ัง 3 ชนิด คือ PPO POD และ LOX พบวาในนํ้าพริกหนุม
มีคากิจกรรมของเอนไซม LOX สูงท่ีสุด ท้ังนี้กิจกรรมของเอนไซมชนิดนี้มาจากวตัถุดิบท่ีใชผลิต
น้ําพริกหนุม ไดแก พริกหนุมอบ หอมแดงอบ และ กระเทียมลวก สวนกิจกรรมของเอนไซม POD 
และ PPO มีปริมาณลดลงมากหลังจากการอบ (ตารางท่ี 4.2) จึงทําใหคากิจกรรมของเอนไซม
ดังกลาวในน้ําพริกหนุมเหลืออยูนอย ซ่ึงเอนไซมท้ัง 3 ชนิดท่ีเหลือนี้อาจมีผลตอ สี กล่ิน และรส
ของน้ําพริกหนุมในระหวางการเก็บรักษา (นิธิยา, 2545) 
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 ตารางที่ 4.5 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมที่ผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง 
 

 

คาสี กิจกรรมของเอนไซม (unit/g) 
ปจจัย 

ความเปน 
กรด-ดาง L a* b* 

วอเตอรแอคตวิิตี  
PPO POD LOX 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด (%) 

ความดัน (A) 
400 MPa (a1) 
600 MPa (a1) 

 
5.32a + 0.02 
5.29b + 0.04 

ns 
41. 39 + 2.17 
42.54 + 2.18 

 
-1.90 a + 0.84 
-2.59 b + 0.67 

 
21.27 b + 3.04 
23.70 a + 1.94 

ns 
0.877 + 0.007 
0.877 + 0.007 

 
3.16 a + 0.88 
2.26 b + 0.92 

 
2.03 a+ 0.55 
1.56 b+ 0.35 

 
6.25 a+ 1.75 
4.93 b+ 0.98 

ns 
0.305 + 0.010 
0.310 + 0.008 

เวลา (B) 
20 นาที (b1) 
30 นาที (b2) 

 
5.32 a + 0.04 
5.29 b + 0.02 

  
40.87 b + 2.28 
43.07 a + 1.52 

   
-1.83 a + 0.78 
-2.66 b + 0.65 

   
20.56 b + 2.48 
24.41 a + 1.41 

 
0.871 b + 0.002 
0.882 a + 0.006 

ns 
2.88 + 1.20 
2.54 + 0.75 

 
1.85 a+ 0.57 
1.74 b+ 0.47 

ns 
5.76 + 1.29 
5.42 + 1.80 

 ns 
0.310 + 0.009 
0.305 + 0.009 

อุณหภูมิ(C) 
30 °C (c1) 
40 °C (c2) 

 
5.32 a + 0.03 
5.29 b + 0.03 

ns   
41.72 + 2.78 
42.22 + 1.52 

 ns  
-2.30 + 0.91 
-2.19 + 0.76 

ns   
22.83 + 2.97 
22.13 + 2.67 

ns 
0.877 + 0.008 
0.877 + 0.007 

ns 
2.64 + 1.04 
2.78 + 0.99 

ns 
2.00 + 0.47 
1.59 + 0.49 

ns 
6.05 + 1.65 
5.13 + 1.34 

 ns 
0.307 + 0.010 
0.307 + 0.009 

AxB 
a1b1 
a1b2 
a2b1 
a2b2 

ns 
5.34 + 0.02 
5.30 + 0.02 
5.31 + 0.04 
5.28 + 0.02 

  ns 
40.27 + 2.25 
42.52 + 1.49 
41.47 + 2.35 
43.62 + 1.46 

   
-1.26 a + 0.66 
-2.54 c + 0.35 
-2.40 bc + 0.36 
-2.78 c + 0.88 

   
18.57 c + 1.17 
23.97 ab + 1.19 
22.55 b + 1.62 
24.85 a + 1.58 

ns 
0.872 + 0.001 
0.882 + 0.007 
0.871 + 0.003 
0.883 + 0.004 

ns 
3.40 + 0.95 
2.92 + 0.82 
2.35 + 1.28 
2.17 + 0.48 

ns 
2.16 + 0.60 
1.90 + 0.52 
1.54 + 0.36 
1.56 + 0.35 

ns 
6.42 + 1.48 
6.09 + 2.11 
5.09 + 0.65 
4.76 + 1.27 

  ns 
0.307 + 0.010 
0.303 + 0.010 
0.313 + 0.008 
0.307 + 0.008 

32 



  
 

33 

ตารางที่ 4.5 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมที่ผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 

คาสี กิจกรรมของเอนไซม (unit/g) 
ปจจัย 

ความเปน 
กรด-ดาง L a* b* 

วอเตอรแอคตวิิตี  
PPO POD LOX 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด (%) 

