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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการลวกและการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี 

และประสาทสัมผัสของพริกไทยออนแหง โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design:CRD) ศึกษา

ระยะเวลาลวก 4 ระดับ คือ 3  5  7 และ 9 นาท ีโดยมีตัวอยางพริกไทยที่ไมผานการลวกเปนตัวอยางควบคุม จากนั้นจึงศึกษาปริมาณ

การรม SO2 3 ระดับ คือ 15  20 และ 25 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวนำไปอบแหงที่ 50 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาเมือ่

เพ่ิมระยะเวลาลวกทำใหคาความสวาง (L*) คาความเปนสีเขียว (a*) คาการหดตัว และปริมาณพิเพอรีนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่รอยละผลผลิต 

ความหนาแนนและกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase; PPO) ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

หลังการรม SO2 พบวามีคา L* เพิ่มขึ้นและมีคา a* ลดลงจากพริกไทยที่ ไมไดรม SO2 การเพิ่มปริมาณ SO2 ไมสงผลตอคา L* คา a* 

รอยละผลผลิต คาการหดตัว และปริมาณพิเพอรีน แตมี SO2 ตกคางเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในขณะที่กิจกรรมของ 

PPO ลดลง ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสในเมนูผัดฉาปลา พบวาคะแนนความชอบในคุณลักษณะดานกลิ่นรส ความเผ็ดรอน 

รสชาติ และความชอบโดยรวมของพริกไทยออนแหงไมแตกตางจากพริกไทยออนสดอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (p>0.05) ผลจากการวิจัย

นี้แสดงใหเห็นวาการลวกที่ระยะเวลา 7 นาที รวมกับการการรม SO2 15 ลูกบาศกเซนติเมตร ชวยคงคุณภาพของพริกไทยออนแหง  

มีความปลอดภัยตอการบริโภค ตรงตามมาตรฐานของ Codex Alimentarius (CXS 326-2017) และเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the effects of blanching time and sulphur dioxide ( SO2) 

fumigation on physical, chemical and sensory quality of dried green peppercorns (Piper nigrum Linn.). A completely 

randomized design ( CRD)  was used to study four levels of blanching time which were 3, 5, 7 and 9 min.  Non-

blanched peppercorns served as a control. Then, threes levels of sulphur dioxide (SO2) fumigation which were 15, 
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20 and 25 cm3  and drying at 50ºC for 24 h were studied.  The results showed that increase the blanching time 

enhanced the lightness (L*), greenness (a*), %shrinkage and piperine content, but a significantly decreased (p≤0.05) 

in % yields, bulk density and polyphenol oxidase ( PPO)  activities.  After SO2 fumigation caused an increase in L* 

value, but a decrease in a* value. Increasing the amount of SO2 had no significant difference (p>0.05) on the L*, a*, 

%yields, %shrinkage and piperine content. The residue of SO2 significantly increased (p≤0.05) while PPO activities 

decreased.  The results of sensory evaluation from Pad- cha- pla revealed that the liking score of flavor, pungency, 

taste and overall liking of dried green peppercorns were not significantly different from fresh green peppercorns 

(p>0.05). Therefore, the results from this study demonstrated that 7 min of blanching and 15 cm3 of SO2 fumigation 

could maintain the quality of dried green peppercorns with consumer acceptability. Finally, dried green peppercorns 

were safe for consumption, according to the standards of Codex Alimentarius (CXS 326-2017). 
 

คำสำคัญ: พริกไทยออนแหง  พิเพอรีน  การลวก  ซัลเฟอรไดออกไซด  อบแหง 

Keywords: Green Peppercorns, Piperine, Blanching, Sulphur dioxide, Drying 
 

บทนำ 

พริกไทย (Piper nigrum Linn.) จัดเปนไมเถาเลื้อยใน

วงศ Pipeaceae มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดีย ผลของพริกไทย

มีลักษณะเปนชอ มีสีเขียวเขม (คำนึง, 2530) สามารถรับประทาน

สดหรือนิยมนำมาทำแหงเปนเครื่องเทศที่ใชกันอยางแพรหลายทั่ว

โลกและมีมูลคาการซื้อขายสงูท่ีสุดในบรรดาเครือ่งเทศท้ังหมด จน

ถูกขนานนามวาเปน “ราชาแหงเครื่องเทศ” สำหรับประเทศไทย

นั้น พันธุพริกไทยที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก พันธุซีลอน (ยอด

