
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------- 

ชุดโครงการวิจัย :เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่และสมุนไพร 
โครงการวิจัย  :เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือรักษาสารส าคัญในพืชสมุนไพร 
กิจกรรมที่ 2 :เทคโนโลยีการรักษาสารส าคัญในสมุนไพรประเภทหัว 
ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) : ศึกษาบรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขม้ินชันผง เพ่ือ 
รักษาสารเคอร์คูมินอยด์ น้ ามันหอมระเหย และลดการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา 
ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) : Study on Packaging and Storage Time to Preserve Curcuminoids 
Volatile Oil  and Reduce Aflatoxin Contamination in Turmeric Powder 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : จารุรัตน์  พุ่มประเสริฐ  
หน่วยงานต้นสังกัด  : กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
ผู้ร่วมงาน   : จารุวรรณ  บางแวก และ ศุภรา อัคคะสาระกุล 
หน่วยงานต้นสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
 

Abstract 
Study on packaging and appropriate storage time to preserve turmeric powder for 

maintaining curcuminoids, volatile oil and reducing aflatoxin contamination was performed 

at Postharvest and Processing Research and Development Division during 2016 -2018 . The 

experiment was conducted in split plot design. Three packages were set as main plot which 

were plastic bag, vacuum bag and aluminum foil bag. The sub plot of this experiment was 

the storage period for 12 months and 5 replicates of each treatment were done. The result 

showed that packages and shelf life were related to the moisture content, volatile oil and 

aflatoxin. But it did not affect on the amount of curcuminoids including three main 

constituents which were curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin in 

turmeric powder. By the storage period for 12  months in foil bag, the moisture content of 

turmeric powder was not much different to the initial moisture content as 1 2 .9 2  % and 

contained higher volatile oil content than product in the plastic bag including the least 

aflatoxin contamination. It was found that the containers did not affect significantly on the 

amount of curcuminoids and three main constituents. But turmeric powder in foil bag 

contained higher amount than the product in plastic bag and vacuum bag. Therefore, 



turmeric powder should be kept in foil bags to maintain moisture content curcuminoids, 

volatile oil and reduce the contamination of aflatoxin. 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาบรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขมิ้นชันผง เพ่ือรักษาสารเคอร์คูมินอยด์ 
น้ ามันหอมระเหย และลดการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา ที่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split 
plot โดยมีปัจจัยหลัก คือ ชนิดบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติก, ถุงสูญญากาศ และถุงฟอยด์ ปัจจัยรอง 
คือ ระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน พบว่า บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาการเก็บรักษามีปฏิสัมพันธ์
กันต่อปริมาณความชื้น น้ ามันหอมระเหย และการเกิดสารพิษอะฟลาทอกซิน แต่ไม่มีผลต่อปริมาณสารเคอร์คู
มินอยด์ และสารประกอบหลักทั้ง 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน ดีเมทอกซี่เคอร์คูมิน และ บิสดีเมทอกซี่เคอร์คูมิน ใน
ขม้ินชันผง โดยการเก็บรักษาในถุงฟอยด์เป็นระยะเวลา 12 เดือน สามารถเก็บรักษาความชื้นของขมิ้นชันผงให้
ค่อนข้างคงที่ไม่แตกต่างจากความชื้นของการเก็บรักษาเริ่มต้น คือ 12.92 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ ามันหอม
ระเหยคงเหลือมากกว่าเก็บรักษาในถุงพลาสติก มีปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินน้อยกว่าการเก็บรักษาใน
ภาชนะอ่ืนๆ แม้บรรจุภัณฑ์ ไม่มีผลต่อปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ และสารประกอบหลักทั้ง 3 ตัว คือ เคอร์คู
มิน ดีเมทอกซี่เคอร์คูมิน และ บิสดีเมทอกซี่เคอร์คูมิน แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารแล้วการเก็บรักษาในถุง
ฟอยด์จะมีปริมาณสารดังกล่าวมากกว่าการเก็บในถุงพลาสติก และถุงสูญญากาศ ดังนั้นการเก็บรักษาขมิ้นชัน
ผงควรเก็บรักษาในถุงฟอยด์เพ่ือรักษาความชื้น สารเคอร์คูมินอยด์ น้ ามันหอมระเหย และลดการปนเปื้อนของ
สารพิษจากเชื้อรา 
 
