
 

 
บทที่  2 

เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  หมอน  และสารที่สําคัญในผลหมอน  
 หมอน(mulberry)  เปนพืชทีม่ีการปลูกมากทางภาคเหนือ  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  ในอดีตการปลูกหมอนมีจุดประสงคหลักเพื่อนําใบหมอนไปใชในการเพาะเลีย้ง
ตัวหนอนไหมเทานั้น  แตในปจจุบันไดมีการนําเอาสวนตาง ๆ  ของตนหมอน  เชน  ยางตนหมอน  
ใบ  ราก  เปลือกหุมราก  และผลหมอน  ไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาและ
ศักยภาพในการใชประโยชนใหกวางขวางขึ้น  ตนหมอนสามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด  แต
สําหรับการปลูกหมอนเพื่อรับประทานผล  จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  หลายดาน  คือ   เปน
พื้นที่ไมมีน้ําทวมขัง  มีการระบายน้ําทีด่ี  และมีหนาดินลึก  ดินไมเปนกรดหรือดางมากเกินไป  คา
ความเปนกรด-ดาง  ของดินควรอยูในระหวาง  6.0–6.5   สภาพพื้นดินจะตองไมเคยมีประวัติในการ
เกิดโรคระบาดของโรครากเนามากอน  หากเคยมีประวตัิดังกลาว  จะตองแกปญหาการปลูกโดยใช
ตนตอที่มีความทนทานตอโรครากเนา  พื้นที่ปลูกควรมีแหลงน้ําที่สามารถใหน้ําไดในชวงฤดูแลง  

สําหรับการปลูกจะใชทอนพันธุที่มีอายุมากกวา  6  เดอืน  ตัดเปนทอนยาว  15-20  เซนติเมตร  นํา
สวนที่อยูดานโคนของทอนพันธุไปจุมในน้ํายาปองกนัเชื้อราทิ้งไว  10  นาที  สวนดานปลายนําไป
จุมในสีน้ํามันเพื่อปองกันการระเหยของน้าํ  แลวนําทอนพันธุไปปกชําลงในแปลง  ลึกประมาณ     
3  ใน  4  สวนของทอนพันธุ  ใหหางกัน  10x10  เมตร  และสามารถขยายพันธุหมอนโดยวิธีการปก
ชําทอนพันธุลงในถุง  การตอนกิ่ง  และการติดตาบนตนตอ  เปนตน (วสันต,2546)       

หมอนเปนพืชในตระกูล  Moraceae  มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา  Mulberry  และมีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Morus  spp.  จัดเปนไมยืนตนจําพวกไมพุม  ลําตนตั้งตรง  ใบมีลักษณะของฐานใบ
เปนรูปคลายใบโพธิ์  ปลายใบแหลม  ตาดอกเปนชนิดตารวม (mix bud)  คือ  มทีั้งตาใบ  และ       
ตาดอกอยูรวมกัน   มีผลแบบผลรวม   ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากตาขางของปนั้น (catkin)  คือ  จะมี        
ชอดอกเกดิที่ตาเหนือใบของตาขางของกิ่งที่เกดิขึ้นใหม   สวนลักษณะดอกเปนทั้งแบบดอกที่มี
เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียแยกกันคนละตน (dioecious)  หรือบางพันธุอาจเปนดอกที่มีเกสรตัวผู  
และตัวเมียอยูในตนเดียวกนั (monoecious) โดยมีดอกหลาย ๆ   ดอกอยูในชอเดียวกัน  ในบางครั้ง
ตนหมอนที่เปนพันธุเดยีวกนัสามารถจะมีการเปลี่ยนเพศ  จากเพศหนึ่งไปเปนอกีเพศหนึ่งได  พันธุ
หมอนที่พบอยูทั่วโลกมีมากมายหลายสายพันธุ  มีแหลงกําเนิดกระจายอยูทัว่ไป  ตั้งแตเขตรอน 
(tropical zone)  เขตอบอุน (subtropical zone)  เขตหนาว (temperate zone)  และเขตหนาวเยน็   
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(sub-arctic zone)  สวนใหญเปนการปลูกเพื่อนําใบหมอนไปใชในการเพาะเลี้ยงตวัไหม  แตมีอีก
หลายสายพนัธุที่ใชประโยชนในดานอื่น ๆ  เชน  บริโภคผลสด  เปนตนไมสําหรับบังลม (wind 
break)  เปนไมประดับ  เปนอาหารของนก  และบางสายพันธุยังเปนพืชพันธุปา (wild varieties)  ซ่ึง
ไดมีการจําแนกสายพันธุหมอนระดับ Species  เร่ิมตั้งแตป  พ.ศ. 2296  เมื่อ Linnaeus  ไดจําแนก
สายพันธุหมอนออกเปน  5  Species   ไดแก Morus alba L.,  Morus nigra L.,  Morus rubra L.,  
Morus tartarica L. และ Morus indica L.  จนถึงป  พ.ศ. 2460  Koidzumi  ไดจําแนกสายพันธุ
หมอนออกเปน  24  Species   และ 1 Subspecies  ตอมานักพฤกษศาสตรชาวญ่ีปุนชื่อ  Horita  ได
จําแนกสายพนัธุหมอนออกเปน  35 Species  (วสันต,2546)   

สําหรับสายพันธุหมอนที่ปลูกในประเทศไทย  เพื่อบริโภคผลหมอน  คือ  หมอนพนัธุ
เชียงใหม  พบวามีปลูกในภาคเหนือมานานหลายสิบปมาแลว  แตไมปรากฎหลักฐานชัดเจน  
สามารถสืบคนตนกําเนิดไดเพียงวาในราวป  พ.ศ.  2515  นายโกสิ่ว  แซโก  ไดนาํพันธุหมอนมา
จากอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม  มาปลูกไวในสวนที่อําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  จนถึง
ปจจุบัน  ขณะนี้มีการปลูกกระจายทั่วไปทางภาคเหนือตอนบน  และในหมูบานชาวไทยภูเขาของ
ภาคเหนือ  ตนหมอนที่มีอาย ุ 3  ป  จะใหผลผลิตผลหมอนประมาณ  600 - 700  กิโลกรัมตอไรตอป   
และเมื่อตนหมอนมีอายุมากขึ้นจะใหผลผลิตผลหมอนไมต่ํากวา 1,000  กิโลกรัมตอไรตอป  ผล
หมอนพันธุเชยีงใหมจะมีลักษณะเดน  คอื  มีผลขนาดใหญ  อวบน้ํา  รสชาตหิวานกลมกลอม  
เหมาะสําหรับบริโภคผลสด  และการแปรรูป   ขยายพนัธุไดงาย  และสามารถกําหนดเวลาในการ
ใหผลผลิตได  ดวยวิธีการบังคับใหออกดอกติดผลนอกฤดูกาล    

สวนพนัธุหมอนที่เก็บผลผลิตใบหมอนไปใชในการเพาะเลี้ยงตวัหนอนไหม  ไดแก  
หมอนพันธุบุรีรัมย 60  เปนพันธุหมอนที่ปรับปรุงพันธุโดยใชหมอนพื้นเมืองของไทยผสมกบั
หมอนพันธุทีน่ําเขามาจากตางประเทศ   คือ  พันธุจีนเบอร 44  ใหผลผลิตใบหมอนประมาณ  4,300  
กิโลกรัมตอไรตอป   ใบหมอนมีลักษณะนุม  หนาปานกลาง  เหีย่วชา  และทนทานตอโรคราแปง  
อีกพนัธุหนึ่ง  คือ  หมอนพันธุศรีสะเกษ 33  เปนหมอนลูกผสมของหมอนพันธุ  Jing Mulberry  
จากประเทศจนี   มีคุณลักษณะตานทานตอโรคใบดางไดดีกวาหมอนพันธุอ่ืน ๆ   ใหผลผลิตใบ
หมอนประมาณ  1,500  กิโลกรัมตอไรตอป 
  ตนหมอนที่โตเต็มที่จะเริ่มออกดอกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนของทุกป  โดย
ดอกหมอนจะแตกออกมาพรอมกับใบ  แลวบานหลังจากแตกชอใบพรอมชอดอกประมาณ  8-12 
วัน   ดอกที่บานเต็มที่ยอดเกสรตัวเมียจะมีลักษณะสขีาวใส   ดอกตวัเมียทีไ่ดรับการผสมพันธุก็จะ
เจริญเติบโตกลายเปนผล  ซ่ึงมีลักษณะเปนผลรวมเชนเดียวกับผลนอยหนาและขนุน  ชอดอกตัวผู
ประกอบดวยดอกตัวผูหลาย ๆ  ดอกรวมกันเปนชอเดียว  ดอกตวัผูแตละดอกจะมกีลีบดอก (sepal)  
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4  กลีบ  และเกสรตัวผู  4  เกสร (stamen)  ซ่ึงแบงเปน  2  สวน  คือ  กานเกสร (filament)  และ     
อับละอองเกสร (anther)  (ภาพที่ 2.1)  เมื่อดอกบานกานเกสรจะยดืตัวออก  และปลอยละอองเกสรที่
มีลักษณะเปนสีเหลืองออกมาเปนจํานวนมาก  สวนชอดอกตัวเมยีประกอบดวยกลีบดอก 4  กลีบ  
รังไข (ovary)  กานเกสรตัวเมีย (style)  และยอดเกสรตัวเมีย (stigma)  โดยกลีบดอกจะหอหุมรังไข
ไว  ซ่ึงทําใหมองดมูีลักษณะคลายลูกบอลสีเขียว  ภายในถุงหุมรังไข (embryo sac)  จะมไีขออน 
(ovule) บรรจุอยู  กานเกสรจะมีความยาวแตกตางกนัออกไปตามชนิดของสายพันธุ  สวนปลายสุด
ของกานเกสรตัวเมียเรียกวายอดเกสรตวัเมยี  ซ่ึงจะมีปุมและขนหนาแนนปกคลุมอยู  เพื่อใชเปน
แหลงผลิตน้ําหวานสําหรับดักจับเกสรตัวผู  เมื่อยอดเกสรตัวเมียยืดตัวออกเต็มทีจ่ะมีลักษณะสีขาว  
ซ่ึงเริ่มเขาสูระยะพรอมที่จะไดรับการถายละอองเกสรและไดรับการผสมพันธุ  เมื่อเกสรตัวผูตกลง
บนยอดเกสรตัวเมียจะถูกจับยึดโดยเยื่อเมือกของเกสรตัวเมีย  ทําใหมีการพองตัวและแทงหลอด
ละอองเกสร (pollen tube)  ลงไปสูถุงหุมรังไขและผสมกับไขออน  หลังจากผานกระบวนการนีแ้ลว
การผสมพันธุจึงเกิดขึน้อยางสมบูรณ (วสันต,2546) 

การพัฒนาของผลหมอนจะเริ่มหลังจากดอกไดรับการผสมเกสรแลว  ซ่ึงจะเปลี่ยนเปน
สีเทาภายใน  3  วัน  จากนัน้จะมกีารพัฒนาการของผล  โดยสีของผลจะเริ่มจากสีเขียว  ขาว  ชมพู  
แดง  แดงดํา  และสีมวงดํา  ตามลาํดับ  ทั้งนี้ลักษณะของสีผลหมอนไมสามารถบงชี้ถึงลักษณะของ
สายพันธุได  เชน  สายพันธุ  white mulberry  จะมีสีผลเปนสีขาว  ชมพู  แดง  และสีมวงดํา   และ
สายพันธุ  red mulberry  มีผลสีแดงเขมไปจนถึงสีมวงดํา  สวนสายพันธุ  black mulberry  จะมีสี
มวงดํา  เปนตน  ผลหมอนจดัอยูในกลุมของผลรวม  (collactive fruit  หรือ  inflorescent fruit)  ซ่ึง
เปนผลที่เกิดจากชอดอกทั้งชอรวมกันเปนผลเดยีวกัน  สามารถมองเห็นเปนผลเล็ก ๆ   แยกกนัอยู
บนแกนของชอผล  ผลเล็ก ๆ  เหลานี้เรียกวา syconus  อาจเกิดจากการผสมเกสร  หรือไมผสมเกสร
ก็ได  ซ่ึงจัดเปนไมผลพวก  parthenocarpic  fruit  หรือ  seedless fruit  ที่เกิดจากการไมมีการถาย
ละอองเกสร  ทําใหรังไขเจรญิเติบโตไปเปนผล  ซ่ึงเหมือนกับผลที่มาจากการผสมเกสรทุกประการ  
หลังจากนัน้ผลหมอนจะเจรญิจนเปนผลสุก  ซ่ึงมีสีมวงดํา  และมีลักษณะที่อวบน้ํา  มีสัดสวนความ
หวาน (sweetness) และความเปรี้ยว (tartness) ที่สมดุลกัน  และรสชาติดีใกลเคยีงกบัผลองุน  เมล็ด
หมอนจะมีลักษณะเปนรูปไข   สีเหลืองออน  หรือเหลืองเขม  ขนาดเล็กประมาณ 1x1  มิลลิเมตร  
เมล็ดในผลรวมของหมอนทีเ่กิดขึ้นทั้งหมดจะเปนเมล็ดที่ไดรับการผสมเกสรอยูบางสวน  แตบาง
เมล็ดเปนเมลด็ลีบที่ไมไดรับการผสมเกสร 
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ที่มา: วสันต, 2546 