ขาว) พันธุซาราวัคหรือพันธุมาเลเซีย ซึ่งพันธุที่เกษตรกรนิยมสง

ขายเปนพริกไทยออน คือ พันธุซีลอน (ยอดขาว) มีลักษณะพเิศษ

คือชอผลจะยาว เมล็ดใหญมีสีเขียวเขม สวยกวาพันธุซาราวัค 

(พนม, 2555; เฉลิมชล, 2559) โดยจังหวัดจันทบุรีเปนแหลงปลูก

พริกไทยที่มีชื่อเสียงวาเปนพริกไทยพันธุดี มีรสชาติเผ็ดรอน กลิ่น

รสหอมฉุนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งสารใหความเผ็ดรอนที่

สำคัญที่พบในพริกไทยเปนสารในกลุ มอัลคาลอยด ไดแก สาร 

พิเพอรีน (Piperine) (Ravindran and Kallupurackal, 2012) 

ปจจุบันพริกไทยถูกนำมาแปรรูปเปนพริกไทยดำ พริกไทยขาว 

และพร ิกไทยอ อนแห  งหร ือพร ิก ไทยเข ียว (Dried green 

peppercorns) แตพริกไทยออนแหงยังไมมีการผลิตในประเทศ

ไทยแตมีการนำเขามาจากตางประเทศ โดยพริกไทยออนแหงน้ัน

แปรรูปจากพริกไทยในระยะที่ไมแกจัดเชนเดียวกับพริกไทยดำ 

(พิทยา, 2551) ซึ่งกระบวนการผลิตจำเปนตองผานกระบวนการ

เตรียมวัตถุดิบกอนการทำแหง (Pre-treatment) เพื่อชวยคงสี 

แ ล ะกล ิ ่ น ร ส ให  ไ ด  ล ั กษณะท ี ่ ด ี ต ามมาต รฐาน  Codex 

Alimentarius (CXS 326-2017) ที่กำหนดไววาควรจะมเีปลือกสี

เขียว หรือสีเขียวเขม เมล็ดมีลักษณะกลม มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 2.0-6.0 มิลลิเมตร กลิ่นรสตองมีความเผ็ดฉุน ไมมีรส

ขมและรสชาติแปลกปลอม โดยกระบวนการเตรียมพริกไทยกอน

การทำแหงที่นิยม คือ การลวกและการใชสารกลุมซัลไฟตในการ

ช วยย ับย ั ้ งการทำงานของเอนไซม  โพล ีฟ นอลออกซ ิ เดส 

(Polyphenol oxidase; PPO) ที ่พบในบริเวณเปลือก ชวยลด

ปฏิกิริยาการเกิดสีคล้ำของพริกไทย (Gu et al., 2013) และคงสี

เขียวของเปลือกไวหลังจากผานการทำแหงแลว ปจจุบันพริกไทย

ออนแหงมีความตองการทางตลาดเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะกลุมของ

โรงแรมและรานอาหารในตางประเทศ (Wanbang International 

Market, 2019) ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑพริกไทยออนแหง จึง

เปนการเพิ่มชองทางในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกพริกไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษา

ผลของระยะเวลาการลวกและปริมาณการรมกาซซัลเฟอร- 

ไดออกไซดตอคุณภาพทางกายภาพและเคมี และนำพริกไทยออน

แหงท่ีผลิตไดมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในเมนูอาหาร

ไทยที่มีพริกไทยเปนสวนประกอบ ไดแก ผัดฉาปลา เปรียบเทียบ

กับพริกไทยออนสด เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตพริกไทยออนแหง

ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน Codex Alimentarius (CXS 326-

2017) และเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพ่ือสงเสริมใหมีการผลิตใน

เชิงพาณิชยและสามารถสงจำหนายไปยังตางประเทศตอไป 
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

1. การศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบ 

ตัวอยางพริกไทยออน (พันธุซีลอน) จาก อ. นายายอาม 

จ. จันทบุรี อายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน นำมาแยกเมล็ดออกจาก

กานและคัดเลือกขนาดเมล็ด 3 มิลลิเมตรขึ้นไปมาทำการศึกษา

คุณภาพ ดังนี้  

1.1 วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  

1.1.1 วัดคาสี ในระบบ CIE LAB โดยใชเครื่องวัดคาสี 

ยี่หอ Hunter Lab รุน Colourflex ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคา

