
 

ก 
 

การวเิคราะห์ปริมาณโซเดยีม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก 
ในน า้พริกหนุ่มที่จ าหน่ายในตลาดสด              

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 
 
 

สิริพริมา  วภิาธวชัชัยพร 
 
 
 
 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา 

 
 

 
บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ตุลาคม 2557 

 



 

ก 
 

การวเิคราะห์ปริมาณโซเดยีม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหลก็  
ในน า้พริกหนุ่มที่จ าหน่ายในตลาดสด              

 เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

สิริพริมา  วภิาธวชัชัยพร 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนี้เสนอต่อมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา 
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แด่ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ีผู้ เขียนต้ังใจ และ ให้ความส าคัญกับการเลือกศึกษาอาหารพื้นบ้าน

ล้านนาของเมืองเชียงใหม่ เพราะต้องการให้อาหารพื้นบ้านล้านนาของเมืองเชียงใหม่ได้รับความสนใจ 
และมีข้อมูลทางการศึกษาวิจัย เป็นลายลักษณ์อักษรสนับสนุนให้อาหารพื้นบ้านล้านนาของ                   

คนเชียงใหม่ มีความน่าเช่ือถือ และ ถึงแสดงคุณประโยชน์ที่ดีของอาหารพื้นบ้านล้านนาต่อผู้คน             
ในสังคมได้ หากการค้นคว้าอิสระน้ีเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมบ้าง ผู้ เขียนขออุทิศ คุณงามความดี

ในคร้ังน้ีให้แด่กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์ บุพการีผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษทุกท่าน และ 
ผู้บริโภคอาหารพืน้บ้านล้านนาทุกคน 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าแบบอิสระฉบับ น้ี  ประสบความส าเร็จได้อย่ างดี ด้วยความกรุณ าจาก                            
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ฤตินันท์  สมุทร์ทยั อาจารยท่ี์ปรึกษาหลักและ อาจารย ์ดร. ศกัดา พรึงล าภู 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ รวมทั้งสละเวลาอนัมีค่าในการให้ความรู้และตรวจสอบ
แก้ไขการค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ีจนส าเร็จลงได้ด้วยดี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้                          
ณ ท่ีน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ อุเทน ปัญโญ ประธานกรรมการสอบการค้นควา้            
แบบอิสระท่ีกรุณาแนะน าตรวจสอบแกไ้ขการคน้ควา้แบบอิสระน้ีเป็นอยา่งดี  

ขอขอบพระคุณคุณโพธ์ิศรี ลีลาภทัร์ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์สารอาหาร คุณธวชัชยั  ค  ารินทร์ 
หวัหนา้หน่วยบริการห้องปฏิบติัการ คุณนคร ปริวตัรสกุลชยั  และ คุณประภาพร ศกัดาวงศเ์สรี เจา้หนา้ท่ี
ศูนยว์ิจยัดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต ์สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีให้
ความสะดวกในดา้นสถานท่ีส าหรับการเตรียมตวัอยา่ง ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการวิเคราะห์แร่ธาตุใน
อาหารรวมทั้งใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  

ขอขอบพระคุณ แพทยห์ญิงหทยัชนนี บุญเจริญ และ ดร.เด่นพงษ์  วงค์วิจิตร ท่ีให้ความกรุณา
ให้ค  าปรึกษา และ แนะน าเร่ืองสถิติวิจยั  ช่วยให้การวิเคราะห์ผล และ แปลผลการคน้ควา้แบบอิสระ           
คร้ังน้ีประสบความส าเร็จ   

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้ทุนทรัพยส์นับสนุน และให้ก าลังใจตลอดระยะเวลา
การศึกษา และ อีกหลายท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามท่ีให้ก าลังใจ และ ความช่วยเหลือตลอดมาจนท าให ้                       
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณความดี คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากการคน้ควา้แบบอิสระน้ี ผูเ้ขียนขอมอบให้แก่ผูท่ี้มี
ส่วนช่วยเหลือดงักล่าวขา้งตน้  
 

สิริพริมา  วภิาธวชัชยัพร 