ค าหลัก: ขม้ินชันผง การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์  เคอร์คูมินอยด์ 
 

ค าน า 
 เหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) มีสารส าคัญในการออกฤทธิ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้ ามันหอม
ระเหย (volatile oil) และกลุ่มสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่า เคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) สารทั้ง 2 กลุ่มจะ
ออกฤทธิ์เสริมกันในการรักษาอาการแน่น จุก เสียด สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ประกอบด้วยสารหลัก 3 ตัว คือ 
เคอร์คูมิน (curcumin; 75-81%), ดีเมทอกซี่เคอร์คูมิน (demethoxycurcumin; 15-19%) และ บิสดีเมทอก
ซี่เคอร์คูมิน (bisdemethoxycurcumin; 2.2-6.6%) (Jayaprakasha et al., 2005) ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ที่
พบในเหง้าขม้ินชันแตกต่างกันในแต่ละแหล่งปลูก วัตถุดิบขมิ้นชันที่ดีควรมีเคอร์คูมินอยด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
และมีปริมาณน้ ามันหอมระเหยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2544) มีการศึกษาวิจัยฤทธิ์ของ
เคอร์คูมินอยด์อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ พบว่ามีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี นอกจากนี้ในการ



วิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีฤทธิ์บ ารุงและรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง การรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจเบาหวาน ข้ออักเสบ ธาลัสซีเมีย ลดระดับคอเลสเตอรอล และป้องกันสมองเสื่อม  โดยขมิ้นชันที่เก็บ
เกี่ยวที่อายุ 12 ถึง 24 เดือนหลังปลูก มีปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ และน้ ามันหอมระเหยตามค่ามาตรฐาน คือ 
สารส าคัญเคอร์คูมินอยด์ไม่ต่ ากว่า 5% และน้ ามันหอมระเหยไม่ต่ ากว่า 6% โดยขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 24 
เดือนหลังปลูก มีปริมาณสารส าคัญเคอร์คูมินอยด์สูงสุด 15.45% รองลงมาได้แก่ขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 14 
เดือนหลังปลูก มีปริมาณสารส าคัญเคอร์คูมินอยด์ 12.04% ขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 24 เดือนหลังปลูก มี
น้ ามันหอมระเหยมากเป็นอันดับสองรองจากขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 20 เดือนหลังปลูก โดยมีน้ ามันหอม
ระเหย 14.38% และ 9.25% ตามล าดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่าขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก 
จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด 6,365.10 กิโลกรัม รองลงมา คือ ขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 14 และ 24 เดือนหลัง
ปลูก 4,226.30 และ 3,827.50 กิโลกรัม ตามล าดับ (มณทิรา, 2550) ดังนั้นจึงควรเก็บเกี่ยวขมิ้นชันที่อายุ 12 
เดือน และน าหัวขมิ้นต้มในน้ าเดือด 30 นาที หั่นเป็นชิ้นบางๆ น าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
วัตถุดิบขมิ้นที่ได้เมื่อน ามาบดเป็นผง คุณภาพในด้านปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ (7%) และปริมาณน้ ามันหอม
ระเหย (9%) ยังเป็นไปตามมาตรฐานสมุนไพรไทย ส่วนการศึกษาวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบขมิ้นชันแห้งที่มี
คุณภาพ โดยการคงคุณภาพขมิ้นชันสดโดยการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 15-20 และ 25-30 องศาเซลเซียส 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สี ความหนืด ความชื้น  และการสูญเสียน้ าหนักของขมิ้นชัน ค่า
ความชื้นของขมิ้นชันในแต่ละเดือนที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า ในเดือนที่ 1-6 ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส ขมิ้นชันมีค่าน้ าหนักและความชื้นมากที่สุด และที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส จะท าให้สีของ
ขมิ้นชันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ส าหรับการเก็บขมิ้นเพ่ือสกัดน้ ามันหอมระเหย 
ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ า และระยะเวลาในการเก็บรักษาน้อย เพ่ือให้ได้ปริมาณน้ ามันมาก และการเก็บ
ขม้ินไว้ในภาชนะที่ปิดทึบแบบถุงพลาสติก (ถุงปุ๋ย)   ถุงตาข่าย  หรือถุงกระดาษ จะพบอัตราการงอกของเหง้า
ขมิ้นมากกว่าเก็บไว้ในตะกร้าที่โปร่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก (กรมวิชาการเกษตร, 2553) เมื่อศึกษาการสกัด
สารเคอร์คูมินจากขมิ้นชันโดยใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่ เมทานอลและเอธานอลโดยใช้สภาวะใน
การสกัดที่ต่างๆ กัน คืออุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดอยู่ในช่วง 25 – 50 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการสกัด
อยู่ในช่วง 30 นาที - 24 ชั่วโมง ปริมาณของสารเคอร์คูมินที่สกัดได้จะถูกน าไปวิเคราะห์โดยเครื่องยูวีวิสิ
เบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า 1) สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดที่ให้ปริมาณสาร
เคอร์คูมินสูงสุด ( 80.95 มิลลิกรัมต่อ 1 กรัมขมิ้นแห้งหรือคิดเป็นร้อยละ 8.09 โดยน้ าหนัก) คือที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เมื่อใช้เมทานอลเป็นสารสกัด 2) สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดที่ให้ปริมาณ
สารเคอร์คูมินสูงสุด (91.52 มิลลิกรัมต่อ 1 กรัมขมิ้นแห้งหรือคิดเป็นร้อยละ 9.15 โดยน้ าหนัก) คือที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเมื่อใช้เอธานอลเป็นสารสกัด 3) ปริมาณสารเคอร์คูมินที่สกัดได้จะลดลง
เมื่ อ อุณ หภูมิ ในการสกัดสู งขึ้ น  4) สารสกัด เคอร์คูมินสามารถยับยั้ งการเจริญ เติบ โตของเชื้ อรา 
Aspergillusniger ได้ (สมใจ, 2549) วิธีวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูงแบบวัฏภาคย้อนกลับโดยใช้คอลัมน์ชนิด RP-C18 ใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ประกอบด้วยอะซิโตไนไทรล์
และ 2 เปอร์เซ็นต์กรดอะซิติก ด้วยระบบ gradient elution และอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดที่