ภาพที่ 2.1  ลักษณะดอกตวัผู  ดอกตัวเมีย  เมล็ด  และผลหมอน  
  

นอกจากหมอนจะมีผลใหเกบ็เกี่ยวตามฤดกูาล  ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนแลว  
ยังมีเทคนิคทีส่ามารถบังคับใหหมอนติดผลนอกฤดูกาลได  ซ่ึงมีวิธีการ  คือ   การริดใบ  ตัดยอด  
และโนมกิ่ง  ลักษณะการโนมกิ่งจะทาํแบบโคงใหยอดเขาหาพืน้ดิน   วิธีการนีเ้หมาะสําหรับการ
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ปลูกหมอนพนัธุบุรีรัมย  60     ที่มีระยะปลูก   0.75x2.00   ถึง  3.00  เมตร  โดยเมื่ออายุกิ่งหมอน
ครบ  6  เดือน  ก็เร่ิมทําการริดใบหมอนใหหมด  จากนั้นจึงโนมกิ่งเขาหากันลักษณะแถวตอแถว  
โดยใชเชือกฟางผูกติดกิ่งหมอนแถวหนึ่งเขากับอีกแถวหนึ่ง   ทําใหมองดูเหมือนอุโมงค  ซ่ึงความ
สูงของอุโมงคควรสูงประมาณ  1.5 เมตร  จากพื้นดิน  แลวปลอยใหหมอนเจริญเตบิโตตามปรกติ   
ซ่ึงหมอนจะมกีารแตกตาขางออกมาเกือบทุกตา  พรอมกับมีการแทงชอดอกออกมาตามบริเวณที่
แตกยอดออกมาใหม   ตาดอกจะเริ่มทะยอยบานไปเรื่อย ๆ  จนกวาจะหมด  ซ่ึงมีประมาณ  3-6  ตา
ตอยอดใหมทีแ่ตกออกมา   ในลักษณะเชนนี้หมอน 1  ตนจะใหผลผลิตผลหมอนประมาณ  400-500 
ผล   และใหผลผลิตตอไรประมาณ 300-400  กิโลกรัม   วิธีการเชนนีส้ามารถแบงแปลงหมอนเพือ่
ทะยอยบังคับทรงพุม  เพือ่ขยายระยะเวลาการใหผลผลิตผลหมอนไดยาวนานขึ้น  การบังคับการ
ออกดอกของหมอนอีกวิธีหนึ่ง  คือ  การโนมกิ่งหมอนที่ปลูกแบบทรงพุม  ที่มีระยะปลูกประมาณ  
2x2   เมตร  หรือ  4x4   เมตร  เปนการปลูกแบบไมมกีารตัดแตงกิ่ง  แตทําการบังคับใหทรงพุมสูง
จากพื้นดิน 1.50  เมตร  เมื่อหมอนแตกกิ่งกระโดงใหมขึน้มาในแตละป   ก็จะทําการโนมกิ่งใหปลาย
ยอดขนานกับพื้นดิน  และกอนจะโนมกิง่จะตองริดใบหมอนออกใหหมด  พรอมทั้งตัดยอดสวนที่
เปนกิ่งสีเขยีวยาวประมาณ 30 เซนติเมตร   ออกกอน  แลวจึงโนมกิ่งลง  ใชเชือกผูกปลายกิ่งโยงตดิ
ไวกับหลักไมที่ปกไวบนพื้นดิน  หรือใชไมไผลอมเปนคอกไวสูงจากพื้นดินประมาณ  1.50 เมตร   
แลวโนมกิ่งลงมา  ใชเชือกผูกมัดติดไวกบัคอกที่ลอมไว  หรือทําราวเสนลวดขึงขนานในระหวาง
แถวของตนหมอนแลวโนมกิ่งใหขนานกบัพื้นดิน  ใชเชือกผูกมัดติดไวกับเสนลวด  สวนระยะเวลา
ของการโนมกิง่จะอยูในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม  (วสันต, 2546)   

 ผลหมอนประกอบดวยแคโรทีน  วิตามนิบีหนึ่ง  วิตามนิบีสอง  วิตามินซี  กลูโครส  
ซูโครส  กรดทารทาริก  กรดซัคซินิค และกรดซิตริก (ENatural Health Center, 2003)  ผลหมอน
บางสายพันธุในแถบเอเซียกลางมีปริมาณน้ําตาลเฉลี่ยรอยละ 12   บางสายพันธุมีปริมาณน้ําตาล
มากกวารอยละ 20   ในผลหมอนตากแหงจะมีน้ําตาลอยูปริมาณมาก  กล่ินหอม  รสหวาน   ฤทธิ์เย็น  
มีวิตามินบหีนึง่   วิตามินบีสอง   และวติามินซีอยูสูง  ในทางการแพทยโบราณของจีนถือวาผล
หมอนเปนยาบํารุงกําลัง   บํารุงประสาท   แกอาการนอนไมหลับ  แกไขขออักเสบ  แกไอขับเสมหะ  
ลดการอักเสบลําคอ  แกอาการบวมน้ํา  และแกปวดเมื่อยตามรางกาย (พจชนัน, 2545)  นอกจากนี้ผล
หมอนยังมีสรรพคุณใชแกโรครูมาติค  โรคโลหิตจาง  ชาตามแขนขา  อาการทองผูก  เวียนศีรษะ  
บํารุงหัวใจ  บาํรุงโลหิต  บํารุงไต  บํารุงสายตา  บํารุงเสนผมใหดกดํา  และขจดัความรอนออกจาก
รางกาย  (คณาจารยภาควิชาเภสัชวินจิฉัย, 2534)   ในผลหมอนสุกจะมสีารสี (pigment)  ในกลุมของ
แอนโทไซยานิน (anthocyanin)  ซ่ึงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)  โดยมีในผลหมอนสุกที่
เปนผลสดอยูในชวง  258.41-2512.40  ไมโครกรัมตอกรัม  นอกจากนีเ้มื่อนําผลหมอนผลสุกที่เปน
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ผลสด (สีมวงดําทั้งผล)  ไปสกัดเปนสีเขมขน พบวาจะมีสารประกอบฟนอลอยูสูงประมาณ  
13,130-21,900  ไมโครกรัมตอกรัม  ซ่ึงสูงกวาในผลหมอนสุกที่เปนผลสดปริมาณเกอืบ  5  เทาตัว  
(สมชาย  และคณะ, 2550)  สารประกอบฟนอลมีคุณสมบัติในการยับยั้งการแข็งตัวของเกร็ดเลอืด  
ตอตานอาการอักเสบและบวม  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร  ตอตานการแพจากการหลั่งของ  
ฮีสตามีน  และยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อจุลินทรีย (Middleton and Kandaswami, 1994)  มีการ
วิจัยพบวาในผลหมอนมีสารเคอรซีทิน (quercetin)  ซ่ึงเปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  โดยมี
ในผลหมอนสกุที่เปนผลสด  34.20  ไมโครกรัมตอกรัม   และมีในผลหมอนหมอนสกุที่เปนผลแหง  
176.40  ไมโครกรัมตอกรัม   ซ่ึงสารนี้ก็มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตดวยเชนกัน  โดยจะ
ชวยยับยั้งการเกิดออกซิเดชนัของ  LDL (low  density  lipoproteins  oxidation) ในรางกาย  อีกทั้ง
ชวยลดความเสี่ยงของการเกดิโรคที่เกิดจากสภาวะเสื่อมภายในรางกาย  เชน  โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  และโรคเสนเลือดสมองตีบ  (Nutrition update, 2007)  มีการใช
สารประกอบฟลาโวนอยดในลักษณะที่เปนสารสกัดผสมหลายชนิด  เชน  การใชผงสกัดที่ไดจาก
พืช  Anemone  hepatiea.  ซ่ึงมีสารพวกแอนโทไซยานิน  ฟลาโวนส  และสารประกอบฟนอล    
สารสกัดที่ไดมีฤทธิ์ในการขับน้ําดี (อภิชาต, 2542)   

สารในกลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตนี ้  กําลังไดรับความสนใจอยาง
มากในปจจุบนั  โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  และผลิตภณัฑเสริมอาหาร 
นอกจากนี้มีรายงานวาในผลหมอนสุกที่เปนผลสด  ยังมีสารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่สําคัญ  
เชน  คารโบไฮเดรตรวมน้ําตาล  เหล็ก  วิตามินบีหนึ่ง  และวิตามนิบหีก  (213.50, 4.35, 0.51 และ 
9.30 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ) (วสันต, 2546)  อีกทั้งยังมีงานวิจยัหลายฉบับที่ไดทาํการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับสวนประกอบทางเคมีในผลหมอน  ดังแสดงในตารางที่ 2.1     
 ผลหมอนสามารถนําไปบริโภคผลสด  หรือใชเปนสวนผสมของผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ  
รวมทั้งนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  เชน  นําไปผลิตเปนน้ําผลหมอนพรอมดืม่  น้ําผลหมอน
เขมขน  ไวนผลหมอน  ผลหมอนแชอ่ิม  ลูกอมผลหมอน  ผลหมอนอบแหงแบบแชเยอืกแข็ง  และ
สีธรรมชาติจากผลหมอน (สมชาย  และคณะ, 2550)  เปนตน  แตมขีอควรระวังในการบริโภคผล
หมอนสด  โดยถาบริโภคในปริมาณมากเกินไปจะมีฤทธิ์เปนยาระบาย  สําหรับผลหมอนสีเขียว  

หรือผลหมอนที่ยังไมสุกถาบริโภคในปริมาณมากจะทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียนได  (Mulberry 
Tree, 2003) 
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ตารางที ่2.1  สวนประกอบทางเคมีของผลหมอน (ตอน้ําหนักสด 100 กรัม) 
 

สวนประกอบ ผลหมอนสุก1/ ผลหมอนสุก2/ ผลหมอนสุก3/ 
โปรตีน (กรัม) 1.68 1.5 1.1 
คารโบไฮเดรท (กรัม) 21.35 8.3 10.3 
ไขมัน (กรัม) 0.47 0.49 0.40 
แคลเซี่ยม (มิลลิกรัม) 21 80 - 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 7 10 - 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 43.48 1.9 - 
วิตามิน เอ (IU) 25 174 35 
วิตามิน บ1ี (มิลลิกรัม) 50.65 9 57 
วิตามิน บ2ี (มิลลิกรัม) 3.66 184 - 
วิตามิน บ6ี (มิลลิกรัม) 930.10 - - 
วิตามิน ซี (มิลลิกรัม) 4.16 - 12 
กรดโฟลิก (มลิลิกรัม) 6.87 - - 
ไนอะซีน (มิลลิกรัม) 0.72 - - 
แทนนิน (กรัม) 1.06 - - 
กรดซิตริก (กรัม) 1.51 - - 
กรดนิโคตินิค (กรัม) - 0.8 - 
กรดแอสคอบิค (กรัม) - 13 - 
เสนใย (กรัม) 2.03 1.4 1.1 
เถา (กรัม) 1.52 0.9 - 
ความเปนกรด-ดาง  (pH) 5.90 - - 
ความชื้น  72.91 87.5 - 
แครอรี่ - - 49 
ที่มา: 1/   วสันต, 2546. 
         : 2/   James, 1983. 
         : 3/  Mulberry Tree, 2003   
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลหมอน  
ที่ผานมาไดมศีึกษาดัชนีการเก็บเกีย่วผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม  พบวาตนหมอนที่

ออกดอกในฤดู (กุมภาพันธถึงเมษายน) ผลหมอนเริ่มสุกหลังจากดอกบานแลว 20 วัน และมีชวง
ระยะเวลาที่ผลหมอนเริ่มสุกจนถึงสุกงอม 12 วัน  สวนตนหมอนที่ออกดอกนอกฤดู (ตุลาคมถึง
ธันวาคม) พบวาหลังที่ริดใบ  ตัดยอด  แลวโนมกิ่งเปนเวลา  8-12 วัน  ดอกจึงเริ่มบาน  หลังดอก
บาน 42 วัน ผลหมอนจึงเริ่มสุก  และมีชวงระยะเวลาที่ผลหมอนเริ่มสุกจนถึงสุกงอม 14 วนั         
ผลหมอนในฤดูจะมีคณุภาพทางเคมีมากกวาผลหมอนนอกฤดู  ผลหมอนหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  
และผลสุก (สีมวงดําทั้งผล)  มีคุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และประสาทสัมผัสเหมาะสําหรับ  การ
เก็บเกีย่วเพื่อบริโภคผลสดมากที่สุด (ปทมาภรณ, 2546)   