AxC 
a1c1 
a1c2 
a2c1 
a2c2 

ns 
5.33 + 0.03 
5.31 + 0.02 
5.32 + 0.04 
5.27 + 0.02 

ns 
41.18 + 2.87 
41.61 + 1.39 
42.27 + 2.83 
42.82 + 1.51 

ns 
-1.77 + 0.75 
-2.03 + 0.97 
-2.83 + 0.77 
-2.36 + 0.52 

ns 
21.87 + 3.32 
20.67 + 2.90 
23.79 + 2.48 
23.60 + 1.45 

ns 
0.878 + 0.007 
0.876 + 0.007 
0.876 + 0.008 
0.877 + 0.007 

ns 
3.16 + 0.76 
3.17 + 1.06 
2.12 + 1.08 
2.40 + 0.81 

ns 
2.29 + 0.38 
1.78 + 0.61 
1.71 + 0.39 
1.41 + 0.28 

ns 
6.84 + 1.90  
5.67 + 1.53 
5.25 + 0.96 
4.60 + 0.96 

ns 
0.302 + 0.010 
0.309 + 0.010 
0.313 + 0.008 
0.307 + 0.008 

BxC 
      b1c1 
    b1c2 
    b2c1 
    b2c2 

ns 
5.35 + 0.04 
5.30 + 0.03 
5.30 + 0.03 
5.28 + 0.02 

 
39.84 b + 2.21 
43.61 a + 1.90 
41.90 ab + 2.01 
42.54 a + 0.89 

ns  
-1.69 + 0.69 
-2.90 + 0.69 
-1.96 + 0.90 
-2.42 + 0.57 

 
20.26 b + 1.67 
25.40 a + 0.88 
20.85 b + 3.24 
23.42 a + 1.12 

ns 
0.870 + 0.002 
0.884 + 0.004 
0.872 + 0.002 
0.881 + 0.007 

ns 
2.83 + 1.32 
2.44 + 0.74 
2.92 + 1.20 
2.64 + 0.82 

ns 
2.02 + 0.51 
1.98 + 0.47 
1.69 + 0.62 
1.50 + 0.35 

ns 
6.14 +1.65 
5.95 + 1.81 
5.37 + 0.78 
4.09 + 1.79 

 ns 
0.310 + 0.011 
0.305 + 0.010 
0.310 + 0.009 
0.305 + 0.008 
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ตารางที่ 4.5 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมที่ผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง (ตอ) 
  

คาสี กิจกรรมของเอนไซม (unit/g) 
ปจจัย 

ความเปน 
กรด-ดาง L a* b* 

วอเตอรแอคตวิิตี  
PPO POD LOX 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด (%) 

AxBxC 
a1b1c1 
a1b1c2 
a1b2c1 
a1b2c2 
a2b1c1 
a2b1c2 
a2b2c1 
a2b2c2 

ns 
5.35 + 0.01 
5.31 + 0.02 
5.32 + 0.01 
5.30 + 0.02 
5.34 + 0.04 
5.29 + 0.01 
5.28 + 0.02 
5.26 + 0.02 

ns 
39.95 + 3.42 
42.40 + 2.10 
40.59 + 0.79 
42.64 + 1.04 
39.73 + 0.64 
44.81 + 0.48 
43.21 + 2.08 
42.43 + 0.94 

 
-1.23 a + 0.63 

-2.31 bc  + 0.34 
-1.29 a + 0.82 
-2.77 cd + 0.19 
-2.17 bc + 0.39 
-3.49 d + 0.16 
-2.64 c + 0.03 

-2.08 abc + 0.66 

ns 
18.91 + 1.10 
24.83 + 0.26 
18.22 + 1.35 
23.11 + 1.14 
21.62 + 0.52 
25.97 + 0.95 
23.48 + 1.92 
23.73 + 1.24 

ns 
0.871 + 0.002 
0.884 + 0.004 
0.873 + 0.001 
0.880 + 0.009 
0.870 + 0.003 
0.883 + 0.005 
0.872 + 0.003 
0.883 + 0.004 

ns 
3.41 + 0.93 
2.91 + 0.63 
3.40 + 1.17 
2.94 + 1.13 
2.25 + 1.59 
1.98 + 0.58 
2.45 + 1.23 
2.35 + 0.36 

ns 
2.36 + 0.43 
2.22 + 0.40 
1.97 + 0.78 
1.59 + 0.48 
1.68 + 0.36 
1.74 + 0.47 
1.40 + 0.36 
1.42 + 0.26 

ns 
7.10 + 1.75 
6.58 + 2.39 
5.75 + 1.02 
5.60 + 2.18 
5.19 + 0.99 
5.32 + 1.14 
4.99 + 0.23 
4.21 + 1.33 

ns 
0.303 + 0.116 
0.300 + 0.010 
0.310 + 0.010 
0.307 + 0.011 
0.317 + 0.006 
0.310 + 0.010 
0.310 + 0.010 
0.303 + 0.006 

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กที่กํากับในแนวตั้งที่ตางกันในแตละคอลัมน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
           2. ns หมายถึง ขอมูลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
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จากตาราง 4.5 การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมท่ี
ผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง พบวาความดันมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง คาสี a* b* และคา
กิจกรรมของเอนไซม PPO POD และ LOX อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือระดับ
ความดันเพิ่มข้ึนจะมีผลทําใหคาความเปนกรด-ดาง คาสี a* และคากิจกรรมของเอนไซม PPO POD 

และ LOX ลดลง สวนคาสี b* มีคาเพิ่มข้ึน แตระดบัความดันจะไมมีผลตอคาสี L คาวอเตอรแอคติวตีิ 
และปริมาณกรดท้ังหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 ปจจัยทางดานเวลา พบวาระยะเวลาคงความดันมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง คาความ
สวาง คาสี a* และ b* คาวอเตอรแอคติวิตี และคากิจกรรมของเอนไซม POD อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือระยะเวลาคงความดันเพิ่มข้ึนจะมีผลทําใหคาความเปนกรด-ดาง คาสี a* 

