
 

 
บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ตนหมอนนอกจากจะใชใบไปใชในการเพาะเลี้ยงตวัหนอนไหมแลว  ยังไดมีการ
ศึกษาวจิัยเพื่อนําเอาสวนตาง ๆ  ของตนหมอนไปใชประโยชนดานอืน่ ๆ  เชน  ใบหมอน  ซ่ึงพบวา
มีคุณสมบัติทางชีววิทยาและเภสัชวิทยา  โดยที่มีสารพวกอัลคาลอยด  1-deoxynojirimycin (DNJ)  
ที่ชวยลดระดบัน้ําตาลในเลอืดได  (Chen, 1995)  อีกทั้งมีกรดแกรมมาอะมิโนบวิไทริก (gramma  
aminobutyric acid, GABA)  ที่ชวยลดความดันเลือด  และลดการอักเสบในสมอง (Kim, 1999) 

สําหรับผลหมอนเปนผลผลิตจากตนหมอนอีกชนิดหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการใช
ประโยชนสูง  เปนผลพลอยไดจากการปลูกหมอนเล้ียงไหม  สามารถรับประทานสดได  และมี
สรรพคุณทางดานสมุนไพร  เชน  ใชแกโรคไขขออักเสบ  โรครูมาติค  โรคโลหิตจาง  บํารุงไต  
บํารุงประสาท  บํารุงหัวใจ  บํารุงโลหิต    บํารุงสายตา  ขับเสมหะ   ขจัดความรอนออกจากรางกาย  
และลดการอักเสบลําคอ (คณาจารยภาควชิาเภสัชวินจิฉยั, 2534) เปนตน  ผลหมอนสุกจะมีลักษณะ
อวบน้ํา  มีสัดสวนความเปรีย้ว (tartness)  กับความหวาน (sweetness)  ที่สมดุลกันใกลเคียงกับผล
องุน   และมีสีแดงเขมจนถึงสีมวงดําทั้งผล  เนื่องจากมีสารสี (pigment)  ในกลุมของแอนโทไซยา-
นิน (anthocyanin)  ซ่ึงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)  โดยมีในผลหมอนสุกที่เปนผลสดอยู
ในชวง 258.41-2512.40  ไมโครกรัมตอกรัม     นอกจากนีเ้มื่อนาํผลหมอนผลสุกที่เปนผลสด        
(สีมวงดําทั้งผล)  ไปสกัดเปนสีเขมขน  พบวาจะมีสารประกอบฟนอลอยูสูงประมาณ  13,130-
21,900 ไมโครกรัมตอกรัม  ซ่ึงสูงกวาในผลหมอนสุกที่เปนผลสดปริมาณเกือบ  5  เทาตัว  (สมชาย  
และคณะ, 2550)  สารประกอบฟนอลมีคุณสมบัติในการยับยั้งการแข็งตัวของเกร็ดเลือด  ตอตาน
อาการอักเสบและบวม  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร  ตอตานการแพจากการหลั่งของฮสีตามีน  
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย (Middleton and Kandaswami, 1994)  มกีารวิจยัพบวา
ในผลหมอนมสีารเคอรซีทิน (quercetin)  ซ่ึงเปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  โดยมีในผลหมอน
สุกที่เปนผลสด  34.20 ไมโครกรัมตอกรัม  และมีในผลหมอนสุกที่เปนผลแหง  176.40  ไมโครกรัม
ตอกรัม  สารนี้ก็มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตดวยเชนกัน  โดยจะชวยยับยั้งการเกิด
ออกซิเดชันของ  LDL (low  density  lipoproteins  oxidation) ในรางกาย  อีกทั้งชวยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคที่เกิดจากสภาวะเสื่อมภายในรางกาย  เชน  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  
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โรคหัวใจ  และเสนเลือดสมองตีบ  (Nutrition update, 2007)  สารในกลุมที่มีคุณสมบัติเปนสาร 
แอนติออกซิแดนตนี้  กําลังไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบนั  โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลิตภณัฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ  และผลิตภัณฑเสรมิอาหาร  นอกจากนีย้ังพบวาผลหมอนสุกที่เปนผลสดมี
สารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่สําคัญ  เชน  คารโบไฮเดรตรวมน้ําตาล  เหล็ก  วิตามนิบีหนึง่  
และวิตามนิบหีก  (213.50, 4.35, 0.51 และ 9.30 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ)  (วสันต, 2546) 
 โดยปกตหิมอนจะตดิผลปละ  1 คร้ัง  มีรายงานวาการปลูกหมอนพันธุเชียงใหมให
ผลผลิตสูงถึง  1,000  กโิลกรัมตอไรตอป  และมีชวงระยะเวลาการเก็บเกีย่วเพยีง  3  เดือน  
(กุมภาพันธถึงเมษายน) (ปทมาภรณ, 2546)  หลังจากการเก็บเกีย่วแลวผลหมอนสุกจะเนาเสยีไดเร็ว  
เนื่องจากมีลักษณะเนื้อที่ออนนุม  และบอบช้ําไดงาย  จากการศกึษาพบวาสามารถเก็บรักษาผล
หมอนสุกพันธุเชียงใหม  ในสภาวะอุณหภูมิหอง  เพื่อรับประทานผลสดไวไดเพยีง  1-2  วันเทานัน้ 
(ธิติพันธ, 2549)  ในฤดกูาลถามีปริมาณผลผลิตออกมามากจนนํามาบริโภค  หรือจาํหนายไมทันก็
จะทําใหผลหมอนเนาเสีย  ซ่ึงจะเปนการสูญเสียโดยเปลาประโยชน  ผลหมอนสุกสามารถเก็บรักษา
ใหมีคุณภาพใกลเคียงกับผลสดได  โดยการเก็บแบบแชเยือกแข็ง  แตวธีินี้มีขอเสียที่วาจะตองลงทุน
ในชวงแรกคอนขางสูงมาก  ถาหากมีการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม  สําหรับการแปรรูป  และเก็บ
รักษาผลหมอนไวที่อุณหภูมหิองไดนานมากขึ้น  และยงัคงคุณคาทางโภชนาการ  รวมทั้งสารใน
กลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตไวได  เพื่อนําไปบริโภค  หรือนาํไปแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑตาง ๆ  ก็จะสามารถชวยใหลดปญหาเรื่องการเนาเสียของผลหมอนสุกลงได     

ในปจจุบนักระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ของกลุมผูบริโภคมีแนวโนมเพิม่ขึ้น
อยางตอเนื่อง  ทําใหผลงานการศึกษาทีเ่กี่ยวกับสารตานอนุมูลอิสระจากแหลงธรรมชาติมีศักยภาพ
ทางการตลาดสูงขึ้น (Peschel et al, 2006)  โดยเฉพาะการศึกษาสารที่มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ  
หรือที่เรียกวาสารแอนติออกซิแดนตในผกัและผลไม  ซ่ึงมีมากในประเทศ  จากขอมูลการวิจัยตาง ๆ  
ในประเทศไทยที่เกีย่วกับผลหมอน  พบวาไดมกีารศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
การแปรรูป  และการเก็บรักษาใหนานขึ้น  เชน  ผลหมอนแชอ่ิม  ผลหมอนอบแหงแบบแชเยือกแขง็  
ลูกอมผลหมอน  และสีธรรมชาติจากผลหมอน (สมชาย  และคณะ, 2550)  เปนตน  แตยังไมไดมี
การศึกษาในเชิงลึกถึงสารในกลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซแิดนต ขอมูลที่ไดจึงไมเพียงพอ
ตอการนําไปใหความรูกับกลุมเกษตรกร  ผูบริโภค  และผูสนใจทัว่ไป  เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
การแปรรูปผลหมอน  และการเก็บรักษา  หรืออางอิงถึงขอดีของผลหมอน  จึงจําเปนตองมีการ
ศึกษาวจิัยเพิ่มขึ้น   