สี L* (คาความสวางมีคา 0-100 โดย 0 หมายถึง วัตถุที่มีความ

สวางสีดำ คา 100 หมายถึง วัตถุที่มีคาความสวางสีขาว) คาสี a* 

(+ หมายถึง วัตถุที่มีสีแดง, - หมายถึง วัตถุที่มีสีเขียว) คาสี b* (+ 

หมายถึง วัตถุที่มีสีเหลือง, - หมายถึง วัตถุที่มีสีน้ำเงิน) ทำการ

ทดลอง 3 ซ้ำ 

1.1.2 คาปริมาณน้ำอิสระ (aw) นำตัวอยางพริกไทยออน

แหงมาบดละเอียด แลววัดคาดวยเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่หอ 

AQUA Lab รุน 4TE ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

1.1.3 คาความหนาแนนโดยรวม ตามวิธีการของปรียา

ฉัตร (2560) นำตัวอยางใสถวยอะลูมิเนียมที ่ทราบปริมาตร

แนนอนใหเต็มปาดใหเรียบชั่งน้ำหนักตัวอยางท่ีได รายงานผลเปน

กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

1.1.4 ขนาดเสนผานศูนยกลางของเมล็ดพริกไทย โดย

สุมเมล็ดพริกไทยออน จำนวน 50 เมล็ด วัดเสนผานศูนยกลาง

ดวยเวอรเนียคาลิปเปอร ยี่หอ MACOH รุน 2551 ประเทศไทย 

ความละเอียด ±0.05 มิลลิเมตร ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  

1.2 วิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

1.2.1 ปริมาณความชื้นตามวิธีการของ AOAC (2012) 

นำภาชนะอะลูมิเนียมพรอมฝาปด อบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 

105±2 องศาเซลเซียส และชั ่งน้ำหนักจนไดน้ำหนักภาชนะที่

แนนอน จากนั ้นชั ่งน้ำหนักตัวอยาง 2 กรัม ใสลงในภาชนะ

อะลูมิเนียมพรอมฝาปด แลวนำไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 

105 องศาเซลเซียส 5-6 ชั่วโมง นำออกมาพักในโถดูดความช้ืน 

นำมาชั่งน้ำหนัก ทำการอบซ้ำจำนวนครั้งละ 1 ชั่วโมง จนกระท่ัง

ไดน้ำหนักของตัวอยางที่คงที่(เปลี่ยนแปลงไมเกิน ±3 มิลลิกรัม) 

รายงานผลเปนรอยละของปริมาณความชื้น ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

โดยคำนวณดังสมการ (1) 

  รอยละปริมาณความชื้น = 
(น้ำหนักกอนอบ น้ำหนักหลังอบ)

น้ำหนักกอนอบ
×100    (1) 

 

1.2.2 ปริมาณพิเพอรีน ตามวิธีการของ AOAC (2012) 

นำพริกไทยออนสดไปทำแหงแบบแชเยือกแข็ง เเลวจึงนำมา

บดละเอียด ชั ่งน้ำหนักตัวอยาง 0.5 กรัม สกัดตัวอยางดวย 

Denatured Alcohol (SDA No.3A) แลวจึงนำสารละลายท่ีไดมา

วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 423 นาโนเมตร ดวยเครื่อง 

UV-VIS สเปกโตรโฟโตมเิตอร ชนิดลำแสงคู ยี่หอ SHIMADSU รุน 

UV-1900 ประเทศญี ่ป ุ น โดยใช Denatured Alcohol เปน 

blank รายงานผลเปนรอยละของปริมาณพิเพอรีน ทำการทดลอง 

3 ซ้ำ 

2. ศึกษาระยะเวลาการลวกพริกไทยออนตอคุณภาพของ

พริกไทยออนแหง 

ศึกษาระยะเวลาการลวกพริกไทยออนโดยวางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: 

CRD) ลวกในน้ำเดือด ที่ระยะเวลาตางกัน 4 ระดับ คือ 3  5  7 

และ 9 นาที โดยใชตัวอยางที ่ไมไดลวกเปนตัวอยางควบคุม  

ดัดแปลงตามวิธีการของ Gu et al. (2013) แลวจึงนำไปอบดวย

ตูอบลมรอนแบบถาดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ชั ่วโมง (ปริมาณความชื ้นไมเกินรอยละ 12) และนำมาศึกษา

คุณภาพ ดังนี ้

2.1 วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  

วัดคาส ีปริมาณน้ำอิสระ และคาความหนาแนนโดยรวม 

ตามวิธีการขอ 1.1  

2.1.1 คาการหดตัวของพริกไทย ตามวิธีการของ อัจฉรา 

และคณะ (2556) โดยสุ มเมล็ดพริกไทยออน กอนอบและหลัง

อบแหง จำนวน 50 เมล็ด มาวัดเสนผานศูนยกลางตามขอ 1.1.4 

รายงานผลเปนรอยละการหดตัว ทำการทดลอง 3 ซ้ำ คำนวณดัง

สมการ (2) 