และคากิจกรรมของเอนไซม POD ลดลง สวนคาสี L คาสี b* และคาวอเตอรแอคติวิตีมีคาเพิ่มข้ึน 
แตระยะเวลาคงความดันไมมีผลตอคากิจกรรมเอนไซม PPO และ LOX และปริมาณกรดท้ังหมด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 สวนปจจัยทางดานอุณหภูมิ พบวาอุณหภูมิมีผลตอคาความเปนกรด-ดางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนคาความเปนกรด-ดางจะมีคาลดลง แตอุณหภูมิจะไมมี
ผลตอคาสี คาวอเตอรแอคติวิตี คากิจกรรมของเอนไซมท้ัง 3 ชนิด และปริมาณกรดท้ังหมดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 ปฏิสัมพันธ 2 ปจจัยระหวางระดับความดันและระยะเวลาคงความดนั พบวาปฏิสัมพันธ
ระหวาง 2 ปจจัยนี้มีผลตอคาสี a* และ b* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยนํ้าพริกหนุมท่ี
ผานความดันสูงยิ่งท่ีระดับความดัน 400 MPa เปนเวลา 20 นาทีมีคาสี a* มากท่ีสุดเทากับ -1.26  
และน้ําพริกหนุมท่ีผานความดันสูงยิ่งท่ีระดับความดัน 600 MPa เปนเวลา 30 นาทีมีคาสี b* มาก
ท่ีสุดเทากับ 24.85 สวนคาความเปนกรด คาความสวาง คาวอเตอรแอคติวิตี คากิจกรรมของเอนไซม
ท้ัง 3 ชนิด และปริมาณกรดท้ังหมดไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 ปฏิสัมพันธ 2 ปจจัย ระหวางระดับความดันและอุณหภูมิ พบวาปฏิสัมพันธระหวาง 2 
ปจจัยนี้ไมมีผลตอคุณภาพท้ังทางกายภาพและทางเคมีของน้ําพริกหนุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 
 ปฏิสัมพันธ 2 ปจจัย ระหวางระยะเวลาคงความดันและระดับอุณหภูมิ พบวาปฏิสัมพันธ
ระหวาง 2 ปจจัยนี้มีผลตอคาความสวาง และคาสี b* อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยนํ้าพริก
หนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ีระยะเวลาคงความดัน 20 นาที อุณหภูมิ 40 °C และท่ี
ระยะเวลาคงความดัน 30 นาที อุณหภูมิ 40 °C มีคาความสวาง และคาสี b* มากท่ีสุดโดยคาความ
สวางมีคาเทากบั 43.61 และ 42.54 ตามลําดับ และคาสี b* มีคาเทากับ 25.40 และ 23.42 ตามลําดับ 
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สวนคุณภาพท้ังทางกายภาพและทางเคมีดานอ่ืนๆ ของน้ําพริกหนุมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 ปฏิสัมพันธ 3 ปจจัย ระหวางระดับความดัน ระยะเวลาคงความดัน และระดับอุณหภูมิ 
พบวาปฏิสัมพนัธระหวาง 3 ปจจยันี้มีผลตอคาสี a* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยน้ําพริก
หนุมท่ีผานความดันสูงยิ่งท่ีระดับความดัน 400 MPa อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 20 นาที และน้ําพริก
หนุมท่ีผานความดันสูงยิ่งท่ีระดับความดัน 400 MPa อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 30 นาที มีคาสี a* มาก
ท่ีสุดเทากับ -1.23 และ -1.29 ตามลําดับ สวนคุณภาพท้ังทางกายภาพและทางเคมีดานอ่ืนๆ ของ
น้ําพริกหนุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

เม่ือพจิารณาถึงปจจยัความดัน ระยะเวลาคงความดัน และระดบัอุณหภมิูท่ีใชในกระบวนการ
ความดันสูงยิง่ พบวาระยะเวลาคงความดนัมีผลตอคาสี L, a* และ b* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) สวนระดับความดันมีผลตอคาสี a* และ b* อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ แตไมมีผลตอคา
ความสวาง (L) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาระยะเวลาคงความดนัมีผลกระทบตอ
คุณภาพดานสีของผลิตภัณฑมากกวาระดับตางๆ ของความดัน  โดย Rodrigo et al (2007) ไดศึกษา
การใหความรอนและความดันสูงยิ่งตอคุณภาพของน้ํามะเขือเทศและนํ้าสตรอเบอรร่ี พบวาสีของน้ํา
มะเขือเทศไมมีการเปล่ียนแปลง สวนน้ําสตรอเบอรร่ีพบวาคาของพารามิเตอร L a* b* มีคาเพิ่มข้ึน
สูงสุด 8.8 % ภายใตกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ี 300 - 700 MPa ท่ีอุณหภูมิ 65 °C เปนเวลา 60 
นาที ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสีท่ีเกิดข้ึนนี้อาจเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลในผลิตภัณฑในระหวางการ
แปรรูป โดยอาจมีท้ังปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีมีเอนไซม (enzymatic browning reaction) และ
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมมีเอนไซม (nonenzymatic browning reaction) ปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลในผลิตภัณฑอาหารเปนปฏิกิริยาทางเคมีท่ีซับซอน โดยมีหลายๆ ปฏิกิริยารวมกันและเกิดสี
น้ําตาลแปรผันไปตามชนดิของอาหาร (นิธิยา, 2545) ในสวนคาความเปนกรด-ดางของผลิตภัณฑ
น้ําพริกหนุม พบวาปจจยัท้ังระดบัความดัน ระยะเวลาคงความดนั และระดบัอุณหภูมิท่ีใชมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง สําหรับคาวอเตอรแอคติวิตีจะมีการเปล่ียนแปลงจากปจจัย
ของระยะเวลาคงความดัน สวนปริมาณกรดท้ังหมดในผลิตภัณฑน้าํพริกหนุมจะพบวาการผันแปร
ปจจัยท้ัง 3 ปจจัยไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของปริมาณกรด แตการเปล่ียนแปลงจะเห็นไดชัดเจน
เม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึน 