ดังนั้นการศกึษาวิจยัในครั้งนี้  จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสารแอนติออกซิแดนตในผล
หมอนสด  และผลของกระบวนการแปรรูปดวยความรอนตอสารแอนติออกซิแดนต  ของผลหมอน
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ในน้ําเชื่อมในบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัว  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสารแอนติออกซิแดนต  
ของผลหมอนในน้ําเชื่อมระหวางการเก็บรักษา  โดยใชบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตัวที่มีความ
ยืดหยุนสูง  ทนตออุณหภมูิที่ใชฆาเชื้อไดดี  อีกทั้งยงัสามารถปองกันความชืน้  และแสงไดดี  
นอกจากนี้ยังปลอดภัยจากโลหะหนัก  และไมเกิดปญหาการกัดกรอนของสนิม  สามารถปดผนึก
ดวยแถบความรอนได  ซ่ึงเปนเครื่องมือที่มีราคาไมแพง  และปฏิบัติงานไดไมยุงยากซับซอน  
ผลิตภัณฑที่ไดสามารถเก็บไวไดในอณุหภูมิหอง  เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสาร
กลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนต  และการเสื่อมสลายในระหวางกระบวนการแปรรูป  
และการเก็บรักษาของสารกลุมดังกลาว  ซ่ึงจะไดเปนแนวทางในการแปรรูปและเก็บรักษาผลหมอน
สุก ใหยังคงคณุสมบัติในการเปนสารแอนติออกซิแดนตมากที่สุด กอนนําไปบริโภค  หรือนําไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดอืน่ตอไป  นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวจะสามารถใชเปนแนวทางในการ
อางอิง  แนะนาํ  และใหความรูกับผูผลิต  ผูบริโภค  และผูสนใจทั่วไป  เพื่อการสงเสริมสุขภาพอยาง
ยั่งยืนได  อีกทั้งยังไดเทคโนโลยีการแปรรูปที่ใชเงินลงทุนไมสูง  สามารถสงเสริม  และถายทอดสู
เกษตรกรผูปลูกหมอน  และผูสนใจได  ชวยเพิ่มชองทางการใชประโยชน และเพิ่มมูลคาของผล
หมอนไดสูงกวาการจําหนายเปนผลสด  และยังเปนการเพิ่มผลิตภัณฑชนิดใหม ๆ  จากการแปรรูป
ผลหมอนในเชิงพาณิชย  และวิสาหกจิชมุชน  เขาสูตลาดทั้งในประเทศ  และตางประเทศในอนาคต
ตอไป 
  
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาคณุภาพทางกายภาพ  และเคมขีองผลหมอนที่ระยะความสกุตางกัน 
        2.  เพื่อศึกษาผลของกระบวนการแปรรูปดวยความรอน  และการเก็บรักษา  ตอสาร    
แอนติออกซิแดนตของผลหมอนในน้ําเชื่อม  ในบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตวั 
       3.  เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากผลหมอนในน้ําเชือ่ม  
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1.  เพิ่มชองทางการยืดอายุ  และเก็บรักษาผลิตภัณฑจากผลหมอน 
   2.  ไดขอมูลพื้นฐานของสารแอนติออกซิแดนตที่มีในผลหมอนสด  และการปลี่ยน
แปลงของสารดังกลาวในระหวางกระบวนการผลิต  และการเก็บรักษาผลหมอนในน้าํเชื่อม  ที่
สามารถใชเปนแนวทางในการอางอิง  แนะนํา  และใหความรูกับผูผลิต  ผูบริโภค  และผูสนใจ 
 3.  ไดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  ที่สามารถถายทอดสูเกษตรกรผูปลูกหมอน  และ
ผูสนใจ  นําไปเปนแนวทางในการประยกุตใชในการผลิตเชิงพาณิชย  และวิสาหกจิชุมชน   
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจยันี้ไดศกึษาคุณภาพทางกายภาพ  และเคมีของผลหมอนพันธุเชยีงใหม  ที่มีความ
สุก  3  ระยะ  โดยการสังเกตดวยสายตา  คือ  ผลแก (สีแดงทั้งผล)  ผลหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  
และผลสุก (สีมวงดําทั้งผล)  ศึกษาน้ําหนกัในการบรรจุ  และระยะความสุกที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิตผลหมอนในน้ําเชื่อม จากนั้นศกึษาผลของระยะเวลาในการฆาเชื้อที่เหมาะสม  รวมทั้งศึกษา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชือ่ม  ในระหวางการเก็บรักษา  ใน
อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 6 เดือน  หลังจากนั้นศกึษาการนําผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อมไปใช
ประโยชนในผลิตภัณฑอาหาร  ไดแก  การรับประทานเปนผลหมอนในน้ําเชื่อมโดยตรง  รวมถึง
นําไปผลิตเปนน้ําผลหมอนพรอมดื่ม  ผลิตเปนเคกผลหมอน  และผลิตเปนไอศกรีมผลหมอน แลว
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  เปรียบเทียบกบัผลิตภัณฑดงักลาวที่ผลิตโดยใชผลหมอนแช
เยือกแข็ง  ดําเนินการวิจัย  และเก็บรวบรวมขอมูลที่ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  และศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ   สมเด็จ-
พระนางเจาสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม   
 
 
 


