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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซียม และ
เหล็ก ในน้ าพริ กหนุ่ มที่จาหน่ายในตลาดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ทั้งหมด 14 ตลาด)โดยศึกษาจาก
น้ าพริ ก หนุ่ ม 2 แบบ คื อ แบบตั ก ขาย (บรรจุ ถุ ง พลาสติ ก ) และ แบบใส่ ภาชนะที่ ปิ ดสนิ ท
(บรรจุขวดแก้ว) โดยทาการเก็บตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ ม แต่ล ะแบบทั้งหมด 3 ครั้ง (แต่ล ะครั้งห่ างกัน
1 สัปดาห์) เตรี ยมตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ มทั้ง 2 แบบ ด้วยวิธี composite sample ก่อนทาการวิเคราะห์หา
ปริ มาณแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ มแบบตักขายทั้งหมดจานวน 12 ตัวอย่าง และ
น้ าพริ กหนุ่ มแบบรรจุขวดแก้วทั้งหมดจานวน 5 ตัวอย่าง รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 51 ตัวอย่าง
ย่อยสลายตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ มด้วยวิธีการย่อยอาหารแบบเปี ยก แล้วนาไปวิเคราะห์หาปริ มาณแร่ ธาตุ
โดยใช้เครื่ อ ง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ าเฉลี่ ย
ส่ วน เบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน One-way ANOVA แ ล ะ Independent t-test ผ ล ก ารศึ ก ษ า พ บ ว่ า
ค่ าเฉลี่ ยโดยรวมของปริ ม าณแร่ ธ าตุ ในน้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขายจากทุ ก ตลาดมี ป ริ ม าณโซเดี ย ม
โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ เหล็ก เท่ากับ 1,092.12, 283.05, 25.58 และ 1.47 มิล ลิกรัมต่อ 100 กรัม
ตามล าดับ ค่าเฉลี่ ยโดยรวมของปริ ม าณแร่ ธาตุในน้ าพริ กหนุ่ ม แบบใส่ ภ าชนะที่ปิ ดสนิ ท ทุก ตลาด
มี ป ริ ม าณโซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และ เหล็ ก เท่ า กับ 940.66, 261.28, 18.18 และ 1.01
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ และ พบว่า น้ าพริ กหนุ่มแบบตักขายมีปริ มาณโซเดียม โพแทสเซียม
และ แคลเซียม มากกว่า น้ าพริ กหนุ่มแบบใส่ ภาชนะที่ปิดสนิ ทอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01
(ส าหรั บ โซเดี ย มและแคลเซี ย ม) และที่ ร ะดับ P<.05 (ส าหรั บ โพแทสเซี ย ม) ส่ ว นปริ ม าณเหล็ ก
มีปริ มาณทีไ่ ม่แตกต่างกัน
จ
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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 2.12 , 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.
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