ความยาวคลื่น 425 นาโนเมตร พบว่าวิธีนี้มีความไวความเฉพาะเจาะจงความแม่นย าสูงและให้ค่าการ
ตอบสนองของสัญญาณได้เป็นเส้นตรงส าหรับค่าขีดจ ากัดต่ าสุดในการตรวจวัดของเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คู
มิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน เท่ากับ 0.09, 0.14 และ 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ขีดจ ากัดต่ าสุดใน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คูมินเท่ากับ 0.32, 0.49 
และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (วิษณุ, 2554) 
 ดังนั้นการทดลองนี้จึงได้ท าการศึกษาบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขมิ้นชัน
ผง ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ น้ ามันหอมระเหย และลดการปนเปื้อนของสารพิษ
จากเชื้อรา 
 

วิธีด าเนินการ 
1. วางแผนการทดลองแบบ Split Plot จ านวน 5 ซ้ า Main plot คือ ชนิดบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด คือ  

ถุงพลาสติก ถุงสูญญากาศ และถุงฟอยด์  Sub plot คือ ระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน โดยสุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ทุก 2 เดือน จ านวน 5 ซ้ าต่อตัวอย่าง   
 
 

2. การเตรียมตัวอย่าง น าหัวขม้ินชันจากแปลงเกษตรกร อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี น าไป 
ตากแดดจนได้ความชื้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยสุ่มไปหาความชื้นทุก 2 ชั่วโมง ด้วยวิธี AOAC Official 

Method 930.04 Moisture in Plants น าขมิ้นแห้งที่ได้ไปบดเป็นผงละเอียด  

3. ตรวจปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์  ด้วยเครื่อง high performance liquid chromatography  

(HPLC)  

3.1 สกัดสารด้วยวิธี Maceration extraction โดยชั่งตัวอย่างขมิ้นชันผง 0.1 กรัม และเติมเมทานอล  

99.9 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 100 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 1 คืน  กรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4  

ปิเปตส่วนใสที่กรองได้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผ่าน nylon membrane 0.45 um ใส่ขวดแก้วสีชา 

3.2 ฉีดสารละลายที่ได้ด้วยเครื่อง HPLC Agilent 1260 Infinity Series 

 - Column : RP-Amide 

  - Mobile phase : Acetonitrile : 5% Acitic acid in Water (50 : 50) 

  - Flow rate : 1 ml/min 

  - Run time : 20 min  

  - Detector : Diode Array Detector(DAD) wavelength 425 nm. 