รอยละการหดตัว = 1-{
ขนาดเมล็ดพริกไทยหลังอบ

ขนาดเมล็ดพริกไทยกอนอบ
}×100    (2) 

 

2.1.2 คารอยละผลผลิต (%yield) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

โดยคำนวณดังสมการ (3) 

 รอยละผลผลิต =  
น้ำหนักสดหลังอบ

น้ำหนักแหงกอนอบ
 ×100     (3) 
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2.2 วิเคราะหคุณภาพทางเคมี  

ปริมาณความชื้นและปริมาณพิเพอรีน ตามวิธีการขอ 

1.2 

2.2.1 ก ิจกรรมของเอนไซมโพล ีฟ นอลออกซิเดส 

(Polyphenol Oxidase Activity: PPO activity) ตามวิธกีารของ 

Gu et al. (2013) นำตัวอยางพริกไทยออนที่ผานการทำแหงแลว

มาบดละเอียด ชั่งน้ำหนักตัวอยาง 1 กรัม และสกัดตัวอยางดวย

สารละลายฟอตเฟตบัฟเฟอร (phosphate buffer) (pH=7) และ

สารละลายสารละลายแคทีคอล (catechol) นำไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโตร

โฟโตมิเตอร ยี่หอ Gene Quant รุน 10300 ประเทศอังกฤษ โดย

มีพริกไทยออนสดเปนตัวอยางควบคุมซึ่งมีคากิจกรรมการทำงาน

ของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส เทากับรอยละ 100 รายงานผล

เปนรอยละการทำงานของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ทำการ

ทดลอง 3 ซ้ำ คำนวณดังสมการ (4) 

รอยละการทำงานของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส = 100-{
คาการดูดกลืนแสงตัวอยางควบคุม คาการดูดกลืนแสงของตวัอยาง

คาการดูดกลืนแสงตัวอยางควบคุม
}×100      (4) 

 

3. ศึกษาปริมาณการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซดตอคุณภาพของ

พริกไทยออนแหง 

นำพริกไทยออนที ่ไดสภาวะการลวกที ่เหมาะสมมา

ศึกษาปริมาณการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) โดยวาง

แผนการทดลองแบบ CRD ศึกษาปริมาณในการรม SO2  3 ระดับ 

คือ 15  20 และ 25 ลูกบาศกเซนติเมตร ตอตัวอยาง 100 กรัม 

โดยมีตัวอยางท่ีไมผานการรม SO2 เปนตัวอยางควบคุม  

เตรียมตัวอยางโดยนำพริกไทยออนที่ผานการลวกแลว

มาใสภาชนะโถแกวสำหรับรมควัน จากนั้นใชไซริงคดูดกาซ SO2 

จากถังอัดความดัน ฉีดลงในภาชนะโถแกว ทิ ้งไวเปนเวลา  

1 ชั่วโมง แลวจึงนำไปอบแหงดวยตูอบลมรอนแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 

50 องศาเซสเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง (ปริมาณความชื้นไมเกิน

รอยละ 12) และนำมาศึกษาคุณภาพ ดังน้ี 

3.1 คุณภาพทางกายภาพ ไดแก วัดคาสี ปริมาณน้ำ

อิสระ ความหนาแนนโดยรวม ตามวิธีการขอ 1.1 คาการหดตัว 

ตามวิธีการขอ 2.1.1 และวัดรอยละผลผลิตตามวิธีการขอ 2.1. 

3.2 คุณภาพทางเคมี ไดแก วิเคราะหปริมาณความช้ืน 

และปริมาณพิเพอรีน ตามขอวิธีการขอ 1.2 และ วิเคราะหคา

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส ตามวธิกีารขอ 2.2.1  

3.2.1 วิเคราะหปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดตกคาง ตาม

วิธีการของ In-house method based on AOAC (2016) นำ

ตัวอยางมาบดละเอียดใสในขวดกนกลม เติมน้ำกลั่นและประกอบ

เขากับชุดกลั่น เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (HCl) รอยละ 36-38 

ลงไป เทสารละลายไฮโดรเจนเพอรออกไซดลงในขวดรูปชมพูและ

หลอดทดลองที่ประกอบอยูกับชุดกลั่น แลวเปดเตาใหความรอน 

60 นาที นำสารละลายที่ไดจากขวดรูปชมพูและหลอดทดลองไป

ไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ที ่ความ

เขมขน 0.01 นอรมอล (N) รายงานผลเปน มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

