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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ
เหล็ก  ในน ้ าพริกหนุ่มที่จ  าหน่ายในตลาดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ทั้งหมด 14 ตลาด)โดยศึกษาจาก
น ้ าพ ริกห นุ่ม  2 แบบ คือ  แบบตักขาย  (บรรจุถุงพลาสติก) และ แบบใส่ภาชนะที่ ปิดสนิท              
(บรรจุขวดแก้ว) โดยท าการเก็บตวัอย่างน ้ าพริกหนุ่มแต่ละแบบทั้งหมด 3 คร้ัง (แต่ละคร้ังห่างกัน             
1 สัปดาห์) เตรียมตวัอยา่งน ้ าพริกหนุ่มทั้ง 2 แบบ  ดว้ยวิธี composite sample ก่อนท าการวิเคราะห์หา
ปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ท าให้ได้กลุ่มตวัอยา่งน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขายทั้งหมดจ านวน 12 ตวัอยา่ง และ 
น ้ าพริกหนุ่มแบบรรจุขวดแกว้ทั้งหมดจ านวน  5 ตวัอยา่ง รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 51 ตวัอยา่ง             
ยอ่ยสลายตวัอยา่งน ้ าพริกหนุ่มดว้ยวธีิการยอ่ยอาหารแบบเปียก แลว้น าไปวเิคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ
โดยใช้เคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย                   
ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน  One-way ANOVA แล ะ  Independent t-test ผล ก ารศึ ก ษ า  พ บ ว่ า                     
ค่าเฉล่ียโดยรวมของปริมาณแร่ธาตุในน ้ าพริกหนุ่มแบบตักขายจากทุกตลาดมีปริมาณโซเดียม 
โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็ก เท่ากบั 1,092.12, 283.05, 25.58  และ 1.47 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
ตามล าดับ ค่าเฉล่ียโดยรวมของปริมาณแร่ธาตุในน ้ าพริกหนุ่มแบบใส่ภาชนะที่ปิดสนิททุกตลาด                         
มีปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ  เหล็ก เท่ากับ  940.66, 261.28, 18.18 และ  1.01 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดบั และ พบวา่ น ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขายมีปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม 
และ แคลเซียม มากกว่า น ้ าพริกหนุ่มแบบใส่ภาชนะที่ปิดสนิทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั P<.01 
(ส าหรับโซเดียมและแคลเซียม) และที่ระดับ P<.05 (ส าหรับ โพแทสเซียม) ส่วนปริมาณเหล็ก             
มีปริมาณที่ไม่แตกต่างกนั 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ การวเิคราะห์ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก   
ในน ้ าพริกหนุ่มที่จ  าหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this independent study  was to analyze the quantity of sodium, potassium 

calcium and iron in Nam Prik Num sold in all markets in Chiang Mai municipal( 14 markets) .           
The samples were two types of Nam Prik Num included, fresh (in plastic bag) and sealed container        
(in glass bottle). Each sample of Nam Prik Num was collected  3  times ( each time was collected 
one week apart) . The Composite Sample method was used for preparation the two types of               
Nam Prik Num. According to this method, there were 12 fresh samples and 5 sealed container         
samples per each time of collection. Thus, the total samples were 51 samples. All samples were 
digested by wet digestion method. After that, all digested samples were analyzed for determining 
the quantity of the minerals by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Descriptive statistics 
was used to analyze the data. They were average, standard deviation, One-way ANOVA and 
Independent t-test.  

 The result showed that the average amount of minerals in fresh samples from all markets 
were 1,09 2 .1 2 , 283 .0 5 , 25.58 and 1.4 7  mg. per 100g. for sodium, potassium, calcium, and iron 
respectively. The average amount of minerals in sealed container samples from all markets were 
940.66, 261.28, 18.18 and 1.01 mg. per 100g. for sodium, potassium, calcium, and iron respectively.                   
It was found that fresh samples had the quantity of sodium, potassium and calcium more than those 
in sealed container samples significant differences at the level of  P < .01 (sodium and calcium) and 
P < .05 (potassium) but they did not showed any significant difference for iron concentration.  