  - Injection : 20 µl 

4. การเก็บรักษา น าขมิ้นชันผงจากข้อ 2 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติก ถุงสูญญากาศ  



และถุงฟอยด์ ตัวอย่างละ 250 กรัม น าตัวอย่างที่บรรจุแล้วเก็บรักษาที่สภาพอุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 12 
เดือน  
สุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ น้ ามันหอมระเหย และวัดการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา 
ทุก 2 เดือน บรรจุภัณฑ์ละ 5 ซ้ า 

5. ท าการบันทึกข้อมูลปริมาณเคอร์คูมินอยด์ น้ ามันหอมระเหย และการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา 
6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปริมาณความชื้น 

บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาเก็บรักษามีปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณความชื้นของขม้ินชันผง เมื่อเก็บรักษา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน พบว่า ขมิ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงฟอยด์มีความชื้นน้อยที่สุด คือ 12.92%  รองลงมา 
คือ ถุงลาสติก และถุงสูญญากาศ มีความชื้น 14.67 และ 15.48% ตามล าดับ (Table 1)  ซึ่งการท าแห้งโดย
การตากแดดหรืออบแห้งจนเหลือความชื้นที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาโดยทั่วไปควรมีความชื้นไม่เกิน 13% 
(กองส่งเสริมพืชสวน, 2542) ซึ่งขมิ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงฟอยด์มีปริมาณความชื้นเมื่อเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 12 เดือนไม่เกิน 13% เนื่องจากถุงอลูมิเนียมฟอยล์มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันแสง กลิ่นและ

ความชื้น จึงเหมาะที่สุดส าหรับการบรรจุอาหารที่ต้องการการป้องกันสู ง ในขณะที่ถุงพลาสติกและถุง
สูญญากาศเมื่อเก็บรักษาถึงเดือนที่ 4 มีปริมาณความชื้นเพ่ิมขึ้นมากกว่า 13% เนื่องมาจากถุงพลาสติกและถุง
สูญญากาศยังคงมีการซึมผ่านของอากาศได(้สถาบันพลาสติก, ม.ป.ป.)  

 
Table 1 The amount of moisture (%) in turmeric powder by various packages and stored at 
room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

Bag Vacuum Foil 
0 13.49 a A 13.46 a A 13.23 bc A 
2 13.72 a B 13.72 a B 13.05 ab A 
4 14.50 b B 14.74 b B 12.87 ab A 
6 14.65 b B 15.41 c C 12.76 a A 
8 13.46 a A 15.83 d C 14.98 d B 
10 15.37 c B 16.44 e C 13.47 c A 
12 14.67 b B 15.48 c C 12.92 ab A 

C.V.(a) = 2.1%   C.V.(b) = 1.9% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 



ปริมาณน้ ามันหอมระเหย 
 บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาเก็บรักษามีปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณน้ ามันหอมระเหย เมื่อเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน พบว่า ขมิ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงสูญญากาศมีปริมาณน้ ามันหอมระเหยมากที่สุด 5.3% 
รองลงมา คือ ถุงฟอยด์ และถุงพลาสติก 4.5 และ 3.3% ตามล าดับ (Table 2)   สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ์
(2549) ท าการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน พบว่า มีปริมาณน้ ามันหอมระเหย 4.9% เมื่อเก็บรักษา
ขม้ินชันผงเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า ถุงพลาสติกเริ่มมีน้ ามันเกาะด้านนอกถุง ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ อ่ืนๆ ตลอด
ระยะเวลาเก็บรักษา 12 เดือน ไม่พบมีน้ ามัน เกิดขึ้น (Figure 1) เป็นผลให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยใน
ถุงพลาสติกมีปริมาณน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ อ่ืนๆ 
 
Table 2 The amount of Volatile oil (%) in turmeric powder by various packages and stored 
at room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