โดยคำนวณดังสมการ (5)  

  ปริมาณ SO2 ตกคาง = 
.  × .  × ×

น้ำหนักตัวอยาง
    (5) 

 

4. การประเมินทางประสาทสัมผัส 

นำพริกไทยออนแหงที่ผลิตไดมาปรุงอาหารเมนูผัดฉา

ปลาและประเม ินทางประสาทสัมผัสดวยว ิธ ีการใหคะแนน

ความชอบ (9 – points hedonic scale) โดยมีคุณลักษณะที่ทำ

การทดสอบ ไดแก สีของพริกไทยออน กลิ่นรสของพริกไทยออน 

ความเผ็ดรอน รสชาติ และความชอบโดยรวม กับผู ทดสอบ

กลุมเปาหมายที่ไมผานการฝกฝน จำนวน 50 คน เปนผูที่มีอายุ

ระหวาง 25-55 ป สามารถรับประทานพริกไทยออนไดและไมเคย

มีประวัติการเเพสารกลุมซัลไฟต  

5. การวิเคราะหผล 

5.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี

วิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาคาเฉลี ่ย สวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหหาความแปรปรวนดวยวิธี 

Analysis of variance (ANOVA) ทดสอบความแตกต างของ

คาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

ทีร่ะดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 

5.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

การยอมรับของพริกไทยออนแหงด วยว ิธี  Paired samples  

T-Test ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการศกึษาคุณภาพของวัตถุดิบ 

 ผลการศึกษาคุณภาพพริกไทยออน พันธุซีลอน (ยอด

ขาว) ที่ใชเปนวัตถุดิบเริ่มตน แสดงดังตารางท่ี 1 พบวามีคาเฉลี่ย

เสนผานศูนยกลางของเมล็ดเทากับ 5.30 มิลลิเมตร ซึ่งพันธุซีลอน 

(ยอดขาว) เปนพันธุ ที ่มีขนาดเมล็ดใหญกวาพันธุ ซาราวัคซึ ่งมี

ขนาดเมล็ดเฉลี่ยเทากับ 4.30 มิลลิเมตร (พนม, 2555)  มีปริมาณ

ความช้ืนรอยละ 82.21 และพบวามีปริมาณพิเพอรีนรอยละ 7.26 

สอดคลองกับรายงานของ Ravindran et al. (2000) ที ่พบวา

พริกไทยพันธุซีลอน มีปริมาณพิเพอรีนรอยละ 7.60 ซึ่งปริมาณพิ

เพอรีนที ่พบอยู ในชวงรอยละ 5-9 เปนชวงที ่พบในพริกไทย

โดยท่ัวไป (Ravindran and Kallupurackal, 2012) 
 

ตารางที่ 1 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของพริกไทยสด 

คุณภาพ พริกไทยสด 

คุณภาพทางกายภาพ 

   คาสี  

L* 26.99±0.77 

a* -8.31±0.57 

b* 28.25±0.93 

ปริมาณน้ำอิสระ (aw) 0.99±0.00 

   ความหนาแนนโดยรวม (กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) 0.63±0.00 

เสนผานศูนยกลาง (มิลลิเมตร) 5.30±0.60 

คุณภาพทางเคมี   

ปริมาณความชื้น (รอยละ) 82.21±0.29 

   พิเพอรีน (รอยละ) 7.26±0.04 
 

2. ผลการศกึษาระยะเวลาการลวกพริกไทยออนตอคณุภาพของ

พริกไทยออนแหง 

 ผลการศึกษาพบวาเมื่อเพิ่มระยะเวลาการลวกพริกไทย

สงผลใหคาความสวาง (L*) เพิ ่มขึ ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) โดยพริกไทยที่ผานการลวกที่ระยะเวลา 7 และ 9 นาที 

มีคาความสวางไมแตกตางกัน และยังพบวาการลวกสงผลใหคา

ความเปนสีแดง-สีเขียว (a*) อยูในชวงติดลบแสดงใหเห็นวามีความ

เปนสีเขียวซึ่งเปนคุณลักษณะสำคัญที่ตองการของพริกไทยออน

แหง โดยพริกไทยที่ผานการลวกที่ระยะเวลา 3  5 และ 7 นาที  

มีคาความความเปนสีเขียวมากที ่สุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะอ่ืน (ตารางท่ี 2) ลักษณะของ

เมล็ดพริกไทยเมื่อผานการอบแหงดวยความรอนจะมีลักษณะเห่ียว

ยนแบบไมสม่ำเสมอ เนื่องจากเกิดความเครียดภายในเมล็ดและ

เกิดการหดตัวในระหวางการอบแหง (อัจฉรา และคณะ, 2556)  