สวนคากิจกรรมของเอนไซม พบวาระดับความดันท่ีใชมีผลตอคากิจกรรมของเอนไซมท้ัง 
3 ชนิด และระยะเวลาคงความดันมีผลตอคากิจกรรมของเอนไซม POD อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) สวนระดับอุณหภูมิไมมีผลตอคากิจกรรมของเอนไซมท้ัง 3 ชนิด อาจเนื่องจากการแปรผัน
ระดับอุณหภูมิไมแตกตางกันมากจึงทําใหผลออกมาไมแตกตางกัน โดยกิจกรรมของเอนไซมท้ัง 3 
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ชนิดท่ีเหลือในผลิตภัณฑน้าํพริกหนุมนี้อาจมีผลตอสี กล่ิน และรสของน้ําพริกหนุมในระหวางการ
เก็บรักษา จากการศึกษาของ Phunchaisri and Apichartsrangkoon (2005) พบวาการใชความดนัท่ี 
600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 20 นาที แกล้ินจีส่ดมีผลตอการยับยั้งกจิกรรมของ POD และ 
PPO ไดมากกวา 50 % และ 90 % ตามลําดับ  และจากการทดลองของ Gomes and Ledward (1995) 
พบวา PPO ท่ีสกัดจากมันฝร่ังมีคาแอคติวิตีลดลงอยางตอเนื่องเม่ือเพิ่มความดัน และลดลงเหลือ 
40% หลังผานความดันสูงยิง่ท่ี 800 MPa เปนเวลา 10 นาที ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรท่ี pH 6.5 
นอกจากนี้ Quaglia et al (1996) ยังพบวาการใหความดันสูงยิ่งตอถ่ัวเขียวท่ีระดับความดัน 900 MPa 

ท่ีอุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 5 นาทีมีผลทําใหคากิจกรรมของเอนไซม POD ลดลงเหลือ 12 % 

 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําพริกหนุมท้ังชุดควบคุมท่ีไมผานกระบวนการ
ความดันสูงยิ่ง และนํ้าพริกหนุมชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ีสภาวะตางๆ ไดผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด และปริมาณเช้ือยีสตรา ในน้าํพริกหนุมท้ังชุดควบคุม และ 

      น้าํพริกหนุมชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ีสภาวะตางๆ  
 

หนวยทดลอง 
ปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมด 

(log cfu /g) 
ปริมาณเชื้อยีสตและรา 

(log cfu /g) 

ชุดควบคุม 3.58 1.08 
400 MPa, 30 °C, 20 min 1.24 ND 
400 MPa, 30 °C, 30 min 1.03 ND 
400 MPa, 40 °C, 20 min 1.17 ND 
400 MPa, 40 °C, 30 min 1.14 ND 
600 MPa, 30 °C, 20 min 1.02 ND 
600 MPa, 30 °C, 30 min 1.07 ND 
600 MPa, 40 °C, 20 min ND ND 
600 MPa, 40 °C, 30 min ND ND 

หมายเหตุ: ND = not detected 
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จากตาราง 4.6 พบวาจุลินทรียท้ังหมดในตัวอยางน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดัน
สูงยิ่งมีปริมาณนอยกวา 2 log cfu/g ยกเวนตัวอยางน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ี
สภาวะความดนั 600 MPa อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที และที่สภาวะความดัน 600 MPa 
อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 30 นาที ตรวจไมพบเช้ือจุลินทรีย สวนปริมาณยีสตและราจะพบเฉพาะใน
ตัวอยางชุดควบคุมเทานั้น ดงันั้นจงึเลือกสภาวะนํ้าพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดัน 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที มาศึกษาอายุการเก็บรักษาตอไป เนือ่งจากมีปริมาณเช้ือจุลินทรีย
ตํ่าและใชระยะเวลาคงความดันส้ัน ถึงอยางไรก็ตามทุกสภาวะการทดลองมีปริมาณของจุลินทรีย
ท้ังหมดอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดคือ มีปริมาณจุลินทรียท้ังหมดไมเกิน 4 log cfu/g  สวนปริมาณ
เช้ือยีสตและราพบวาในตัวอยางชุดควบคุมมีปริมาณเช้ือยีสตและราเกินมาตรฐาน คือ มีปริมาณ
มากกวา 1 log cfu/g  (มผช.293/2547) จากผลการทดลองของ Campos and Cristianini (2007) พบวา
การใชความดนัสูงยิ่งท่ีระดบัความดันสูงกวา 250 MPa ในน้ําสมสามารถทําลายเช้ือจุลินทรียเร่ิมตน
ของเช้ือ L. Plantarum และ S. cerevisiae ในปริมาณ 1.2 x 107 cfu/g และ 2.9 x 105 cfu/g ตามลําดบั 
และจากการทดลองของ Houska et al (2006) ซ่ึงไดศึกษาการใชกระบวนการความดันสูงยิ่งในนํ้า
ผักผลไม แอปเปลผสมบรอกโคลีโดยใชความดัน 500 MPa เปนเวลา 10 นาที สามารถยับยั้งจุลินทรีย
ไดมากกวา 5 log cfu/g  และไมพบเช้ือ coliform bacteria, samonella, ยีสต และราในระหวางการ
เก็บรักษา 30 วนั ท่ีอุณหภูมิ 5 °C  
 