Bag Vacuum Foil 
0 4.5 a B 5.2 b A 5.4 ab A 
2 4.2 a C 5.7 ab A 4.9 cd B 
4 4.0 a C 5.5 ab A 5.0 bc B 
6 4.0 a B 5.8 a A 5.6 a A 
8 3.3 b C 5.1 b B 5.6 ab A 
10 3.5 b B 5.6 ab A 5.3 abc A 
12 3.3 b C 5.3 ab A 4.5 d B 

C.V.(a) = 10.6%   C.V.(b) = 8.2% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 
 
 



 
Figure 1 Turmeric powder by various packages stored for 12 months at room temperature 

 
ปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน 
 บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาเก็บรักษามีปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน เมื่อเก็บรักษา
เป็นระยะเวลา 12 เดือน พบว่า ขมิ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงฟอยด์มีปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินน้อยที่สุด 
คือ 7.36 ppb รองลงมา คือ ถุงพลาสติกและถุงสูญญากาศมีปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน 7.44 ppb เท่ากัน 
(Table 3)   โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดค่าการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินได้ไม่เกิน 20 
ppb (ดวงจันทร์ และวนิดา, 2545) และตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 12 เดือน ถุงฟอยด์และถุงสุญญากาศมี
ปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินน้อยกว่า 20 ppb ตลอดการเก็บรักษา สอดคล้องกับสุบุญญา (2543) พบว่า 
การเก็บรักษาตัวอย่างสมุนไพรตัวอย่างที่เก็บในถุงพลาสติกปิดปากแน่นจะมีโอกาสเกิดความชื้นได้สูงกว่า มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน 
 
Table 3 The amount of Aflatoxin (ppb) in turmeric powder by various packages and stored 
at room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

Bag Vacuum Foil 
0 18.84 c A 16.82 c A 16.68 c A 
2 18.22 c AB 15.78 c A 18.76 c B 
4 21.36 d B 19.56 d AB 17.72 c A 
6 10.88 b A 11.20 b A 10.14 b A 
8 16.52 c B 14.38 c B 10.40 b A 
10 7.00 a A 6.00 a A 5.20 a A 
12 7.44 a A 7.44 a A 7.36 a A 

C.V.(a) = 17.6%   C.V.(b) = 14.5% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 



In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 
 
 
 
 

ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ 
 บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ เช่นเดียวกับ 
สนั่น (2550) ศึกษาปริมาณสารออกฤทธิ์ของเหง้าขมิ้นชัน พบว่าบรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาเก็บรักษาไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ เมื่อเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์  พบว่า บรรจุภัณฑ์ ไม่มีผลต่อ
ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ โดยขมิ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกรัดยาง ถุงสูญญากาศ และถุงฟอยด์ มี
ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์เฉลี่ย 30.43 31.03 และ 31.23 % ตามล าดับ  แต่ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อ
ปริมาณเคอร์คูมินอยด์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 2 เดือน ขมิ้นชันผงในทุกบรรจุ
ภัณฑ์ จะมีปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์เพ่ิมข้ึน และหลังจากเก็บรักษาต่อไปเป็นเวลา 12 เดือน ปริมาณสารเคอร์
คูมินอยด์มีปริมาณลดลง (Table 4) โดยสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ประกอบด้วยสารหลัก 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน 
(curcumin; 75-81%), ดีเมทอกซ่ีเคอร์คูมิน (demethoxycurcumin; 15-19%) และ บิสดีเมทอกซี่เคอร์คูมิน 
(bisdemethoxycurcumin; 2.2-6.6%) เมื่อวิเคราะห์แยกสารทั้ง 3 ตัวมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับสารเคอร์คู
มินอยด์ พบว่า บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีปฏิสัมพันธ์กันต่อปริมาณสารทั้ง 3 ชนิด บรรจุภัณฑ์ 
ไม่มีผลต่อปริมาณสารทั้ง 3 ชนิด แต่ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อปริมาณสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 2 เดือน ขมิ้นชันผงในทุกบรรจุภัณฑ์ จะมีปริมาณสารทั้ง 3 ชนิดเพ่ิมขึ้น และหลังจาก
เก็บรักษาต่อไปเป็นเวลา 12 เดือน ปริมาณสารทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณลดลง (Table 5 6 7)  
 
Table 4 The amount of curcuminoids (%) in turmeric powder by various packages and 
stored at room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