นอกจากนั ้นยังพบวาเมื่อเพิ่มระยะเวลาการลวกทำใหมีรอยละ

ผลผลิตลดลง โดยพบวาเมล็ดพริกไทยที่ผานการลวกมีลักษณะ

กลม ผิวเรียบ แตมีปริมาตรลดลง เน่ืองจากเกิดการสูญเสียน้ำหนัก

จากการลวกและการทำแหงสอดคลองกับรายงานการศึกษาของ 

Gu et al. (2013) ที่พบวาพริกไทยดำที่ผานการลวกกอนการทำ

แหงท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 10 นาที ทำใหเกิดการสูญเสีย

น้ำหนักไปถึงรอยละ 28 ระยะเวลาในการลวกที่เพิ่มขึ้นสงผลให

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (Polyphenol Oxidase 

Activity: PPO) ลดลงตามลำดับ และกิจกรรมของ PPO เหลือ

นอยที่สุดเมื่อผานการลวก 9 นาที สอดคลองกับรายงานการศึกษา

ของ Gu et al. (2013) ที่พบวาเมื่อเพ่ิมระยะเวลาในการลวกสงผล

ใหกิจกรรมของ PPO ลดลงเนื่องจาก PPO เกิดการเสียสภาพ 

ไม สามารถเร  งปฏ ิก ิ ร ิยาออกซ ิ ไดซ   (Oxidation reaction) 

สารประกอบกลุ มฟนอลใหเกิดเปน O-quinone (สมฤดี และ 

ปราณี, 2557) ชวยยับยั ้งก ิจกรรมของ PPO ซึ ่งพบในบริเวณ

เปลือกของพริกไทย ลดการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลทำใหยับยั้งการ

เกิดสีคล้ำของพริกไทยเมื่อผานการทำแหง (รูปที่ 1) พริกไทยออน

แหงที่ไมไดผานการลวกมีปริมาณพิเพอรีน รอยละ 6.41 แตเมื่อ

ผานการลวกที่ระยะเวลา 3  5  7 และ 9 นาที พบวาปริมาณพิเพอ

รีเพิ ่มขึ ้นเปนร อยละ 6.71  7.14  7.11 และ 7.26 ตามลำดับ 

(ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Risfaheri 

and Hidayat (1993) ที่พบวาพริกไทยดำที่ผานการลวกเปนเวลา 
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1.5 และ 2.5 นาที แลวนำไปตากแหง มีปริมาณพิเพอรีน รอยละ 

3.20 และ 3.07 ตามลำดับซึ่งมีปริมาณมากกวาพริกไทยดำตาก

แหงที่ไมผานการลวก (รอยละ 2.99) ดังนั้นผลการศึกษาแสดงให

เห็นวาการลวกที่ระยะเวลา 7 นาที ทำใหมีคาความสวาง และคา

ความเปนสีเขียวมากที่สุด และมีคาความหดตัวต่ำที่สุด ซึ่งเปน

คุณลักษณะที่ดีตรงตามมาตรฐานที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 พริกไทยออนแหงที่ผานการลวกที่ระยะเวลาแตกตางกัน; ตัวอยางควบคุม (ก), ลวก 3 นาที (ข), ลวก 5 นาที (ค), ลวก 7 นาที

(ง), ลวก 9 นาที (จ) 
 

3. ผลการศึกษาปริมาณการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซดตอ

คุณภาพของพริกไทยออนแหง  

นำพริกไทยที่สภาวะการลวกที ่เหมาะสมจากขอ 2 

คือ ผ านการลวก 7 นาที แลวจึงนำมารมกาซซัลเฟอรได

ออกไซด (SO2) ที่ปริมาณ 15  20 และ 25 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ผลการศึกษาพบวาการรม SO2 สงผลใหพริกไทยออนแหงมีคา

ความสวาง (L*) เพิ่มขึ้นและคาความเปนสีเขียว (a*) เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื ่อเปรียบเทียบกับ

ตัวอยางควบคุม แสดงดังรูปที่ 2 นอกจากนั้นพบวาพริกไทย

ออนแหงที่ผลิตไดจากทุกสภาวะมีปริมาณความชื้นเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานของ Codex Alimentarius (CXS 326-2017) 

ซึ่งกำหนดไวใหพริกไทยออนแหงมีปริมาณความชื้นไมเกินรอย

ละ 12 และยังพบวาคาปริมาณน้ำอิสระ (aw) ของพริกไทยออน

แหงทุกสภาวะการผลิตมีคาอยู ในชวง 0.39-0.42 ซึ่งต่ำกวา 

0.6 ดังน้ันเช้ือจุลินทรียไมสามารถเจริญได (Beuchat, 2013)  