4.3 ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ําพริกหนุมท่ีผานการแปรรูปดวยกระบวนการความดันสูงยิ่ง 
 

คัดเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมจากหัวขอ 4.2 มา 1 วิธี ไดแก การใชความดันท่ี 600 MPa  
อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที  ในการแปรรูปน้ําพริกหนุม เนื่องจากมีปริมาณเช้ือจุลินทรียตํ่า
และใชระยะเวลาคงความดันส้ัน เม่ือเทียบกับสภาวะการใชความดนัท่ี 600 MPa อุณหภูมิ 40 °C 
เปนเวลา 30 นาที ซ่ึงมีผลปริมาณเช้ือจุลินทรียเทากัน นําน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูง
ยิ่งท่ีคัดเลือกสภาวะดังกลาวมาศึกษาอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 
สุมตัวอยางวิเคราะหทุก 2 สัปดาห โดยเปรียบเทียบกับน้ําพริกหนุมชุดควบคุมซ่ึงไมไดผาน
กระบวนการความดันสูงยิ่ง ผลการทดลองแสดงดังภาพ 4.1- 4.9 
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คุณภาพทางกายภาพ 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.1 คาสี L ของน้าํพริกหนุมชุดควบคุม และน้ําพริกหนุมท่ีผานความดัน 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 
  40 °C เปนเวลา 20 นาที เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 
 

ภาพ 4.1 แสดงคาสี L (ความสวาง) ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภมิู 4 °C 
เปนเวลา 12 สัปดาห ของนํ้าพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 
40 °C  นาน 20 นาที พบวาน้ําพริกหนุมท้ังชุดควบคุม และชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีคา
สี L ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในระหวางการเกบ็รักษา เนื่องจากกิจกรรมของ
เอนไซม PPO ท่ีเรงปฏิกิริยาการเกิดสีน้าํตาลในน้ําพริกหนุม จึงมีผลทําใหน้าํพริกหนุมมีคาความ
สวางลดลง โดยตัวอยางน้ําพริกหนุมชุดควบคุมจะมีสีเขมมากกวาตัวอยางท่ีผานกระบวนการความ
ดันสูงยิ่ง ซ่ึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แสดงวาความดันสูงยิ่งสามารถ
ถนอมสีของน้าํพริกหนุมใหมีความคงตัวไดดีกวาตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ รังสิมา (2549) โดยพบวาคาสี L ของน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีคา
ลดลงจาก 34.8 ไปเปน 33.2 ในชวงการเก็บรักษา  
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หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.2 คาสี a* ของน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และน้ําพริกหนุมทีผานความดันท่ี 600 MPa ท่ี 
   อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที เกบ็รักษาที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 
 

ภาพ 4.2 แสดงคาสี a* (คาสีแดง-เขียว) ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 °C  เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้ําพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที พบวาในระหวางการเกบ็รักษาคาสี a* ของตัวอยางน้ําพริกหนุมชุด
ควบคุมมีแนวโนมมีสีเขียวท่ีลดลงมากกวาน้ําพริกหนุมชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง และ
พบวาตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอยางน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งไมมีความ
แตกตางกันของคาสี a* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนตัวอยางน้ําพริกหนุมชุดควบคุม
จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีแนวโนมคาสี a* เพิ่มข้ึน แสดงวา
ความดันสูงยิ่งสามารถถนอมสีของน้ําพริกหนุมใหมีความคงตัวไดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Lopez-Malo et al (1998) ท่ีพบวาน้ําอโวกาโดท่ีผานกระบวนการ
ความดันสูงยิง่ท่ีความดัน 345 - 689 MPa เปนเวลา 10-30 นาที สีของนํ้าอโวกาโดไมเปล่ียนแปลง
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 °C  เปนเวลา 60 วัน  
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หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.3 คาสี b* ของน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และน้ําพริกหนุมทีผานความดนัท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 
 40 °C เปนเวลา 20 นาที เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 