การศึกษาคณุภาพของผลหมอนสุกไดมีการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  ในประเทศ
ไทยไดมีรายงานวาผลหมอนสุกพันธุบุรีรัมย  60  มีปริมาณน้ําตาลรีดวิซ  ปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมด  ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  และปริมารสารแอนติออกซิแดนต  สูงกวาผลหมอนสุก
พันธุเชียงใหม  และผลหมอนสุก (สีมวงดาํทั้งผล)  มีปริมาณสารตาง ๆ  ดังกลาวสงูกวาผลหมอน
หาม (สีมวงดํารอยละ 50) (สุรินทร, 2548)  นอกจากนี้ยังพบวาผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม  มี
สารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  สารเคอรซีทิน  และดัชนสีารตานอนุมูล-
อิสระ  เพิ่มสูงขึ้นตามระยะความสุกที่เพิม่ขึ้น  ผลหมอนสุก (สีมวงดําทั้งผล)  พบสารกลุมนี้มี
ปริมาณสูงสุด (3,654.97+7.59  2,512.40+11.32   1.81+1.00  ไมโครกรัมตอกรัม  และ 6.89+0.53 
ตามลําดับ) (สมชาย และคณะ, 2550)  สําหรับในตางประเทศไดมกีารศึกษาองคประกอบทางเคมี
ของผลหมอนขาว  (Morus  alba L.)    ผลหมอนแดง  (Morus  rubra L.)  และผลหมอนดํา  (Morus  
nigra L.)  ที่ปลูกในบริเวณทางตะวันออกของประเทศตุรกี  พบวาสารประกอบฟนอล  และสาร
เคอรซีทินเพิ่มสูงขึ้นตามระยะความสุก  โดยมีในผลหมอนดําสูงสุด  (14.22  และ  2.76  มิลลิกรัม
ตอกรัม  ตามลําดับ)  สวนผลหมอนขาวมีไขมันทั้งหมดมากที่สุด (รอยละ 1.10)  รองลงมาเปน     
ผลหมอนสีดํา (รอยละ 0.95)  และผลหมอนแดง (รอยละ 0.85)  ตามลําดับ  สําหรับกรดไขมันที่พบ
มากในผลหมอน  คือ  กรดลิโนเลอิก (รอยละ 54.20)  กรดปาลมมิติก (รอยละ 19.80)  และกรด 
โอเลอิก (รอยละ 8.41)  ตามลําดับ  ของแข็งที่ละลายไดทัง้หมดมีอยูในชวง 15.90-20.40 องศาบริกซ  
ปริมาณกรดทัง้หมดมีอยูในชวงรอยละ 0.25-1.40  คาความเปนกรด-ดาง (pH)  มอียูในชวงรอยละ 
3.52-5.60  และปริมาณวิตามินซีมีอยูในชวง 0.19-0.22  มิลลิกรัมตอกรัม  (Ercisli and Orhan, 2006)   

สําหรับการยืดอายุการเก็บรักษาผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม  โดยการใชสารเคมี  พบวา
การไมเติมสารใหความหวาน  และไมเตมิโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟด (KMS)  สามารถเก็บรักษา
ผลหมอนสุกที่อุณหภูมิหองไดเพียง  2  วัน      แตถามีการเติมน้ําตาลซูโครสรวมกับการเติม  KMS 
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500 ppm  สามารถเก็บรักษาผลหมอนสุกที่อุณหภูมิหองไดนาน  90 วัน  แตการเกบ็รักษาผลหมอน
ดวยวิธีนี้เหมาะสําหรับการนาํผลหมอนไปผลิตเปนไวน (สุวรัตนา, 2548)  นอกจากนั้นยังพบวาการ
เก็บรักษาผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม  ในถาดโฟมหุมดวยฟลมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองได
นาน  2  วัน  สําหรับสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหมอนเพื่อรับประทานผลสด  คือ  การเกบ็
ผลหมอนสุกในถาดโฟมหุมดวยฟลม  แลวเกบ็ในตูเย็น (4  องศาเซลเซียส)  สามารถเก็บไดนานถึง 
14  วัน  (ธิติพันธ, 2549)   
  การนําเอาผลหมอนไปใชประโยชนนัน้ไดมีการศึกษาอยางกวางขวาง  ไดมีรายงาน
การศึกษาจากประเทศจีนวาสามารถสกัดเอาสารแอนโทไซยานินในผลหมอนสุก เพื่อใชเปนสีผสม
อาหาร  น้ําผลหมอนที่สกัดไดมีปริมาณสารแอนโทไซยานินเทากับ 384.07  มิลลิกรัมตอลิตร  แลว
ทําใหบริสุทธิ์โดยใช  Macro  porous  resin  จากนั้นนําไปทําใหเขมขน  แลวสามารถใชเปนสีผสม
อาหารได (Xueming et al, 2004)  สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษานาํผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม
ไปสกัดเปนสผีสมอาหารดวยเชนกนั  โดยพบวาสามารถผลิตสีผสมอาหารได  3  รูปแบบ  คือ  สีน้าํ
เขมขน  สีผงเคลือบน้ําตาล  และสีผงที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแขง็  สีผลหมอนที่ไดทุกรูปแบบ
สามารถใชแตงสีในอาหารไดเกือบทุกชนดิ  เชน  ไวน  น้ําผลไม  และอาหารหวาน  เปนตน 
นอกจากนี้ยังมกีารศึกษาการนําผลหมอนไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  โดยพบวาผลหมอนหาม 
(สีมวงดํารอยละ 50)  นั้นเหมาะสําหรับผลิตเปนผลหมอนแชอ่ิม  สวนการผลติลูกอมผลหมอน
พบวาสามารถใชไดทั้งผลหมอนแก (สีแดงทั้งผล)  และผลหมอนหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  สําหรับ
การผลิตผลหมอนอบแหงแบบแชเยือกแขง็  พบวาผลหมอนหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  เหมาะสม
ที่สุดในการใชเปนวัตถุดิบ  คุณภาพของผลหมอนอบแหงทีไ่ดคลายผลหมอนสด  แตมี
สารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  สารเคอรซีทิน  และดัชนสีารตานอนุมูล-
อิสระ  สูงกวาผลหมอนสดประมาณ  5-10  เทาตัว (12,110.50+60.96   6,090.91+65.9   7.61+ 1.00  
ไมโครกรัมตอกรัม  และ  11.90 + 1.40  ตามลําดับ) (สมชาย  และคณะ, 2550)   
  เครื่องดื่มจากผลหมอนเปนผลิตภัณฑอีกชนิดหนึง่ที่ไดมีการศึกษาอยางแพรหลาย  โดย
พบวาหมอนสุกพันธุบุรีรัมย 60  สามารถนําไปผลิตไวนที่มีคุณภาพดี  การปรับปริมาณกรดทั้งหมด
ในน้ําหมักเปน  3.5  กรัมตอลิตร  และการใชยีสตผงทางการคาสายพนัธุ  Fermivin  7013  ทําใหได
ไวนมีคณุภาพดีที่สุด  ซ่ึงจะมีสีมวงแดง  มีเอทานอลรอยละ 13.27  โดยปริมาตร  ปริมาณกรด
ทั้งหมดเทากับ 5.47 กรัมตอลิตร  คาความเปนกรด-ดาง  เทากับ 3.76   ปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมดเทากับ 7.77 องศาบริกซ  ปริมาณสารแอนติออกซิแดนตเทากับรอยละ 89.2 (สุรินทร, 2548)  
สวนการผลิตไวนจากน้ําผลหมอนที่ผานกระบวนทําเขมขนโดยการระเหยแบบสุญญากาศ  และการ
แชเยือกแข็งแบบผลึกแขวนลอย  พบวาไวนผลหมอนทัง้ 2 ชนิด  มปีริมาณเมทานอลเทากับ  101  
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และ  180  มิลลิกรัมตอลิตร  เอทานอลเทากับรอยละ 11.0  และ  10.4 โดยปริมาตร  ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายไดทั้งหมดเทากับ  9  และ 8  องศาบริกซ  ปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ  0.32 และ 0.1 กรัม
ตอ 100 มิลลิลิตร  ปริมาณกรดทั้งหมดเทากับ  0.48 และ 0.56 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร  ปริมาณ
สารประกอบฟนอลเทากับ 5,497 และ 3,295 มิลลิกรัมตอลิตร  และปริมารสารแอนโทไซยานิน
เทากับ 747  และ 299  มิลลิกรัมตอลิตร  ตามลําดับ (พงศกมล, 2547)  นอกจากนีไ้ดมีการพัฒนา  
การผลิตผลหมอนผงโดยวิธีอบแหงแบบโฟมแมท  โดยคัดเลือกสารที่กอใหเกิดโฟมในน้ําผลหมอน
สกัด  3 ประเภท คือ Methocel, Glyceryl monostearate (GMS), และ Carboxy methyl cellulose 
(CMC)  พบวาการใชสารละลาย  Methocel  ในปริมาณรอยละ 45 โดยน้ําหนกัของน้าํผลหมอนสกัด  
เปนปริมาณที่เหมาะสมที่สุด  น้ําผลหมอนที่ไดมีสีแดงเขม  (L = 13.74,  a* = 39.82,  b* = 21.20)  
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเทากับ 14  องศาบริกซ   คาความเปนกรด-ดางเทากับ 4.4   
ปริมาณกรดทัง้หมดเทากับรอยละ 0.12 โดยน้ําหนัก  และปริมาณแอนโทไซยานนิเทากับ 152.29  
มิลลิกรัมตอลิตร  (อัศจรรย  และปยาภรณ, 2548) 
 
2.2  สารอนุมูลอิสระ  และการเกิดสารอนมูุลอิสระ    
 อนุมูลอิสระ (free radical)  หมายถึง  สารใด ๆ  ที่มีอิเล็กตรอน  ที่ไมไดจบัคู     
(unpaired lelctron)  มากกวาหรือเทากับหนึ่งอิเล็กตรอนในวงโคจรของโมเลกุล  ในพจนานุกรม
ศัพทวิทยาศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน  ใชคําวา  อนุมลูเสรี  ซ่ึงหมายถึง  โมเลกุลที่มีอิเล็กตรอน
ในวงโคจรชัน้นอกสุดปราศจากคู  เกดิขึ้นเมื่อวงโคจรของอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของโมเลกุลไดรับ
อิเล็กตรอนเขามา  หรือสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปหนึ่งอเิล็กตรอน  การเขียนสัญลักษณของอนุมูล-
อิสระโดยการใชจุดที่ตําแหนงบนขวาของสูตรโมเลกุลเดิม  เพื่อแสดงถึงอเิล็กตรอนที่ไมไดจบัคู  
ปกติจะใชสัญลักษณ  R  แสดงถึงอนุมูลอิสระที่ไมเฉพาะเจาะจง  โดยท่ัวไปอนุมูลอิสระมีทั้งที่เปน
อนุมูลประจุบวก  เรียกวา  อนุมูลแคทไอออน (cation radical)  ใชสัญลักษณ  (R)+●  เชน  อนุมูล  
pyridinyl   สวนอนุมูลประจุลบ  เรียกวา  อนุมูลแอนไอออน (anion radical)  ใชสัญลักษณ  (R)-●  
เชน  อนุมูล  superoxide (O2)

-●  และอนุมลูที่มีประจุเปนกลาง (neutral radical)  ใชสัญลักษณ  (R)●  
เชน  อนุมูล hydroxyl (OH)●   อนุมูล alkoxyl (CnH(2n+1)O)●    อนุมูล alkylperoxyl  (CnH(2n+1)OO)●    
และอนุมูล alkylthiyl  (CnH(2n+1)S)●   เปนตน  (Roberfroid  and  Calderon, 1995) 
 อนุมูลอิสระแบงไดเปน  4  ชนิด  (สุวลี, 2549)  ไดแก  
 1. ซุปเปอรออกไซด (super oxide)  อนุมูลอิสระชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไมโตคอนเดรียใน
เซลลนําออกซิเจนออกมาใชเปนพลังงาน  ดังนั้นถายังมีชีวิตอยูยอมหนีไมพนที่จะเกิดอนุมุลอิสระ
ชนิดนี ้
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 2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogene peroxide) เปนสารที่มีความเสถียร
พอประมาณ  คือ  มากกวาซงิเลทออกซิเจน  และไฮดรอซีล  เรดิคัล  จึงปลอยอิเล็กตรอนออกมาทํา
ใหมีพษิ 
 3. ซิงเลทออกซิเจน (singlet oxygen)  เปนอนมุูลอิสระที่สามารถกอปฏิกิริยา
ออกซิเดชันรุนแรง  เกิดขึ้นไดในรางกายเมื่อไดรับรังสีเอ็กซ  และรังสีอัลตราไวโอเลท  แลวจะเกิด
ซิงเลทออกซิเจนจํานวนมาก  
 4. ไฮดรอซีล  เรดิคลั  (hydoxyl radical)  เปนอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์กอปฏิกิริยา
ออกซิเดชันรุนแรงที่สุด  ทาํใหรางกายแกเร็ว  เกดิโรคมะเร็ง  และโรคตาง ๆ  ในผูสูงอายุ 