การรม SO2 ช วยย ับย ั ้งก ิจกรรมของ PPO เมื่อ

เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม เมื ่อผานการรม SO2 ใน

ปริมาณ 15  20 และ 25 ลูกบาศกเซนติเมตร พบวากิจกรรม

ของ PPO ลดลงจาก 13.83 เหลือรอยละ 9.90  5.84 และ 

5.79 ตามลำด ับ ผลของก ิจกรรมของ PPO ท ี ่ลดลงนั้น

สอดคลองกับคาความสวาง (L*) ของพริกไทยออนแหงที่

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบ

กับตัวอยางควบคุม อยางไรก็ตามเมื ่อเพิ ่มปริมาณ SO2 ไม

สงผลตอคาความสวาง (L*) และคาความเปนสีเขียวของ

พริกไทยออนแหง และไมพบความแตกตางของปริมาณพิเพอรี

นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ของพริกไทยออนแหงที่

ผานการรม SO2 และตัวอยางควบคุม โดยพบวามีปริมาณ SO2 

ตกคางมากขึ ้นเมื่อเพิ่มปริมาณในการรม SO2 แตยังอยูใน

เกณฑตามมาตรฐาน คือไมเกิน 150 มิลลิกรัม/กก. (Codex 

Alimentarius, 2017) ดังนั้นสภาวะที ่เหมาะสม คือ การรม 

SO2 ในปริมาณ 15 ลูกบาศกเซนติเมตร 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของพริกไทยออนแหงท่ีระยะเวลาการลวกแตกตางกัน 

คุณภาพ 
ตัวอยางควบคมุ 

(ไมลวก) 

ระยะเวลาลวก 

3 นาท ี 5 นาท ี 7 นาท ี 9 นาท ี

คุณภาพทางกายภาพ      

คาส ี      

L* 16.25±0.26d 34.27±0.80c 36.69±0.27b 37.46±0.26a 38.09±0.03a 

a* 3.45±0.33a -1.61±0.12c -1.60±0.07c -1.56±0.24c -1.19±0.02b 

b* 8.33±0.57d 23.54±0.73c 26.58±0.53b 27.52±0.18a 26.23±0.20b 

ปริมาณน้ำอิสระ (aw) 0.33±0.01b 0.37±0.02a 0.38±0.01a 0.37±0.01a 0.38±0.00a 

ความหนาแนนโดยรวม 

(กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) 

0.27±0.00a 0.23±0.01b 0.21±0.01c 0.19±0.00d 0.21±0.01c 

คาการหดตัว (รอยละ) 27.31±1.3a 24.25±0.26b 23.45±1.18bc 20.86±0.92d 22.23±1.15cd 

รอยละผลผลิต (รอยละ) 16.87±0.12ab 16.93±0.12a 16.67±0.12c 16.53±0.12c 16.47±0.11c 

คุณภาพทางเคมี      

ปริมาณความชื้น (รอยละ) 8.82±0.28d 9.71±0.04c 9.78±0.11bc 10.06±0.04ab 10.12±0.04a 

พิเพอรีน (รอยละ) 6.41±0.33d 6.71±0.01c 7.14±0.09b 7.11±0.06b 7.26±0.40a 

กิจกรรมของ PPO (รอยละ) 100±0.00a 25.48±0.97b 15.06±0.48c 13.83±0.20d 10.58±0.33e 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในแนวนอนแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 พริกไทยออนแหงที่ผานการรมซัลเฟอรที่ปริมาณแตกตางกัน; ตัวอยางควบคุม (ก), รมซัลเฟอรไดออกไซด 15 ลูกบาศก

เซนติเมตร (ข), รมซัลเฟอรไดออกไซด 20 ลูกบาศกเซนติเมตร (ค), รมซัลเฟอรไดออกไซด 25 ลูกบาศกเซนติเมตร (ง) 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของพริกไทยออนแหงที่รมซัลเฟอรไดออกไซดในปริมาณแตกตางกัน 

คุณภาพ 

ตัวอยางควบคมุ 

(ไมผานการรม 

ซัลเฟอรไดออกไซด) 

ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด 

15 ลูกบาศกเซนติเมตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร 25 ลูกบาศกเซนติเมตร 