M-MEAN 
Bag Vacuum Foil 

0 25.30 c  25.79 c  24.59 c  25.23 c 
2 37.96 a  37.30 a  43.15 a  39.47 a 
4 25.44 c  30.25 bc  28.68 bc  28.12 c 
6 33.29 ab  32.62 abc  30.55 bc  32.15 b 
8 32.73 ab  36.27 ab  34.66 b  34.55 b 
10 30.40 bc  27.54 c  27.26 c  28.40 c 
12 27.87 bc  27.46 c  29.70 bc  28.34 c 

T-MEAN        30.43      31.03       31.23         30.90  
C.V.(a) = 18.3%   C.V.(b) = 15.8% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 5 The amount of curcumin (%) in turmeric powder by various packages and stored at 
room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

M-MEAN 
Bag Vacuum Foil 

0 13.04 d  13.20 c  12.61 c  12.95 d 
2 19.89 a  19.38 a  22.45 a  20.57 a 
4 13.73 cd  16.22 abc  15.36 bc  15.10 c 
6 17.72 ab  17.33 ab  16.32 b  17.13 bc 
8 17.13 abc  18.87 a  18.17 b  18.06 b 
10 16.33 bcd  14.74 bc  14.68 bc  15.25 c 
12 14.90 bcd  14.58 bc  15.88 bc  15.12 c 

T-MEAN           16.11         16.33          16.50            16.31  
C.V.(a) = 18.2%   C.V.(b) = 15.7% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
 

Table 6 The amount of demethoxycurcumin (%) in turmeric powder by various packages 
and stored at room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

M-MEAN 
Bag Vacuum Foil 

0 5.64 c  5.73 b  5.48 c  5.62 d 
2 8.37 a  8.21 a  9.47 a  8.68 a 
4 5.59 c  6.64 b  6.29 c  6.17 cd 
6 7.20 ab  7.07 ab  6.63 bc  6.96 c 
8 7.43 ab  8.18 a  7.85 b  7.82 b 
10 6.59 bc  5.99 b  5.93 c  6.17 cd 
12 6.17 bc  6.09 b  6.57 bc  6.27 cd 

T-MEAN             6.71           6.84            6.89              6.18  
C.V.(a) = 18.0%   C.V.(b) = 15.5% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 



Table 7 The amount of bisdemethoxycurcumin (%) in turmeric powder by various packages 
and stored at room temperature for 12 months 

Month 
Packages 

M-MEAN 
Bag Vacuum Foil 

0 6.47 cd  6.67 b  6.38 c  6.50 c 
2 9.70 a  9.72 a  11.23 a  10.22 a 
4 6.13 d  7.39 b  7.03 bc  6.85 c 
6 8.36 ab  8.22 ab  7.60 bc  8.06 b 
8 8.17 abc  9.22 a  8.64 b  8.68 b 
10 7.47 bcd  6.81 b  6.65 c  6.98 c 
12 6.80 bcd  6.79 b  7.25 bc  6.95 c 

T-MEAN             7.58           7.83            7.82              7.75  
C.V.(a) = 18.8%   C.V.(b) = 16.4% 
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

สรุปผลการทดลอง 
 บรรจุภัณฑ์ มีผลต่อความชื้น น้ ามันหอมระเหย และการเกิดสารพิษอะฟลาทอกซิน แต่ไม่มีผลต่อ
ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ และสารประกอบหลักทั้ง 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน ดีเมทอกซ่ีเคอร์คูมิน และ บิสดีเม- 
ทอกซ่ีเคอร์คูมิน ในขม้ินชันผง ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อความชื้น น้ ามันหอมระเหย สารพิษ 
อะฟลาทอกซิน ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ และสารประกอบหลักทั้ง 3 ตัว โดยการเก็บรักษาขมิ้นชันผงในถุง
ฟอยด์ที่ระยะเวลา 12 เดือน สามารถควบคุมความชื้นได้ไม่ต่างจากการเก็บรักษาในเดือนแรก มีปริมาณน้ ามัน
หอมระเหยเหลือในปริมาณสูง มีปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินน้อย และไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ทั้งยังมี
ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ และสารประกอบหลักทั้ง 3 ตัว ในปริมาณท่ีสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ อ่ืนๆ 
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