อนุมูลอิสระสวนใหญเปนสารที่ไมเสถียร  มีชวงครึ่งอายุ  (half life)  ส้ัน  โดยท่ัวไป
อนุมูลอิสระจะทําปฏิกิริยากบัสารอื่นใน  2  รูปแบบ  คือ  โดยการดึงเอาอะตอมไฮโดรเจนมาจาก
สารโมเลกุลอ่ืนที่อยูขางเคยีง  และโดยการเพิ่มโมเลกุลของออกซิเจนเขาไป  เพื่อใหเกิดเปนอนุมลู
เปอรออกซิล (peroxyl radical)  (Steven and Harry, 1997)  เนื่องจากอนุมูลอิสระมีอิเล็กตรอนที่
ไมไดจับคูอยูในโมเลกุล  จึงมีความไวสูงในการเขาทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลในรางกาย  ทําลาย
สมดุลของระบบตาง ๆ  ในรางกาย  โดยการไปทําลายองคประกอบหลักของเซลล  เชน  ทําลาย
หนาที่ของเซลลเมมเบรนอันนําไปสูการตายของเซลล  ทําลายดีเอ็นเอโดยไปจบักับหมูฟอสเฟตและ
น้ําตาลดีออกซีไรโบส  อนุมูลอิสระยังสามารถแตกพันธะเปปไทดของโปรตีน  ทําใหโปรตนีไม
สามารถทํางานไดตามปกต ิ ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุของการเกิดการกลายพันธุ  และการเกิดมะเร็ง  
นอกจากนี้ยังกอใหเกดิสภาวะทางพยาธิสภาพ  และทําใหเกิดการตดิเชื้ออักเสบ  ซ่ึงเปนสาเหตุทําให
เกิดโรคที่สําคัญ  ไดแก  โรคหัวใจ  ไขมนัอุดตันในเสนเลือด  ไขขออักเสบ  ตอกระจก  เปนตน  อีก
ทั้งยังพบวา  อนุมูลอิสระเกีย่วของกบัการเกิดโรคประสาท  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  อนุมูลอิสระมี
ที่มาทั้งแหลงภายนอกรางกาย  ไดแก  มลพิษในอากาศ  โอโซน  ไนตรัสออกไซด  ฝุน  ควันบหุร่ี
ไนโตรเจนไดออกไซด    อาหารที่มีกรดไขมันไมอ่ิมตวั  หรือมีธาตุเหล็กมากกวาปกติ  แสงแดด  
ความรอน  รังสีแกมมา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา    สารปรุงแตงอาหาร  แบคทีเรีย  ไวรัส  ยากําจัดแมลง
และศัตรูพืช  เปนตน  ทั้งนี้การออกกําลังอยางหักโหมจะทําใหอนมุูลอิสระเกิดขึ้นไดดวย  และ
แหลงภายในรางกาย  ไดแก  ออกซิเจน  ซ่ึงจะทําปฏิกิริยาเคมีโดยตรงกับองคประกอบภายใน
รางกาย    สามารถทําใหเกิดอนุมูลอิสระขึ้นได (Gutteridge, 1993)  
 เนื่องจากอิเล็กตรอนที่อยูในโมเลกุลของอนุมูลอิสระ  ทําใหอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติ
ทางฟสิกส  คือ  ดึงดูดในสนามแมเหล็กอยางออน  สามารถตรวจสอบ  และวิเคราะหไดโดยเทคนิค
ที่เรียกวา  electron  paramagnetic  resonance (EPR) spectroscopy  แตอนุมูลอิสระสวนนอยเทานั้น
ที่มีความเสถียรพอที่จะตรวจสอบโดยเทคนิคนี้ไดที่อุณหภูมหิอง  วิธีที่นิยมมากที่สุดในการใช
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ตรวจสอบอนมุูลอิสระที่สลายตัวงาย  คือ  การใชเทคนคิที่เรียกวา  spin  trapping  โดยวิธีนี้จะใช
โมเลกุลอินทรียที่มีสมบัติเปน  diamagnetic  ซ่ึงเรียกวา   spin  trap  ใหทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระที่
ตองการตรวจสอบ  เพื่อใหเปนอนุมูลอิสระที่มีความเสถยีรมากขึ้น  และสามารถตรวจสอบไดโดย
เทคนิค  EPR  ดังกลาว  อนมุูลอิสระมีความไวสูงในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  ส่ิงที่มีอิทธพิลตอการ
เกิดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระมีหลายอยาง  เชน  อุณหภูมิ  ความเขมขนของโมเลกุลอนุมูลอิสระ  
ธรรมชาติของสารละลาย  คาความเปนกรด-ดาง  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Roberfroid  and  Calderon, 
1995) 
 ปฏิกิริยาการเกดิอนุมูลอิสระจัดเปนปฏิกิริยาลูกโซ  (free  radical  chain  reaction)  ซ่ึง
มีกลไกการเกดิปฏิกิริยา  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนแรกเรยีกวาขั้นตอนอินนิทิเอชัน  (initiation  step) 
เปนขั้นตอนทีท่ําใหเกดิอนุมลูอิสระ  ขั้นตอนที่สองเรียกวาขั้นตอนพรอพาเกชัน  (propagation step) 
เปนขั้นตอนทีอ่นุมูลอิสระถูกเปลี่ยนไปเปนอนุมูลตัวอ่ืน  และขั้นตอนสุดทายเรียกวาขัน้ตอน    
เทอรมิเนชัน (termination  step)  เปนขั้นตอนที่มีการรวมกันของอนุมลูอิสระ  2  อนุมูล  ไดเปนสาร
ที่มีความเสถียร (Hudson, 1990)  ซ่ึงมีรายละเอียดแตละขัน้ตอนดังนี ้

1.  ขั้นตอนอินนิทิเอชัน  (initiation  step)  เปนปฏิกิริยาการเกดิอนมุูลอิสระในเซลล  
มักเกิดขึน้จากปฏิกิริยาการสลายพันธะดวยน้ํา (hydrolysis)  แสง (photolysis)  รังสี (radiolysis)  
หรือปฏิกิริยารีดอกซ (redox reaction)  นอกจากนีก้็ยังมเีอนไซมอ่ืน ๆ  อีกหลายชนดิที่ทําใหเกิด
อนุมูลอิสระขึ้นในเซลล  รวมถึงโมเลกุลที่มีความไวสูงในการทําปฏิกิริยา  เชน  nitric  oxide  (NO)  
และ  singlet  oxygen (1O2 )  ซ่ึงหมายถึงออกซิเจนในสถานะที่ถูกกระตุน (excited state)  ส่ิงเหลานี้
ลวนทําใหเกิดขั้นตอนอินนทิิเอชันของปฏิกิริยาการเกดิอนุมูลอิสระไดทั้งสิ้น  ดังสมการที่ (1) 

RH                                  R●                                                 สมการ  (1) 
  
 singlet oxygen  เมื่อทําปฏิกิริยากับไขมัน (RH)  จะทําใหเกิดไฮโดรเปอรออกไซด    ดงั
สมการที่  (2) 

RH  +   1O2                                   ROOH                                               สมการ  (2) 
 

 นอกจากนี้ไฮโดรเปอรออกไซดยังเกดิขึ้นได  ในปฏิกิริยาที่มีออกซิเจนในสถานะ  
groud  state  ซ่ึงเรียกวา  triplet oxygen ( 3O2)  และมีเอนไซม  lipoxygenase  อยูดวยดังสมการที่ (3) 
 

RH  +   3O2       
lipoxygenase          ROOH                                             สมการ  (3) 
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 พันธะ  O-O  ในโมเลกุลของไฮโดรเปอรออกไซดเปนพันธะที่ออน  จึงถูกสลายไดงาย  
ทําใหเกดิเปนอนุมูลอิสระ  ซ่ึงถือเปนขั้นตอนอินนิทเิอชันของปฏิกิริยาการเกดิอนมุูลอิสระ  ดงั
สมการที่  (4)–(6)  
           ROOH                                    ROO●  +   H●                                        สมการ (4)     
                                     
          ROOH                                     RO●  +   OH●                                        สมการ  (5) 
 
         2ROOH                                    RO●  + H2O + ROO●                            สมการ (6) 
             
 ในปฏิกิริยาทีม่ีโลหะไอออน  เชน  เหล็ก  และทองแดง  พบวาจะเปนการชวยเรงการ
สลายโมเลกุลของไฮโดรเปอรออกไซด  ทําใหเกดิอนุมลูอิสระขึ้น  ดังสมการที่  (7)  และ (8) 

                   ROOH  +  M N+                             RO●   +   OH  +    M (N+1)+               สมการ (7)   

                 ROOH  +  M (N+1)+                                 RO●   +   OH  +    M N+                    สมการ  (8) 
 

2.  ขั้นตอนพรอพาเกชัน  (propagation  step)  เกดิจากอนมุูลอิสระที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
อินนิทิเอชันทีด่ําเนินปฏิกิริยาตอไป  โดยเกิดปฏิกิริยาขึน้  2  ทาง  คือ  โดยการดึงเอาอะตอม
ไฮโดรเจนจากโมเลกุลขางเคียง  หรือโดยการทําปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจนที่อยูในสถานะ  
ground  state  ทําใหไดอนุมลูอิสระตัวใหม  ดังสมการที่  (9) – (11)   

RH  +   R1●                                      R●  +   R1H●                                   สมการ  (9) 
 
R●   +    3O2                                     ROO●                                            สมการ  (10) 

  
      ROO●   +     RH                                      ROOH●   +   R●                            สมการ  (11) 
 

  3.  ขั้นตอนเทอรมิเนชัน  (termination  step)  เปนขั้นตอนที่อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น  2  
อนุมูลมารวมกันไดเปนสารที่มีความเสถียร  จึงเปนการหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระ  
ดังสมการที่  (12)  และ  (13) 

      ROO●   +   ROO●                                   ROOR   +    O2     
                         สมการ  (12) 

 
      ROO●   +   R●                                         ROOR                                           สมการ  (13) 
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2.3  สารแอนตอิอกซิแดนตในผักและผลไม   
 สารแอนติออกซิเดนท (antioxidant)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาสารตานอนุมูลอิสระ  คือ  
สารที่ทําหนาที่ตอตานหรือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิด
อนุมูลอิสระ (มลศิริ, 2540)   บางก็เรียกวา  free  radical  scavenger  ในที่นี้รวมถึงสารที่สามรถ
ยับยั้ง  และควบคุมอนุมูลอิสระไมใหไปกระตุนการเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชัน  จึงชวยยับยั้งอนุมูล-
อิสระไมใหทําลายองคประกอบของเซลล  (วัลยา  และพชัรี, 2542)  และจะไปหยุดยั้งปฏิกิริยาลูกโซ
ของอนุมูลอิสระทําใหคงตวั  จึงทําใหหยุดการกอตัวใหม  นอกจากนีย้ังซอมแซมความเสียหายทีเ่กดิ
จากตัวอนุมูลอิสระที่ไปทําลายเซลลตาง ๆ  ในรางกาย  อีกทั้งกําจัดและแทนที่โมเลกุลที่ถูกทําลาย  
เพราะสารเหลานี้อาจเปนพษิตอรางกายได  สารแอนติออกซิแดนตมีทั้งที่เปนสารจากธรรมชาติ 
(natural  antioxidant)  มักพบในอาหารจําพวกผกัและผลไม  ไดแก  phenolic compounds,  
peptides,  amino acid,  ascorbic acid,  carotenoids,  flavonoids,  melanoidin,  other organic acid,  
tannins,  quercetin  และ  tocopherols  เปนตน (Huang et al, 1992)    และสารสังเคราะห  (synthetic  
antioxidant)  ไดแก   tert-butyl-4-hydroxyanisol (BHA),  tert-butyl-4-hydroxytoluene  (BHT)  และ  
tert-butyhydroquinone (TBHQ)  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีเอนไซมหลักในระบบตานอนุมูลอิสระ
ประกอบดวย  superoxide dismutase (SOD),  ascorbate peroxidase (APX),  catalase (CAT)  และ 
glutathione  peroxidase   
 สารตานอนุมูลอิสระแบงเปน  5  ประเภทใหญ ๆ  (Hudson, 1990)  ดังนี้ 
 1. primary antioxidant  สารในกลุมนี้สวนใหญ  ไดแก  สารประกอบฟนอล  (phenolic 
substance)  ทําหนาที่หยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระในปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน  
นอกจากนี้ยังรวมถึงสารโทโคฟรอลจากธรรมชาติ  และจากการสังเคราะห  (natural  and  synthetic  
tocopherol)  alkyl gallate, BHA, BHT, TBHQ  และอื่น ๆ  ซ่ึงสารในกลุมดังกลาวทาํหนาที่เปนตวั
ใหอิเล็กตรอน 
 2. oxygen scavenger  สารในกลุมนี้  ไดแก  ascorbic acid,  ascorbyl palmitate  
erythorbic acid (isoascorbic acid)  และ sodium erythorbate  เปนตน  สารกลุมนี้จะเขาไปทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจน  จึงเปนการชวยกําจดัออกซิเจนในระบบปดได                                  
 3. secondary antioxidant  สารในกลุมนี้  ไดแก  dilauryl  thiopropionate  และ  
thiopropionic  acid  ทําหนาที่สลายโมเลกุลของ  lipid  hydroperoxide  ใหเปนสารทีม่ีความเสถียร 
 4.  enzymic antioxidant  สารในกลุมนี้  ไดแก  เอนไซมตาง ๆ  ซ่ึงแบงเปน  primary  
antioxidant  enzyme  และ  ancillary  antioxidant  enzyme  สารในกลุมนี้ทําหนาทีก่ําจัดออกซิเจน  
หรืออนุพันธของออกซิเจน  โดยเฉพาะไฮโดรเจนเปอรออกไซด  (H2O2) 
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 5.  chelating  agent  หรือ  sequestrant  สารในกลุมนี้  ไดแก  กรดซิตริก  กรดอะมิโน  
และ  ethylenediaminetetra-acetic acid  (EDTA)  เปนตน  สารในกลุมนี้ทําหนาที่ไปจับกับไอออน
ของโลหะ  เชน  เหล็ก  และทองแดง  ซ่ึงไอออนเหลานี้เปนไอออนที่สงเสริม  และเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมัน  ทําใหเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนที่เสถียร (ภาพที่ 2.2) 
  เนื่องจากสารแอนติออกซิแดนตมีหนาทีห่ลายอยาง เชน ทําหนาที่เปนสารรีดิวซ  
(reducing agent)  เปนตัวกําจัดอนมุูลอิสระ  จับกับไอออนของโลหะที่เรงใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน  ยับยั้งการเกดิออกซิเจนในรูปแอคทีฟ  ซ่ึงพบในขั้นตอนอินนิทิเอชันของปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน  หนาที่ตาง ๆ  เหลานี้จึงทําใหมีผลในการชะลอ  หรือยับยั้งการเกดิปฏิกิริยาออกซิเดชัน   
หรือสามารถหยุดปฏิกิริยาลูกโซ  โดยการทําปฏิกิริยากับอนุมูล  peroxyl  เพื่อใหเปนสารที่มีความ
เสถียร  หรือเปนสารที่ไมทําปฏิกิริยาออกซิเดชันอีกตอไป  จนไดเปนสารที่ไมใชอนุมูลอิสระ   
(non-radical  product)  (Basu et al, 1999 ; Huang et al, 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Hudson, 1990 