 
ภาพ 4.3 แสดงคาสี b* (คาสีเหลือง-น้ําเงิน) ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 4 °C  เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้าํพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที พบวาคาสี b* ของตัวอยางน้ําพริกหนุมท้ังชุดควบคุม และชุดท่ีผาน
กระบวนการความดันสูงยิ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตามระยะเวลาการ
เก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน โดยตัวอยางน้าํพริกหนุมชุดควบคุมจะมีสีเหลืองมากกวาตัวอยางน้ําพริกหนุมท่ี
ผานกระบวนการความดันสูงยิ่งอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซ่ึงสอดคลองกับ รังสิมา (2549) 
พบวา คาสี b* ของน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีคาเพิ่มข้ึนจาก 18.3 ไปเปน 19.5 
ในชวงการเก็บรักษา โดยตัวอยางน้ําพริกหนุมชุดควบคุมจะมีสีเหลืองมากกวาตัวอยางน้ําพริกหนุม
ท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งเล็กนอย เนื่องจากเอนไซมท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล
ในน้ําพริกหนุมชุดควบคุมมีปริมาณเหลืออยูมากกวาในนํ้าพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิง่ 
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หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 
    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.4 คาวอเตอรแอคติวิตีของน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และน้ําพริกหนุมท่ีผานความดันท่ี 600 MPa 
  ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 

 
ภาพ 4.4 แสดงคาวอเตอรแอคติวิตี (aw) ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 4 °C  เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้าํพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C นาน 20 นาที พบวา คาวอเตอรแอคติวิตีของตัวอยางน้ําพริกหนุมท้ังสองชุดมีคา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึงคาวอเตอรแอคติวตีิของตัวอยางน้ําพริกหนุมชุด
ควบคุมไมเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตน้ําพริกหนุม
ชุดท่ีผานความดันสูงยิ่งจะมีคาวอเตอรแอคติวิตีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของ สุทธิศักดิ์ (2007) ไดศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน้าํพริกหนุมใน
ระยะเวลาส้ัน พบวา คาวอเตอรแอคติวิตีเพิ่มข้ึนเล็กนอยในระหวางการเก็บรักษา ซ่ึงการท่ีคา
วอเตอรแอคติวิตีของตัวอยางน้ําพริกหนุมมีคาเพิ่มข้ึนนัน้อาจเกิดจากข้ันตอนการผสมในกระบวนการ
ผลิตน้ําพริกหนุมโดยเคร่ืองปนผสม ซ่ึงจะทําใหเนื้อเซลลเกิดความเสียหาย จึงทําใหเกิดการไหลซึม
ของน้ําในเซลลออกมา และการท่ีตัวอยางน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีคาวอเตอร
แอคติวิตีสูงกวาตัวอยางน้ําพริกหนุมชุดควบคุมนั้น เนื่องมาจากผลของการใชกระบวนการความดัน
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สูงยิ่ง โดยความดันสูงยิ่งจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงของโครงสรางของผลิตภัณฑ ซ่ึง Kuo-Chiang 
et al. (2008) พบวาเกิดการไหลซึมของน้ํา (syneresis) ในน้ํามะเขือเทศท่ีผานกระบวนการความดัน
สูงยิ่งท่ี 300 และ 400 MPa หลังเก็บรักษาเปนเวลา 7 และ 14 วันตามลําดับ  
 
คุณภาพทางเคมี 
 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.5 คาปริมาณกรดท้ังหมดของน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และนํ้าพริกหนุมท่ีผานความดันท่ี 600  
  MPa ท่ีอุณหภมิู 40 °C เปนเวลา 20 นาที เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 

 
 
ภาพ 4.5 แสดงคาปริมาณกรดท้ังหมดท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 

4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้ําพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 40 °C นาน 20 นาที พบวาปริมาณกรดท้ังหมดของตัวอยางน้าํพริกหนุมในระหวางการเกบ็
รักษาของชุดควบคุม สูงกวาชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยปริมาณกรดท้ังหมดของน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งเพิ่มข้ึนเล็กนอยในระหวาง
การเก็บรักษาจากสัปดาหแรกปริมาณกรดท้ังหมดเทากับ 0.29 เปน 0.37 ในสัปดาหท่ี 12 ในขณะท่ี
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ปริมาณกรดท้ังหมดของน้ําพริกหนุมชุดควบคุมเพิ่มข้ึนมากอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) จาก
สัปดาหแรกมีคาความเปนกรด-ดาง 0.3 เพิ่มเปน 0.58 ในสัปดาหท่ี 12 ซ่ึงใหผลสอดคลองกับผล
ของคาความเปนกรด-ดางของน้ําพริกหนุมท่ีมีคาลดลงจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณกรดท้ังหมดใน
ระหวางการเกบ็รักษา  
 

 
 
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.6 คาความเปนกรด-ดางของน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และน้าํพริกหนุมท่ีผานความดันท่ี  
  600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 
   