คุณภาพทางกายภาพ     

คาส ี     

L* 35.42±0.47b 38.55±0.29a 38.60±0.07a 38.50±0.05a 

a* -1.32±0.51a -1.93±0.09b -2.21±0.04b -2.12±0.10b 

b* 24.61±0.31b 26.28±0.23a 26.40±0.03b 26.32±0.37b 

ปริมาณน้ำอิสระ (aw) 0.41±0.01a 0.42±0.01a 0.40±0.01b 0.39±0.01b 

ความหนาแนนโดยรวม  

(กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)ns 

0.22±0.00 0.22±0.00 0.22±0.00 0.22±0.00 

คาการหดตัว (รอยละ)ns 20.86±0.92 20.28±0.62 20.70±0.78 20.51±0.29 

รอยละผลผลิต (รอยละ)ns 16.33±0.06 16.33±0.12 16.27±0.06 16.37±0.06 

คุณภาพทางเคมี     

ปริมาณความชื้น (รอยละ) 10.74±0.08a 10.64±0.11a 10.42±0.10b 10.63±0.07a 

พิเพอรีน (รอยละ)ns 7.11±0.06 7.07±0.02 7.14±0.07 7.17±0.02 

กิจกรรมของ PPO (รอยละ) 13.83±0.20a 9.91±0.10b 5.84±0.05c 5.79±0.05c 

ซัลเฟอรไดออกไซดตกคาง 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

ND 70.77±0.00c 81.79±0.00b 131.55±0.00a 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในแนวนอนแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ND หมายถึง ตรวจไมพบ (Not detected) 
 

4. ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของพริกไทยออน

แหงที่มานำมาประยุกตใชในเมนูผัดฉาปลาเปรียบเทียบกับ

พริกไทยออนสด แสดงดังตารางที่ 4 พบวาคุณลักษณะดานกลิ่น

รส ความเผ็ดรอน รสชาติ และความชอบโดยรวมของพริกไทย

ออนแหงนั้นไมแตกตางจากพริกไทยออนสด อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p>0.05) คะแนนการยอมรับของผูบริโภคในทุกคุณลักษณะ

อยู ในระดับชอบปานกลาง ในสวนของคุณลักษณะดานสีของ

พริกไทยออนแหงนั้นถึงแมจะแตกตางจากพริกไทยออนสดอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตเปนที ่น าส ังเกตวาคะแนน

ความชอบนั้นยังคงอยูในระดับชอบปานกลางเชนเดียวกัน 

 

ตารางที ่4 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของพริกไทยออนแหงท่ีนำมามาประยุกตใชในเมนูผัดฉาปลา 

คุณลักษณะ 
ผัดฉาปลา 

พริกไทยสด พริกไทยออนแหง 

ส*ี 7.50±0.93 7.16±0.89 

กลิ่นรสns 7.48±0.95 7.22±0.97 

ความเผ็ดรอนns 7.36±0.94 7.24±0.96 

รสชาตnิs 7.42±0.84 7.26±0.85 

ความชอบโดยรวมns 7.56±0.76 7.30±0.89 

หมายเหตุ * หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
ns หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

  



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 47 เลมที่ 4 631 

 

สรุปผลการวิจัย 

การลวกรวมกับการรมซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กอน

การอบแหงพริกไทยออนชวยคงคณุภาพโดยเฉพาะดานสีและกลิน่

รสใหไดคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานของ Codex Alimentarius 

(CXS 326-2017) โดยการลวกและการรม SO2 ทำใหกิจกรรม

ของ PPO ลดลงลดการเกิดสีคล้ำในระหวางการทำแหงพริกไทย

ออน และการลวกยังชวยทำใหสารพิเพอรีนมีปริมาณเพิ ่มข้ึน 

สภาวะการลวกและการรม SO2 ที่ทำใหไดพริกไทยออนแหงที่มี

คุณภาพดีที่สุด คือ การลวกที่ระยะเวลา 7 นาที รวมกับการรม 

SO2 ปริมาณ 15 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อนำพริกไทยออนแหงมา

ปร ุงอาหารในเมน ูผ ัดฉ าปลา พบว าคะแนนความชอบใน

คุณลักษณะดานกลิ่นรส ความเผ็ดรอน รสชาติ และความชอบ

โดยรวมไมแตกตางจากพริกไทยออนสด ผลจากงานวิจัยนี้จึงเปน

แนวทางในการผลิตพริกไทยออนแหงที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

ตามมาตรฐานของ Codex Alimentarius (CXS 326-2017)  เปน

การเพิ่มทางเลือกในการแปรรูปพริกไทยในรูปแบบพริกไทยออน

แหงท่ีสามารถตอยอดการผลิตในเชิงพาณิชยได 
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