ภาพที่ 2.2  ลักษณะโครงสรางของสารประกอบเชิงซอนระหวาง  EDTA  กับโลหะไอออน 
 

 กลไกในการทาํงานของสารแอนติออกซิแดนต (Gutteridge and Halliwell, 1994) 

1.  เขาจับกับ  oxygen-derived  species  โดยใชเอนไซม  หรือเขาทําปฏิกิริยาโดยตรง
กับอนุมูลอิสระ 

2.  ลดการเกิดของ  oxygen-derived  species 
3.  เขาจับไอออนโลหะเพื่อทําใหปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลง  reactive  species  ลดลง 

เชน   O2
-●   และ  H2O2   สงผลใหเกิด  OH●   ไดนอยลง 
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4.  ชวยซอมแซมสวนที่ถูกทําลาย 
5.  ทําลายโมเลกุลที่ถูกทําลาย  และเติมโมเลกุลใหมเขาไปแทนที ่

 ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนกลไกในการปองกัน   และควบคุมอนุมูลอิสระ  โดยการปองกนัการ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ (chain reaction)  และชวยซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ   

การทดสอบฤทธิ์ตานปฎิกิริยาออกซิเดชันมีการทดสอบไดหลายวิธี   ไดแก 
1. วิธี  thiobarbituric reactive substances (TBARS) เปนวิธีการติดตามปริมาณ

สารประกอบอัลดีไฮดที่เกดิจากปฎิกิริยาออกซเิดชันของ  low density lipoprotein (LDL)  กับโลหะ
ไอออน  เชน  Fe2+  และ  Cu2+   โดยวัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  532  นาโนเมตร 
(Pokorny et al,  2001) 

2.  วิธี  2,2-azinobis [ethylbenzothiazoline-6-sulphonate] (ABTS)  เปนการทดสอบ
ฤทธิ์ตานปฎิกิริยาออกซิเดชนัของ  ABTS  ในรูปของ  ABTS+  ซ่ึงใชทดสอบกับสารสกัดจากอาหาร  
วัดการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น  734  นาโนเมตร  (Whiteman and  Guan,  2003) 

3. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (ในรูปกรดแกลลิค)  เปนการ
ทดสอบสารฟนอลทั้งหมด  โดยใชสาร  folin-ciocalteu  reagent  ทําปฎิกิริยากับตวัอยางสารละลาย  
และทําการเปรียบเทียบดวยสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค  โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คล่ืน 760   นาโมเมตร  (Waterman  and  Mole, 1994)    

4. การวิเคราะหความสามารถในการกําจดัอนุมูลอิสระ  ดวยวิธี  DPPH  radical  
scavenging  เปนการทดสอบฤทธิ์ตานปฎิกิริยาออกซิเดชันโดยใหสารตัวอยางทาํปฎิกิริยากับสาร 
DPPH (2,2-diphenyl-1-pricrylhydrazyl)  ติดตามผลการทดลองโดยการวัดคาการดดูกลืนแสงของ
สารละลายที่ความยาวคลื่น  516  นาโนเมตร  (Yen  and  Hsieh, 1997) 
  สารแอนติออกซิแดนตมีอยูมากมายหลายชนิด  แตทีม่ีความสําคัญและพบมากในผัก
และผลไมมีอยู  3  ชนิด  คือ  สารประกอบฟนอล   สารแอนโทไซยานิน  และ  สารเคอรซีทิน  ซ่ึง
แตละชนิดมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 1) สารประกอบฟนอล (phenolic compound)  เปนสารที่พบไดในผักและผลไมทั่วไป  
มีคณุสมบัติเปนสารอินทรียที่มีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring)  มี
จํานวน  hydroxyl  group  อยางนอยหนึ่ง  หรือมากกวาหนึ่งหมูในโมเลกุล  สามารถละลายในน้ําได
สวนใหญสารประกอบฟนอลมักพบอยูรวมกับน้ําตาล  ในรปูของสารประกอบไกลโคไซด 
(glycoside)  สารประกอบฟนอลที่พบในธรรมชาติมีหลายกลุม  และมีลักษณะสตูรโครงสรางทาง
เคมีแตกตางกนั  กลุมใหญที่พบจะเปนสารประกอบฟลาโวนอยด (flavonoid)  นอกจากนีย้ังมี
สารประกอบตาง ๆ  เชน  phenyl  propanoid,  phenolic quinone  และ  polyphenolic  ซ่ึงไดแกพวก  
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ลิกนิน (lignin)  เมลานิน (melanin)  และแทนนิน (tannin)  เปนตน  รวมทั้งยังพบวามีสารประกอบ
ที่มีกลุมฟนอล  (phenolic  unit)      รวมอยูในโมเลกุลของโปรตีนอัลคาลอยด (alkaloid)         และ
เทอรฟนอยด (terpenoid)  เปนตน 
 หนาที่ของสารประกอบฟนอลเหลานี้  บางชนิดก็ทราบแนชัด  เชน  ลิกนิน  ทําหนาที่
เปนโครงสรางใหความแข็งแรงแกผนังเซลลของพืช  สารในกลุมแอนโทไซยานิน (anthocyanin)  
เปนสารที่ใหสีในดอกไม  ผัก  และผลไม  สารในกลุมฟลาโวนอยดมีความสําคัญในการควบคุมการ
เจริญของพืชจาํพวกถัว่  เปนตน  สารประกอบฟนอลหลายชนิดมีสมบตัิเปนสารแอนติออกซิแดนต  
ซ่ึงจะเปนตวักาํจัดอนุมูลอิสระ (Packer et al, 1999)  โดยมีกลไก  คือ  เมื่ออยูในสภาวะที่มีความ
เขมขนต่ําเมื่อเทียบกับสารออกซิไดซ  สารประกอบฟนอลจะหนวงเหนีย่ว  หรือปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  นอกจากนี้อนมุูลอิสระที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาจะถูกทําใหเปนสารที่มีความ
เสถียร  ดังนัน้จึงสามารถปองกันการเกิดขั้นตอน propagation ได (Basu et al, 1999)  สาร   
ประกอบฟนอลยังทําหนาที่เปนสารรีดิวซ  เปนตวัใหไฮโดรเจน  และกําจดัออกซิเจนที่อยูในรปู
แอคทีฟ  (Rice and Miller, 1996)  ประโยชนของสารประกอบฟนอลในการรักษาโรค  เชน  ชวย
ยับยั้งการแข็งตัวของเกร็ดเลอืด  ตอตานอาการอักเสบและบวม  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
ตอตานการแพจากการหลั่งของฮีสตามีน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรยี  (Middleton 
and Kandaswami, 1994)  ศักยภาพของสารประกอบฟนอลในการเปนสารแอนตอิอกซิแดนตนัน้
ขึ้นกับคา  redox potential  ของ  hydroxyl  group  ในโมเลกุล  และโครงสรางทางเคมีซ่ึงแตกตาง
กันไป  (ภาพที ่2.3)   
 โดยประสิทธิภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระของสารประกอบฟนอลจะมีมากขึ้น  ถาใน
โครงสรางโมเลกุลมีตําแหนงดังตอไปนี้   
 1)  3-hyfroxyl  group  ของวงแหวน C  เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางระหวาง  quercetin  
และ  luteolin  พบวา  luteolin  มีแอคติวิตขีองสารแอนติออกซิแดนตนอยกวา quercetin  เนื่องจาก  
luteolin  ไมมีตําแหนง  3-hydroxyl  group  ที่วงแหวน C 
 2)  2, 3-double  bond  และ  4-oxo  group  ของวงแหวน C  เมื่อเปรียบเทียบโครงสราง
ระหวาง  quercetin  และ  taxifolin  พบวา  taxifolin  มีแอคติวิตีของสารแอนติออกซแิดนตนอยกวา  
quercetin  เนื่องจาก  taxifolin  ไมมีพันธะคูที่ตําแหนงดงักลาว 
 3) 3′, 4′-hydroxyl  group  ของวงแหวน B  เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางระหวาง  
quercetin  และ kaempferol  พบวา kaempferol มีแอคติวิตีของสารตานอนุมูลอิสระนอยกวา  
quercetin  เนื่องจาก  kaempferol  ไมมี  hydroxyl  group  ที่ตําแหนง 3′  ของวงแหวน B 
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ที่มา: Rice and  Miller, 1996 

ภาพที่ 2.3  ลักษณะโครงสรางของสารประกอบฟนอลบางชนิด   
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2) สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin)  เปนรงควัตถุที่จัดอยูในกลุมของฟลาโวนอยด 
(flavonoids)  ซ่ึงเปนสารประกอบจําพวกไกลโคไซด  สามารถละลายน้ําไดดี  ใหสีแดง  สีชมพู       
สีน้ําเงิน  และสีมวง  สารแอนโทไซยานินพบอยูใน  organelle  ที่เรียกวาแวคิวโอลในเซลลที่อยูใน
ช้ัน  sub-eqidermal tissue  ของใบ  ดอก  และผลของพืช  สารแอนโทไซยานินละลายไดดใีนตวัทํา
ละลายที่มีขั้ว  เชน  น้ํา  และแอลกอฮอล  โดยการละลายจะเพิ่มขึ้นถาตัวทําละลายมคีวามเปนกรด
เพิ่มขึ้น  (Moskowitz  and  Hrazdina, 1981) 
 สารแอนโทไซยานินจะมี flavan nucleus เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ (ภาพที ่ 2.4)  
จะประกอบดวยวงแหวนอะโรมาติก (aromatic  ring)  คือ  วงแหวน A   B และวงแหวน C  โดยวง
แหวน  A  และ  B  เปนวงสําคัญ  ที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่วงแหวน  B  จะมี
หมูไฮดรอกซลิ (-OH) และ/หรือหมูเมทอกซิล (-OCH3)  มาเกาะ  ซ่ึงทําใหเกดิการเปลี่ยนโครงสราง
เปนสารอนุพนัธตัวอ่ืน ๆ  เกิดเปนสารแอนโทไซยานินที่หลากหลาย  และมีวงแหวน C เปน
ตัวเชื่อมระหวางวงแหวน  A  และ  B 
 
 
 
 
 
 
  

 ที่มา: Gross, 1987 
ภาพที ่2.4  ลักษณะโครงสรางพื้นฐานของสารแอนโทไซยานิน  

 
Godoy and Lozoya (1999)  ไดแบงรงควัตถุแอนโทไซยานินที่มกีารเปลี่ยนแปลงมา

จาก anthocyanidin ในธรรมชาติออกเปน 17 กลุม  คือ apigenindin, aurantinidin, capensinidin, 
columnidin, 5-methylcyanidin, 6-hydroxycyanidin, delphinidin, europinidin, hirstidin, 
luteolinidin, malvidin, peonidin, petunidin, pulchellidin, rosinidin  และ tricetinidin  ซ่ึงมีกลุมที่
สําคัญ  6  กลุม  ไดแก  pelargonidin,  cyanidin,  peonidin,   delphinidin,  petunidin  และ  malvidin  
(ภาพที2่.5)  โดยโครงสรางที่เปลี่ยนไปจะขึ้นอยูกับตําแหนง  และการ  methylation  ของ  hydroxyl 
groups  ซ่ึงจะจับกับวงแหวน A  และที่จําเพาะกับวงแหวน  B   



 24 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Taxeoko and  Dao, 2002 

ภาพที่ 2.5  ลักษณะโครงสรางของสารแอนโทไซยานินบางชนิดที่สําคัญ 
 
 

สารฟลาโวนอยดพบอยูในพชืในลักษณะของไกลโคไซด (glycoside)  คือ  มีน้ําตาลมา
เกาะอยูดวยทีก่ลุม  hydroxyl  กลุมใดกลุมหนึ่งหรือมากกวา  นอกจากนั้นยังอาจมีกลุม  methyl  
หรือกรดในกลุม  cinnamic  ตาง ๆ  มาเกาะอยูดวย  รวมทั้งอาจรวมตัวกันเปน  dimmer trimer  และ  
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polymer  ฟลาโวนอยดที่ไมมีน้ําตาลเกาะอยูบนโมเลกุลเรียกวา aglycone  สวนสารแอนโทไซยานนิ
ที่ไมมีน้ําตาลเกาะเรียกวา  แอนโทไซยาดนิ  (anthocyanidin)   

มีสารแอนโทไซยานินจํานวนมากที่เกดิจาก anthocyanidin  ซ่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการ 
glycosylation และ acylation  นอกจากนี้สารแอนโทไซยานินสามารถแบงกลุมไดหลายกลุมดวยกัน 
เชน  3-monosides, 3-biosides, 3-triosides, 3-monosides-5-monosides, 3-biosides-5-monosides  
และ 3-monodies-7-monosides  เปนตน  ซ่ึงสารแอนโทไซยานินจะประกอบดวยสวนของ  ester 
จาก  organic acid  และ  hydroxyl  ของ  anthocyanidin  หรือ  sugar  moiety   สําหรับน้ําตาลที่พบ
บอยในโมเลกลุของสารแอนโทไซยานินคอื glucose, galactose, rhamnose, bata-D-glucopyranose,  
gentiobiose,  sambubiose,  rutinose  และ 2G-glucosylrutinose  เปนตน   น้ําตาลในโมเลกุลของสาร
แอนโทไซยานินนั้นมีสวนชวยใหสารแอนโทไซยานินสามารถคงตัว  และละลายน้ําไดดี  (Godoy 
and Lozoya, 1999; Mazza and Miniati, 1993) 

อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารแอนโทไซยานิน  ที่พบในธรรมชาติ 
มักพบสารแอนโทไซยานินอยู  3  กลุมหลัก  คือ  กลุมของ  pelargonidin (Pg)  ซ่ึงถูก hydroxylated  
ที่ตําแหนง  4’-position  เทานั้น  และเกดิเปนสีสม  สีชมพู  สีแดง  และสีคลายเนื้อปลาแซลมอน  
กลุมของ  cyanidin (Cy)  มี  hydroxyl  groups  เกาะที่ตาํแหนง  3’   และ 4’-positions  ซ่ึงทําใหเกดิ
มีสีมวง  สีมวงอมน้ําเงิน  และสีฟา  นอกจากนี้  ทั้ง Pg, Cy และ Dp  สามารถที่จะเกิดการผสมกนั  
แลวเกดิเปนสตีาง ๆ  ไดตั้งแตสีสมแดงจนถึงสีฟาก็ได  anthocyanidin  methyl  ethers  รวมตัวกนั
เกิดเปน peonidin ซ่ึงมีสีมวงแดง  หรือเกิดจากการรวมตัวกันของ cyanidin และ petunidin ก็ได  
นอกจากนี้  malvidin  ซ่ึงมีสีมวงก็เกดิจากการรวมกนัของ  delphinidin ไดเชนเดยีวกัน  นั่นคือสาร
แอนโทไซยานินที่สรางขึ้นมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับจํานวนของหมู  hydroxyl group ภายใน
โมเลกุล  ชนดิ  และจํานวนน้ําตาลที่เกาะกับโครงสรางของ anthocyanidin ทําใหเกิดชนิด  และสี
ของสารแอนโทไซยานินทีแ่ตกตางกันไป   

ในสภาพทีเ่ปนกรดสารแอนโทไซยานินดูดกลืนแสงในชวงแสงสีเขยีว  ความยาวคลื่น 
465-550  นาโนเมตร โดยวงแหวน B    และในชวงแสงอัตราไวโอเลต  ความยาวคลื่น  270-280   
นาโนเมตร โดยวงแหวน A   การดูดกลืนแสงของสารแอนโทไซยานินนี้เปลี่ยนแปลงไดเมื่อกลุม
ตาง ๆ  ที่มาเกาะกับโครงสรางหลักเปลี่ยนแปลงไป  เชน  เมื่อเกิด  hydroxylation  หรือเพิ่มหมู  
hydroxyl เขาไปจะทําใหชวงการดูดกลืนแสงขยับไปในชวงคลื่นที่ยาวขึ้น  แตเมื่อเกดิ glycosylation  
หรือน้ําตาลเขามาเกาะกับคารบอนตําแหนงตาง ๆ  การดูดกลืนแสงจะขยับไปในชวงคลื่นที่ส้ันลง  
และเมื่อเกดิ  acylation  หรือมีหมู  acyl  ของกรดในกลุม  cinnamic  ตาง ๆ  มาเกาะกับน้ําตาลจะทาํ
ใหมีการดดูกลนืแสงเพิ่มขึ้นอีกในชวงความยาวคลื่น 310-335 นาโนเมตร แตการ  methylation  
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หรือการมีหมู  methyl  เขามาเกาะไมทําใหการดูดกลืนแสงเปลี่ยนไปมากนัก  จากการดูดกลืนแสง
ของสารแอนโทไซยานินดังกลาวขางตน  จึงทําใหสารแอนโทไซยานินทําตัวเหมอืน indicator ใน
สารละลาย  กลาวคือมีโครงสราง  และสีเปลี่ยนแปลงไปตามคาความเปนกรด-ดางของสารละลาย  
ในสารละลายที่เปนกรดมาก ๆ  สารแอนโทไซยานินจะใหสีคอนขางแดงของ  flavylium  anion  แต
เมื่อคาความเปนกรด-ดางเพิม่ขึ้นในชวงกรดออนหรือเปนกลาง  สีจะคอย ๆ  จางลงไมมีสีของ  
pseudobase  เมื่อสารละลายมีสภาพเปนเบสออนจะใหสีน้ําเงินของ  anhydrobase  แอนโทไซยานิน
ในทั้ง 3 รูปนี้ ยังเปลี่ยนกลบัไปกลับมา (reversible) ได  แตในสภาพที่เปนดางจดัแอนโทไซยานนิ
จะถูกทําลาย  และไมอาจเปลี่ยนกลับไปอยูในรูปอื่นไดอีก  (ภาพที่ 2.6)   

จากการที่สารแอนโทไซยานินอยูในของแวควิโอล  ที่มีสารละลายเปนกรดออน ๆ  ทํา
ใหสามารถถูกทําลายดวยกลุม  hydroxyl  สงผลใหเปลี่ยนไปอยูในรปูที่ไมมีสี  ดงันั้นการที่สาร 
แอนโทไซยานินใหสีตาง ๆ  ของดอกไมอยูไดนานเปนเพราะมีการปองกันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
ซ่ึงในธรรมชาติทําได  4   แนวทาง  คือ  การรวมตัวกนัเอง (self  association)  การรวมตัวกับสารอืน่
ที่ไมมีสีแลวใหสีเกิดขึ้น (intermolecular copigmentation) การจัดเรียงตัวภายใน  (intramolecular 
copigmentation)  และการจบัตัวกับโลหะ (metal complexity)  ทําใหโครงสรางหลักปลอดภยัจาก
การทําลายจากไอออน   

 
ที่มา: Gross, 1987 

ภาพที ่2.6  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแอนโทไซยานิน  ตามคาความเปนกรด-ดาง 
  
 ชนิดและปริมาณของแอนโทไซยานินในผลไมจะแตกตางกันไปตามชนิดของพืช  ดัง
แสดงในตารางที่ 2.2  บางพืชมีแอนโทไซยานินเพียงชนดิเดียว  เชน  ผลเสาวรส  บางพืชมี  2  ชนิด 
เชน  ผลทอ  บางพืชมีมากกวา  20  ชนิด เชน  ผลองุน  ความแตกตางของชนิดแอนโทไซยานินใน
ผลไมขึ้นอยูกบัน้ําตาลที่มาเกาะกับ  aglycone (anthocyanidin)  สวนใหญไดแก  cyanidin (55 %)  
รองลงมา  คือ peonidin  และ  delphinidin  อยางละประมาณ 12 %  ตามดวย pelargonidin  และ 
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malvidin  ประมาณอยางละ 8 %  และ  petunidin 6 %  ในผลแอปเปลพบเพียง 1 aglycone  ในขณะ
ที่ผลองุนพบ 5-6 aglycone  น้ําตาลสวนใหญที่มาเกาะกับ  aglycone  เหลานี้เปนน้ําตาลกลูโคส  
เกาะ  ณ  ตําแหนงที่  3 และ 5  (3, 5-diglucoside)  พบในลิ้นจี่  และทับทิม  นอกจากนี้ยังพบวามีกรด
ตาง ๆ  มาเกาะอยูดวย  ไดแก  cinnamic,  p-coumaric,  caffeic  และ  acetic  สําหรับปริมาณของ
แอนโทไซยานินในผลไมโดยเฉลี่ยมีประมาณ  500  ไมโครกรัมตอกรัม  โดยผันแปรอยูตั้งแต  160-
4,000  ไมโครกรัมตอกรัม  สวนใหญพบสะสมในแวคลิโอลของเปลือก  หรือผิวของผลไม  ยกเวน
ในพืชบางชนดิ  เชน  ในผลทับทิม  ฝร่ังขี้นก  ผลเชอรี  ที่มีเนื้อสีแดง 

 
ตารางที่ 2.2  ปริมาณสารแอนโทไซยานนิในผลไมบางชนิด  
 

Fruits Ripening  stage 
Anthocyanin  content 
(μg/g.  fresh  weight) 

Cranberry Ripe 450-1,000 
Currant, red Ripe 160 
Cherry, sour Ripe 450 

Grape, muscadine Ripe 400-4,030 
Raspberry Ripe 200-600 
Strawberry Ripe 450-700 

ที่มา: Gross, 1987 
 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารแอนโทไซยานินในผลไม  สวนใหญพบวามกีาร
สังเคราะหสารแอนโทไซยานินเพิ่มสูงมากเมื่อผลไมเร่ิมแก  และเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อผลสุกเต็มที่  แต
ในผลไมบางชนิด  เชน  ในผลองุน  พบปรมิาณเพิ่มขึ้นสงูสุดในระยะ  verasion  ปจจยัภายในที่มีผล
ตอสีของผลไม  คือ  พันธุกรรม  ขึ้นอยูกบัเอนไซมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหสารแอนโท-
ไซยานิน  รวมทั้งสารฟลาโวนอยดอ่ืน ๆ  

ภายหลังการเกบ็เกี่ยว  สารแอนโทไซยานนิในผลไมอาจเปลี่ยนแปลงได  ที่เห็นไดชัด
คือ  ผลล้ินจี่  ซ่ึงมักจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลภายในเวลา  2-3 วันที่อุณหภูมิหอง  ในขณะที่ผลมังคุด
เปลี่ยนจากสีมวงแดงไปเปนสีดําทําใหไมเปนที่ดึงดูดใจตอผูบริโภค  การเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลของ
ผลล้ินจี่  เกิดขึน้เนื่องจากการออกซิเดชัน  และการรวมตัวเปนโมเลกลุใหญของสารประกอบฟนอล  
รวมทั้งสารแอนโทไซยานิน  โดยการทํางานของเอนไซม polyphenol oxidase (PPO)  ประกอบกับ
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การสูญเสียน้ํา  สวนในมังคดุนาจะเกดิจากการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง  ภายในเซลล
ที่ผิวของเปลือกมังคุด  ในทางตรงกันขามกับผลล้ินจี่และมังคุดขางตน  ผลทับทิมและสตรอเบอรีมี
ปริมาณสารแอนโทไซยานนิเพิ่มขึ้น  และสีแดงขึ้นภายหลังการเกบ็เกี่ยว  เนื่องจากการสรางสาร
แอนโทไซยานินขึ้นมาใหม  การเก็บรักษาผลไมทั้ง 2  ชนิดนีภ้ายใตบรรยากาศที่ม ี  CO2  สูง  จะ
ยับยั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแอนโทไซยานิน  ทัง้นี้เพราะบรรยากาศที่มี  CO2  ไปทําใหคา
ความเปนกรด-ดางของผลไมสูงขึ้น  กิจกรรมของเอนไซมที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหสารแอนโท-
ไซยานิน  ไดแก  phenylalanine ammonia lyase (PAL)  และ  glycosyl  transferase  (จริงแท, 2549) 

การสลายตัวของสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin degradation)  เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารแอนโทไซยานินในแวคิวโอล  อันเนื่องจากปจจัยหลายประการ  
เชน  คาความเปนกรด-ดางในแวควิโอล  ปริมาณน้ําตาลในเซลล  อายุของพืช  แสง  อุณหภูมิ  ระดับ
ฮอรโมนภายในพืช  และฮอรโมนหรือสารเคมีที่ไดรับจากภายนอก  เปนตน   
 การใชประโยชนของแอนโทไซยานิน  เชน  อุตสาหกรรมผลไมกระปอง นมเปรี้ยว 
อาหารหวาน  และไวนแดง  เปนตน  ซ่ึงสีของแอนโทไซยานินจะคงสภาพไดดทีี่ความชื้นไมเกิน
รอยละ 3   และการนําไปใชในผลิตภัณฑที่มีความเปนกรดจะใหสีคงทน  (สันติ, 2534)   
 3)  สารเคอรซีทิน (quercetin)  เปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  มีคุณสมบัติเปน
สารแอนติออกซิแดนต  พบในแอปเปล  ผลไมตระกูลเบอรร่ี  และหัวหอม  สารเคอรซีทินทําหนาที่
เปน  chelating  agent  ดักจบัไอออนของโลหะเขาไวในโมเลกุล  โดยโครงสรางของสารเคอรซีทิน
มีตําแหนง  (binding  site)  ที่สามารถดักจับไอออนของโลหะ  เชน  ทองแดง  ได  3  บริเวณ  คอื  
บริเวณ  3′, 4′-dihydroxy  ของวงแหวน  B  บริเวณ  3-hydroxy,  4-keto  ของวงแหวน  C  และ
บริเวณระหวางตําแหนง  5-hydroxy  ของวงแหวน  A  ดังแสดงในภาพที่ 2.7   
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: Packer et al, 1999 
ภาพที่ 2.7  บริเวณ  Binding  site  ของสารเคอรซีทินที่จับกับไอออนของโลหะ 
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 มีรายงานการวจิัยพบวาสารเคอรซีทิน  สามารถชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ  
และเสนเลือดสมองตีบ  การเสริมสารเคอรซีทินชวยลดความดันโลหติในสัตวที่มีความดันโลหิตสูง  
และไดมกีารศกึษาการเสริมสารเคอรซีทินในผูปวยทั้งชายและหญิงที่เร่ิมมีความดันโลหิตสูง (n=19)  
และเปนความดันโลหิตสูงขั้น 1  (n=22)  ดวยวิธี  randomized,  doubleblind,  placebo control  และ  
crossover  โดยเสริมสารเคอรซีทินวันละ  730  มิลลิกรัม  เปนเวลา  28  วัน  พบวาหลังการเสริมสาร
เคอรซีทิน  ความดันโลหิตในกลุมที่เร่ิมมีความดันโลหติสูงไมเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงตรงขามกับกลุมที่มี
ความดันโลหติสูงขั้น 1  ความดันโลหิตจะลดลง  (Nutrition update, 2007) 

 ไดมีการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-ฟสิกสของเคอรซีทินในดานการละลาย  ความคงตัว 
และศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี  DPPH radical scavenging  กักเก็บสารเคอรซีทินดวย
อนุภาคไลโปโซมโดยวิธีฟลมบางไฮเดรชนั  รวมกับการใชคล่ืนอัลตราโซนิค  และการเอ็กทรูชัน  
วิเคราะหคุณลักษณะของอนภุาคเคอรซีทิน-ไลโปโซม ไดแก รูปราง ขนาด ประจุที่ผิวอนภุาค 
ปริมาณลิปด และประสิทธิภาพการกักเกบ็สาร  พบวาสารเคอรซีทินละลาย  และคงตัวดีที่สุดใน
แอลกอฮอล  มีคาการละลายเปน 3.80 และ 4.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  ที่ 25 และ 37  องศาเซลเซียส  
ตามลําดับ  อัตราการสลายตัวลดลงอยางรวดเร็ว  และเริ่มคงที่ที่เวลา 12 ช่ัวโมง  ฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันแสดงเปนคา  EC50

 
 ที่ปริมาณ  0.012  มิลลิกรัม  เทียบไดกับผลของวิตามินซี  และ

วิตามินอ ี  อนุภาคที่ไดเปนทรงกลม  ประจุลบ  และมีขนาดอยูในชวง  40-500  นาโนเมตร       
ปริมาณลิปด  และประสิทธิภาพการเอนแคปซูเลชันมีคาประมาณรอยละ  80  และ  66  ตามลําดบั  
ทั้งนี้คาดไดวาอนุภาคที่พัฒนาขึ้น  มีความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชในระบบนําสงยา    
สําหรับปองกันสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (แสงระว ี และคณะ, 2550)   

นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาปริมาณการดูดซึมของสารเคอรซีทิน  ในอาสาสมัครที่
ทําศัลยกรรมสรางทางผานเขาไปในลําไสเล็กทอนปลาย  โดยทางผนงัชองทอง (ileostomy)  เพื่อ
ปองกันการสญูเสียสารประกอบฟลาโวนอยด  เนื่องจากแบคทีเรียในลําไสใหญ  และไดรับสาร
เคอรซีทินจากหัวหอมทอด  ซ่ึงมีสารเคอรซีทินกลูโคไซดในปริมาณสูง  (เทียบเทากับอะไกลโคน  
89  มิลลิกรัม)  สารเคอรซีทินรูติโนไซดบริสุทธิ์  ซ่ึงเปนสารเคอรซีทินหลักในชา  เทียบเทากบั     
อะไกลโคน  10  มิลลิกรัม  หรือสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธิ์  100  มิลลิกรัม  พบวาภายใน   
13  ช่ัวโมง  สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินในของเหลวจากทางเดินอาหารมกีาร
สลายตัวนอยมาก  มีการดูดซึมของสารเคอรซีทินกลูโคไซดจากหัวหอมทอดรอยละ  52      สาร
เคอรซีทินรูติโนไซดรอยละ  17  และสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธิ์รอยละ  24  การขับออกของ
สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินเปนรอยละ  5  ของปริมาณที่ถูกดูดซึม  แสดงวา
สารเคอรซีทินกลูโคไซดจากหัวหอมถูกดูดซึมไดในลําไสเล็ก  (Pietta and Simonetti, 1999)   
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2.4 การผลิตอาหารในบรรจุภัณฑทนรอนชนดิออนตัว 
อาหารกระปองเปนผลิตภัณฑอาหารที่มีความสําคัญตอมนุษยมาอยางยาวนาน  และมี

วิวัฒนาการทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต  รวมถึงเทคโนโลยีการบรรจุมาโดยตลอด  ภาชนะบรรจุที่ใช
ทั่วไป  ไดแก  กระปองโลหะ  และภาชนะแกว  แมวาภาชนะบรรจุทั้ง  2  ชนิดนี้  จะมีขอดหีลาย
ประการ  แตสําหรับการใชงานบางลักษณะยังพบวามปีญหาหลายดาน  เชน  ปญหาการถายเท  
ความรอนไมเทากันทุกจุด  ทําใหอาหารทีอ่ยูใกลผนังภาชนะบรรจุสุกมากเกินไป  สวนอาหารทีอ่ยู
บริเวณกลางภาชนะบรรจุไดรับความรอนไมเพียงพอ  ปญหากระปองเกิดสนิม  ปญหาการปนเปอน
ของโลหะหนกัจากกระปอง  และสารบัดกรี  ปญหาน้าํหนักของภาชนะแกว  ปญหาแกวแตกงาย  
ปญหาการเปลืองพื้นที่  และคาใชจายในการจัดเก็บ  รวมถึงการขนสง  เปนตน  ปญหาตาง ๆ  
เหลานี้ทําใหมกีารคิดคนภาชนะบรรจุชนดิใหม ๆ  ขึ้นมาแทนที ่

รีทอรต เพาซ (retort  pouch)  เปนบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตวั (flexible  package)  
ที่ผลิตจากฟลมพลาสติก  หรือพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยล (foil)  และวัสดุเชื่อมประสานตั้งแต  4  
ช้ันขึ้นไป  มนี้ําหนกัเบา  สามารถทนความรอน  และความดันในระหวางการฆาเชื้อดวยความรอน
ไดเชนเดียวกบักระปองและขวดแกว  อีกทั้งสามารถเก็บรักษาคณุภาพของผลิตภัณฑไดนานตั้งแต  
6  เดือน  จนถึง  2  ป  การพัฒนาบรรจุภัณฑชนิดนี้ในระยะแรกพฒันาขึ้นมาเพื่อใชในกองทัพ
สหรัฐอเมริกา  โดย    The  US  Army  Natick  Research  and  Development  Center  เพื่อใชใน
โครงการอวกาศ  และเปนเสบียงอาหารที่แจกแกทหารในกองทัพ  เมือ่เขาสูทางการคาระยะแรกยงั
ไมเปนที่แพรหลาย  สวนหนึ่งเปนเพราะผลการตรวจสอบจากองคการอาหารและยา  ของ
สหรัฐอเมริกา (USFDA) ลาชา  การเติบโตของบรรจุภัณฑประเภทนีใ้นสหรัฐอเมรกิานั้นเปนธุรกจิ
ขนาดเล็ก  (ประมาณ  60  ลานถุง  ค.ศ. 1986)  ซ่ึงตรงกันขามกับในประเทศญี่ปุนทีไ่ดรับความนยิม
แพรหลายเปนอยางมาก  จนกระทั่งประเทศญี่ปุนเปนผูผลิตอาหารในถุงรีทอรต เพาซ   รายใหญ
ที่สุดของโลก  ในบางปมอัีตราการผลิตมากถึง  500  ลานถุง   ซ่ึงอาหารสวนใหญเปนอาหาร
ประเภท  แกง  สตูเนื้อ  ซุป  ขาว  ขาวตม  อาหารทะเล  ผัก  ผลไม  และซอสตาง ๆ  เปนตน  
(สถาบันอาหาร, 2547)  
 สําหรับประเทศเกาหลี  ไตหวัน  และไทย  อาหารที่บรรจุในบรรจุภณัฑทนรอนชนิด
ออนตัว  ก็กําลังเปนที่นิยมแพรหลายมากขึน้ในปจจุบัน  โดยสวนใหญวัสดุและเทคโนโลยีนั้น  จะ
นําเขาจากประเทศญี่ปุน  อาหารที่บรรจุในบรรจุภณัฑชนิดนี้นัน้จะมนี้ําหนกัเบา  เมื่อเทียบกับ
อาหารชนิดเดยีวกันที่บรรจุในกระปอง  หรือขวดแกวในปริมาณที่เทากัน  และผลิตภัณฑสามารถ
เก็บรักษาในอณุหภูมิหองได  สําหรับอาหารที่ตองรับประทานขณะอุน  หรือรอนสามารถอุน
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รับประทานไดอยางรวดเร็วโดยการจุมทั้งบรรจุภัณฑลงในน้ําเดือด  หรือนําไปอุนในเตาไมโครเวฟ
ก็ได     
 โครงสรางหลักของบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตวั  จะประกอบดวยช้ันของฟลม
พลาสติก  และอลูมิเนียมฟอยล  หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติปองกันการซมึผานของออกซิเจน  แสงสวาง  
และความชืน้  การเลือกใชโครงสรางของบรรจุภัณฑรวมกับการใชกาวชนิดพิเศษที่ปองกันการหลดุ
ลอก (delamination)  และปดผนึกไดแนน  เปนปจจัยสําคัญในการปองกันการเกิดรอยร่ัวได  บรรจุ-
ภัณฑชนิดนี้มทีั้งแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  และถุงทึบ (ลามิเนตดวยอลูมิเนยีม
ฟอยล)  ซ่ึงมีโครงสรางทั่วไปเปนพลาสติก  3  ช้ัน  เชือ่มประสานกนั  ช้ันนอกจะเปนชั้นที่เหนียว
ทนตอการขีดขวน  ช้ันกลางเปนชั้นที่ปองกันการซึมผานของออกซิเจน  แสงสวาง  และความชืน้  
และชั้นในจะเปนชั้นที่มคีุณสมบัติที่ปดผนึกดวยความรอนได  และสัมผัสอาหารไดโดยปลอดภยั 

 บรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัวสวนใหญประกอบดวยวัสด ุ 4  ช้ัน อัดติดกัน  ดังนี ้
 ช้ันที่  1  เปนพลาสติกชนิดโพลิเอสเทอร (polyester)  เปนชั้นที่อยูนอกสุด  มีความหนา

ประมาณ 12 ไมครอน  มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน  มีความเหนียว  ไมฉีกขาดงาย  ตานทานแรง
กระแทกไดด ี ทนตออุณหภมูิสูง  และสามารถพิมพขอความหรือภาพกราฟฟกไดโดยไมหลุดลอก 

ช้ันที่  2  เปนพลาสติกชนดิไนลอน (nylon)  มีความหนา 15-25 ไมครอน  มีสมบัติ
ปองกันการซมึผานของกาซออกซิเจน  และคารบอนไดออกไซดไดด ี แตปองกันไอน้าํไดปานกลาง 

ช้ันที่  3 เปนชั้นของอลูมิเนียมฟอยล (aluminium foil)  มีความหนา 7-9 ไมครอน  ช้ันนี้
มีสมบัติปองกันแสง  อากาศ  กล่ิน  และเชือ้จุลินทรียไดดี  อีกทั้งยังเปนตัวนําความรอนที่ดี  เพราะมี
พื้นที่ผิวมากกวากระปอง  หรือขวดแกว  ทาํใหใชความรอนในขณะแปรรูปนอยกวา 

ช้ันที่  4  เปนพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (polypropylene)  เปนชั้นทีอ่ยูในสุด  มีความ
หนา 70-100 ไมครอน  มีสมบัติปองกันการรั่วซึม  มีความแข็งแรง  และยดืหยุนสงู  สามารถปด
ผนึกไดดี  ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร 
 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดทุี่ใชทําบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตวั ไดแก  สัมผัสกับ
อาหารไดโดยปลอดภัย  และอนุมัติใหใชไดโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ปองกนัการ
ซึมผานของกาซออกซิเจน  ไอน้ํา  ไขมนั  น้ํามัน  และสวนประกอบตาง ๆ  ของอาหารไดด ี ทนตอ
อุณหภูมิที่ใชฆาเชื้อไดสูงประมาณ  145  องศาเซลเซียส  ปดผนึกดวยความรอนไดดี  และในชวง
อุณหภูมิกวาง  มีความแข็งแรงไมแตกทะลุหรือฉีกขาดงาย  สามารถใชกับเครื่องขึ้นรูป  และเครื่อง
บรรจุอัตโนมัติได  สามารถพิมพลวดลาย  และขอความตาง ๆ  ไดงาย   

สภาวะการใชความรอนสําหรับการฆาเชือ้  กับชนิดของอาหาร  และวัสดุที่ใชทําบรรจุ
ภัณฑดังแสดงในตารางที ่2.3 
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ตารางที่ 2.3  สภาวะการใชความรอนสําหรับการฆาเชื้อ  กับชนิดของอาหาร  และวัสดุท่ีใชทําบรรจุภัณฑ 
 

สภาวะการใชความรอน ชนิดของอาหาร วัสดุท่ีใชทําบรรจุภัณฑ 

พาสเจอไรซ (60–85 oC) 

อาหารท่ีเปนกรด  และกรดสูง  
(pH 4.5 หรือต่ํากวา) เชน  ผลไม  
ผลไมในน้ําเชื่อม  และอาหาร
หมักดอง  เชน  สาเก 

K- cell/PE, PET/PE 
KNY/PE, KPET/PE 
OP/Ewald/PE 
NY/Ewald/PE,PPT/ Ewald/PE 
PET/Al/PE 

การตมท่ีอุณหภูม ิ
85–100 oC 

อาหารท่ีมีกรดปานกลาง และเปน
กรดต่ํา (pH 4.5–7.0) เชน  แฮม  
ปลาทูนาในน้ําซีอิ๊ว  คามาโบโกะ 