ภาพ 4.6 แสดงคาความเปนกรด-ดางท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้ําพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 
40 °C นาน 20 นาที พบวาคาความเปนกรด-ดางของน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิง่
ลดลงในระหวางการเก็บรักษา จากสัปดาหแรกคาความเปนกรด-ดาง 5.32 เปน 5.19 ในสัปดาหท่ี 
12 ในขณะท่ีคาความเปนกรด-ดางของนํ้าพริกหนุมชุดควบคุมลดลงจากสัปดาหแรกมีคาความเปน
กรด-ดาง 5.32 ลดลงเปน 4.59 ในสัปดาหท่ี 12 ซ่ึงท้ังสองการทดลองมีคาความเปนกรด-ดางลดลง
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) นอกจากนั้นท้ังชุดควบคุมและผลิตภัณฑท่ีผานความดันสูงยิง่ยัง
มีผลการลดลงของความเปนกรด-ดางท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือคาความ
เปนกรด-ดางของชุดควบคุมจะลดลงมากกวาชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่ง ท้ังนี้อาจเปนผล
จากการเจริญของจุลินทรียท่ีเปล่ียนน้ําตาลเปนกรด ซ่ึงสอดคลองกับผลของจุลินทรียจากตาราง 4.7 
ท่ีมีปริมาณเพิม่ข้ึนของทุกหนวยทดลองตามระยะเวลาการเก็บรักษา    

 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.7 กิจกรรมของเอนไซม Polyphenol oxidase (PPO) ท่ีเหลืออยูในน้ําพริกหนุมชุควบคุม  
 และน้ําพริกหนุมท่ีผานความดันท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา20 นาที เก็บ  
 รักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 

 
ภาพ 4.7 แสดงคากิจกรรมของเอนไซม PPO ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 4 °C  เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้าํพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที พบวาน้าํพริกหนุมหลังผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ี 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที และชุดควบคุมมีคากิจกรรมของเอนไซม PPO ลดลงอยาง
ตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 12 สัปดาห พบวา
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การลดลงของเอนไซมท้ังสองชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
ท้ังนี้จะมีผลตอคาสีของผลิตภัณฑในระหวางเก็บรักษา ซ่ึงใหผลใกลเคียงกับการศึกษาการยืดอายุ
การเก็บรักษาน้ําพริกหนุมในระยะเวลาส้ันของ สุทธิศักดิ์ (2550) พบวากิจกรรมเอนไซม PPO ของ
น้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีแนวโนมลดลงประมาณ 20% ในระหวางการเกบ็
รักษา และจากผลการทดลองน้ําแอปเปลท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ีระดับความดัน 450 
MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 30 นาที พบวากิจกรรมของเอนไซม PPO ลดลงเหลือ 9 %  
(Bayindirli et  al., 2006)  

 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.8 กิจกรรมของเอนไซม Peroxidase (POD) ท่ีเหลือในนํ้าพริกหนุมชุดควบคุม และน้ําพริกหนุม 
 ท่ีผานความดัน 600 MPa อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C  
 เปนเวลา 12 สัปดาห 

   
ภาพ 4.8 แสดงคากิจกรรมของเอนไซม POD ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 4 °C  เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้าํพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดันท่ี 600 MPa 
ท่ีอุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที พบวาน้าํพริกหนุมหลังผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ี 600 MPa 
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ท่ีอุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที จะมีคากิจกรรมของเอนไซม POD ลดลงประมาณ 12.55 % ซ่ึงมีคา
แตกตางจากน้ําพริกหนุมชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และในระหวางการเก็บ
รักษาเปนเวลา 12 สัปดาหพบวาคากิจกรรมของเอนไซม POD ท้ังชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดนั
สูงยิ่งมีคาลดลงอยางตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือมีคาลดลงเทากับ 43.16% และ 
39.46% ตามลําดับ ซ่ึงใหผลใกลเคียงกับการศึกษาการยืดอายกุารเก็บรักษาน้ําพริกหนุมในระยะส้ัน
ของ สุทธิศักดิ์ (2550) พบวากิจกรรมเอนไซม POD ของน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูง
ยิ่งมีแนวโนมลดลงประมาณ 10% ในระหวางตามการเก็บรักษา และจากการทดลองของ Krebbers 
et al (2002) รายงานวาการแปรรูปถ่ัวเขียวดวยความดนัสูงยิ่งมีผลใหกิจกรรมของเอนไซม POD 

เหลืออยู 76 % จากเร่ิมตน และคากิจกรรมของเอนไซมนีจ้ะลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา  
 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กท่ีกํากับในแตละหนวยทดลอง แสดงวามีความแตกตางกัน 

    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ภาพ 4.9 กิจกรรมของเอนไซม Lipoxygenase (LOX) ท่ีเหลือในน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และ 
น้ําพริกหนุมทีผานความดันท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 
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ภาพ 4.9 แสดงคากิจกรรมของเอนไซม LOX ท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห ของน้ําพริกหนุมชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดนัท่ี 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที พบวาน้ําพริกหนุมหลังผานกระบวนการความดันสูงยิง่ท่ี 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 40 °C  นาน 20 นาที จะมีคากจิกรรมของเอนไซม LOX ลดลงประมาณ 34.64% ซ่ึงมีคา
แตกตางจากน้าํพริกหนุมชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และโดยในระหวางการเกบ็
รักษาเปนเวลา 12 สัปดาห พบวาคากิจกรรมของเอนไซม LOX ท้ังชุดควบคุมและชุดท่ีผานความดนั
สูงยิ่งมีคาลดลงอยางตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือมีคาลดลงเทากับ 43.45% และ 
18.76% ตามลําดับ ซ่ึงใหผลใกลเคียงกับการศึกษาการยืดอายกุารเก็บรักษาน้ําพริกหนุมในระยะส้ัน
ของ สุทธิศักดิ์ (2550) พบวากิจกรรมเอนไซม LOX ของน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดัน
สูงยิ่งมีแนวโนมลดลงประมาณ 10% ในระหวางการเก็บรักษา และผลจากการศึกษาน้าํมะเขือเทศท่ี
ผานความดันชวง 100 - 650 MPa ท่ีอุณหภูมิชวง 25 - 90 °C พบวาเอนไซม LOX จะถูกยับยั้งอยาง
สมบูรณท่ีอุณหภูมิ 60 °C เม่ือใชความดนัสูงยิ่งต้ังแต 550 MPa ข้ึนไป โดยใชระยะเวลาคงความดัน 
12 นาที (Rodrigo et al., 2007)  
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คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 
ตารางท่ี 4.7 ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เช้ือยีสตและรา ในน้ําพริกหนุมชุดควบคุม และนํ้าพริก 

      หนุมท่ีผานความดันสูงยิ่งท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 นาที และเก็บรักษา 
      ท่ีอุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห 

 

หนวยทดลอง สัปดาห 
ปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมด 

 (log cfu/g) 
ปริมาณเชื้อยีสตและรา  

(log cfu/g) 

0 3.19 ND 

2 4.45 ND 

4 5.34 ND 

6 6.58 ND 

8 6.05 ND 

10 7.39 ND 

ชุดควบคุม 

12 8.73 ND 

0 1.17 ND 

2 1.21 ND 

4 2.29 ND 

6 2.56 ND 

8 3.97 ND 

10 4.24 ND 

600 MPa, 40 °C, 
20 min 

12 4.41 ND 

หมายเหตุ: ND = not detected 
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 ตารางท่ี 4.7 แสดงปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เช้ือยีสตและราในน้ําพริกหนุมชุดควบคุม 
และนํ้าพริกหนุมท่ีผานความดันสูงยิ่งท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 40 °C นาน 20 นาทีและเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาปริมาณเช้ือจลิุนทรียท้ังหมด และปริมาณเช้ือยีสตราของ
ตัวอยางน้ําพริกหนุมท้ังชุดควบคุม และชุดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีปริมาณเพิ่มข้ึนตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึนท่ีอุณหภูมิการเก็บรักษา 4 °C โดยตัวอยางน้ําพริกหนุมชุดควบคุม
จะมีท้ังปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เพิ่มข้ึนมากในสัปดาหท่ี 2 เทากบั 4.45 log cfu/g ซ่ึงเกินเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.293/2547) โดยกําหนดใหมีปริมาณเช้ือจุลินทรียไดไมเกนิ 4 log 
cfu/g สวนน้าํพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิง่มีเช้ือจุลินทรียเพิ่มข้ึนมากต้ังแตสัปดาหท่ี 
8 เทากับ 3.97 log cfu/g แสดงวาน้ําพริกหนุมชุดควบคุมมีอายุการเกบ็รักษาส้ันไมถึง 1 สัปดาหท่ี
อุณหภูมิการเกบ็รักษาท่ี 4 °C สวนตัวอยางน้ําพริกหนุมท่ีผานกระบวนการความดนัสูงยิ่งจะมีอายุ
การเก็บรักษาประมาณ 8 สัปดาหท่ีอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ี 4 °C จากงานวจิัยของ Bull et al (2004) 
ไดศึกษาน้ําสมท่ีผานกระบวนการความดนัสูงยิ่งท่ี 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 20 °C เปนเวลา 60 วนิาที 
โดยเก็บรักษาที่ 4 และ 10 °C นาน 12 สัปดาห พบวาไมมีเช้ือจุลินทรียในน้ําสมหลังผาน
กระบวนการความดันสูงยิ่ง และนํ้าสมท่ีเกบ็รักษาท่ี 4 °C ตรวจไมพบจุลินทรียใน 4 สัปดาหแรก
ของการเก็บรักษา และหลังเก็บรักษาเปนเวลา 12 สัปดาห พบเช้ือจุลินทรียในปริมาณนอยกวา 2 log 

cfu/g 
สําหรับปริมาณเช้ือยีสตและรา พบวาท้ังตัวอยางน้ําพริกหนุมชุดควบคุมและตัวอยางท่ีผาน

ความดันสูงยิ่งมีปริมาณเช้ือยีสตและรานอยกวา 10 cfu/g ซ่ึงอยูในเกณฑกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน โดยสอดคลองกับ สุทธิศักดิ์ (2007) ศึกษาการแปรรูปน้ําพริกหนุมในระยะเวลาส้ัน 
พบวาใชความดันสูงยิ่งในการฆาเช้ือท่ีระดบัความดัน 600 MPa เวลา 20 นาที สามารถทําลาย
เช้ือจุลินทรีย รวมท้ังยีสตและราไดด ีซ่ึงตรวจไมพบยีสตและราตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ดังนัน้
การใชความดันสูงยิ่ง 600 MPa เวลา 20 นาที สามารถทําลายเชื้อยีสตและราในอาหารได จาก
งานวิจยัของ Lopez-Malo et al (1998) พบวาน้ําอโวกาโดท่ีผานกระบวนการความดันสูงยิ่งท่ี 345 
517 และ 689 MPa เปนเวลา 10 20 และ 30 นาที ตรวจไมพบเช้ือยีสตและราในระหวางการเกบ็
รักษาเปนเวลา 100 วันท่ีอุณหภูมิ 5 15 และ 25 °C   