PET/PE, NY/PE, PET/CPP 
NY/CPP, PET/ Ewald/PE 
PET/Al/ CPP, NY/Al/ CPP 

การฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิสูง 
100–120 oC 

อาหารท่ีมีความเปนกรดต่ํา  
(pH > 4.5) เชน  แกง  ซุป  และ
สตู 

PET/CPP, NY/CPP 
PET/NY/CPP 
PET/Al/ CPP, (NY/Al/ CPP) 

ท่ีมา:  Kawamura, 2000  
       :  อักษรยอ    PE (Polyethylene),  PT (Ordinary cellophane),  PET (Polyester),  KNY (Vinylidene 
chloride coat NY),  Ewald (Ewald Film; ethylene vinyl acetate copolymer saponification matter),  NY 
(Nylon; Biaxidl oriented),  Al (Aluminium foil)  และ  CPP (Undrawn polyoropylene) 
 

บรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัวสามารถแบงได  3  ชนิด  ดังนี ้
 1.  ถุงแบน (flat pouch)  มีพลาสติกประกบกันอยางนอย  2  ชนิด  มีทั้งที่เปนถุงใส   
และถุงทึบ  ความหนาของพลาสติกแตละชิ้นจะเปนตัวเลขที่แสดงในวงเล็บมหีนวยเปนไมคอน  
โดยทั่วไปชั้นนอกจะเปนพลาสติกที่ทนตอรอยขีดขวน  และการซึมผานของกาซไดดี  เชน  โพลี-
เอทธีลีนเธอแรฟทาเรท (PET)  หรือไนลอน (โพลีเอมายด ON)  โดยมีความหนาตั้งแต  12-25  
ช้ันในสุดจะเปนชิ้นที่ปดผนกึดวยความรอนได   จะเปนวัสดุพวก   PP   และ   PE      ที่มีความหนา  
50-85  หากเปนถุงทึบปองกันแสงก็จะมีช้ันของอลูมิเนียมฟอยล (Al/foil)  อยูตรงกลางมีความหนา  
7-9  ตัวอยางวสัดุที่ใชทําถุงแบนที่ใชกนัในปจจุบัน  ไดแก  PET(12)/Al(9)/CPP(70),   PET(12)/ON 
(15)/CPP(75),  PET(12)/ON(15)/CPP(85),  ON(25)/CPP(80),  ON(25)/CPP(60)  และ                
ON (15)/CPP(50)  เปนตน 

2.  ถุงตั้งได (standing pouch)  เปนถุงที่มีโครงสรางใกลเคียงกับถุงแบน  แตในสวน
ของกนถุงนั้นมีสวนขยายเพือ่ใหตั้งได  และมีความหนาของพลาสติกมากกวา  ถุงชนิดนี้มีทั้งถุงใส  
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และถุงทึบ  ขึ้นกับผลิตภัณฑที่จะนํามาบรรจุ  โดยทั่วไปถุงใสนั้นจะใชบรรจุอาหารจําพวกถัว่แดง  
ในขณะที่ถุงทึบมักจะใชบรรจุอาหารจําพวกขาวตม  ซอสตาง ๆ  สวนใหญถุงแบบตั้งไดนี้จะใช
พลาสติกประกบกันมากกวา  3  ช้ัน  ยกเวนถุงใสที่ใชพลาสติก  2  ชนิด  ประกบกันแตเพิ่มของ
ช้ันในมากขึ้น  ตัวอยางวัสดุที่ใชทําถุงตั้งไดในปจจุบัน  ไดแก  ON(15)/CPP(100),  ON(15)/CPP 
(80),  PET(12)/Al(7)/ON(15)/CPP(70),  PET(12)/ON(15)/Al(7)/CPP(80)  และ    PET(12)/ON 
(15)/Al (9)/CPP(60)   เปนตน 

3.  ถาด  และถวย (trays and cups)   จะมีทั้งแบบใส  และทึบ  เชนเดยีวกับถุงสวนใหญ  
ตัวถาดจะใชพลาสติกจําพวกโพลีโพรพิลีน (PP)  ขึ้นรูปดวยความรอน  และการฉีดขึ้นรูป  แตถาด
และถวยที่ทําจากพลาสติก  PP  นี้จะไมเหมาะกับอาหารที่มีความมัน  เพราะวัสดุชนดินี้มีคุณสมบตัิ
ดานการปองกนัการซึมผานของออกซิเจนต่ํา จึงเหมาะสําหรับการบรรจุขาวมากกวา  แตดวย
เทคโนโลยีในปจจุบัน  มผูีผลิตถาดและถวยแบบใสที่ทําจากวัสดุที่มคีุณสมบัติการปองกันการซมึ
ผานของอากาศไดดีรวมดวย  โดยการผลิตเปนฟลมชนิดรีดรวม (co-extrusion)  ระหวาง  PP  และ  
EVOH  จึงสามารถเพิ่มคุณสมบัติของถาดและถวยมากขึ้น  นอกจากนั้นบรรจุภณัฑชนิดนี้ตองมฝีา
ปดเชนเดยีวกบักระปองโลหะดวย 
 ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตวั  จะมอีายกุารเก็บรักษาที่
อุณหภูมิปกติไดตั้งแต  3  เดือน  ถึง  2  ป  สําหรับอาหารที่มีอายุการเกบ็รักษา  3-6  เดือน  นิยมใช
ถุงใส  สวนอาหารที่มีอายุการเก็บรักษา  1-2  ป  นิยมใชถุงทึบที่มีการลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล  
ซ่ึงจะมีราคาสูงกวาถุงใส   
 การบรรจุ  และการปดผนกึ  จัดเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการผลิต  เนื่องจาก
ปริมาณและความหนาของผลิตภัณฑในบรรจภุัณฑ  จะมีผลตอปริมาณพลังงานความรอนที่ใชใน
กระบวนการฆาเชื้อ  อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑสวนใหญนยิมใชขนาดความจุ  180-300  กรัม  ซ่ึง
อุตสาหกรรมขนาดใหญจะมีเครื่องบรรจุ  และเครื่องปดผนึกแบบอัตโนมัติ  โดยมีอัตราเร็วประมาณ     
30-60  ถุงตอนาที   

การบรรจุ (filling)  อาหารลงในบรรจุภณัฑนัน้มีหลายวิธีดวยกัน  ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของอาหารที่บรรจุ  ไดแก  ของเหลว  ของเหลวกับของแข็งผสมกัน  และแยกบรรจุของแข็งกบั
ของเหลว  จะตองมีการความคุมการบรรจุที่ดี  ปริมาณอาหารที่บรรจุจะเปนปจจัยกําหนดความหนา
ของถุง  ซ่ึงจะมีผลตอสภาวะการฆาเชื้อ  การบรรจุอาหารมากเกินไปหรือขาดความระมัดระวัง  อาจ
ทําใหเกดิรอยคราบอาหารบริเวณทีจ่ะปดผนึก  ทําใหความแข็งแรงของรอยปดผนึกลดลง  หรือการ
ปดผนึกไมสนทิ  หลังจากที่บรรจุอาหารลงในบรรจุภณัฑแลว  จะตองไลอากาศออกกอนการปด
ผนึก  เนื่องจากถามีอากาศอยูในบรรจภุัณฑจํานวนมาก  การกระจายความรอนจะไมทั่วถึง     ทาํให
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การฆาเชื้อไมสมบูรณ  และยังมีผลทําใหถุงแตกในระหวางการฆาเชื้อได  นอกจากนีอ้อกซิเจนที่คาง
อยูในบรรจภุณัฑยังเปนสาเหตุทําใหอาหารเสื่อมสภาพในระหวางการเก็บรักษาดวย  สําหรับการไล
อากาศออกจากบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตัวทําไดหลายวิธี  (งามทพิย,  2550)  ไดแก   

1. การบีบบรรจุภัณฑไลอากาศ (mechanical squeezing)  ทําใหระดับของอาหารสูง
ขึ้นมาใกลปากถุง  เปนการไลอากาศออกไป  ทําไดงาย  แตเสียเวลา  และอาจเกิดความผิดพลาดได
งาย  อาหารอาจถูกบีบแรงเกนิไปจนเลอะปากถุง  ทําใหรอยปดผนึกไมสมบูรณ   

2. การบรรจุอาหารขณะรอน (hot filling)  ความรอนของอาหารจะชวยไลอากาศไดทาง
หนึ่ง  เมื่ออาหารเย็นลงปรมิาตรของอาหารภายในบรรจุภณัฑจะลดลง  ทําใหเกดิสูญญากาศภายใน
บรรจุภัณฑได 

 3. การพนไอน้ํา (steam flushing)  ใชไอน้ําอิ่มตัว (saturated steam)  หรือ  ไอน้ํารอน
ยิ่งยวด (superheated steam)  พนเขาไปในชองวางเหนอือาหาร  ไอน้ําจะเขาไปแทนที่อากาศ  เมื่อ
อุณหภูมิลดลงไอน้ําจะกลั่นตัวทําใหเกดิสูญญากาศภายในบรรจุภณัฑ  การใชไอน้ํารอนยิ่งยวดจะมี
ขอดีกวาไอน้ําอิ่มตัว  เนื่องจากไมมีหยดน้ําจากการกลั่นตวัที่อาจเปนปญหาตอการปดผนึกได  การ
ไลอากาศดวยวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงกวา  2  วิธีแรก 

4. การใชสุญญากาศดึงอากาศ  อาจใช  vacuum chamber  หรือใชทอตอเขาไปในบรรจุ-
ภัณฑ  แลวใชปมสุญญากาศดึงอากาศออกไป  วธีินี้มปีระสิทธิภาพคอนขางสูง  แตใชเวลานาน  
และไมควรใชกับอาหารที่รอนจัด  หรืออาหารผง 

5. สวนอาหารที่บรรจุในถาด  หรือถวยนัน้  กอนการปดผนึกฝาจะใชกาซเฉื่อย  เชน  
กาซไนโตรเจน (nitrogen  flushing)  พนเขาแทนที่อากาศกอนการปดผนึก 

6. การบรรจุอาหารใหเต็มพอดี (brim filling)  เพื่อไมใหมีชองวางเหนืออาหาร
หลงเหลืออยู  วิธีนี้จะตองควบคุมปริมาณอาหารที่บรรจุใหถูกตอง  และมีโอกาศเกดิความผดิพลาด
ไดสูง  อาหารที่บรรจุมากเกนิจนลนจะทําใหรอยปดผนกึไมแข็งแรง  หรือเกิดรอยร่ัวได 

สําหรับการปดผนึก (sealing)  ก็เปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง  เพราะจะทําให
เกิดการปนเปอนได  ซ่ึงเกดิจากรอยปดผนึกไมสนิท  ถึงแมวาการฆาเชื้อจะสมบูรณก็ตาม  ดังนัน้
จะตองคํานึงถึงความสมบูรณและความแข็งแรงของรอยปดผนึก  ซ่ึงจะตองมีคาสูงกวาภาชนะบรรจุ
อาหารธรรมดา  ความแข็งแรงของรอยปดผนึกจะลดลงเมื่ออุณหภูมสูิงขึ้นขณะฆาเชื้อ  เนื่องจาก
พลาสติกออนตัวลง  ฉะนัน้จึงตองเลือกใชพลาสติกทีส่ามารถรักษาความแข็งแรงของรอยปดผนึก
ไดสูง  เพยีงพอที่จะตานทานตอแรงดันภายในภาชนะบรรจุที่เกิดขึ้นขณะฆาเชื้อ  สวนการปดผนึกที่
นิยมใชมี  2  วธีิ  คือ (งามทิพย,  2550)   
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 1.  การปดผนกึดวยความรอน (heat sealing)  เปนวิธีที่นยิมมากที่สุด  หลักการปดผนึก
ดวยความรอน  คือ  ใหความรอนมากเพยีงพอ  ที่ทําใหฟลมพลาสติกชั้นที่ประกบเขาหากันหลอม-
ละลาย  แลวใชแรงดันอดัใหช้ันฟลมทั้งสองติดกัน  เมือ่ปลอยใหเย็นจะไดรอยปดผนึกที่แข็งแรง
และสมบูรณ  ดังนั้นในการปดผนึกดวยความรอนจะตองควบคุมอุณหภูมิ  ความดัน  และเวลาใน
การปดผนึกใหเหมาะสมกบัฟลม  นอกจากนี้ความแข็งแรงและความสมบูรณของรอยปดผนกึยัง
ขึ้นกับความสะอาดของฟลมบริเวณที่ปดผนึก  โดยทัว่ไปบริเวณนี้จะมีรอยสกปรกเนื่องจากไอน้ําที่
ใชในการไลอากาศ  หรือขณะบรรจุรอน  เมื่อกล่ันตัวเปนหยดน้ําจะทําใหเกดิฟองอากาศในรอยปด
ผนึก  หากมีขนาดใหญเพียงพอจะทําใหเกดิรอยร่ัวซึม  ซ่ึงจุลินทรียอาจผานเขาไปได  และอาหาร
โดยเฉพาะสวนของซอส  หรือของเหลวอื่น ๆ  และอาหารที่มีช้ินเล็ก ๆ  จึงตองควบคุมขั้นตอนการ
บรรจุ  และการไลอากาศอยางเขมงวด   โดยทัว่ไปเครื่องปดผนึกมกัจะใชแถบแผนรอน (hot bars 
sealer)  แตระบบการปดผนกึแบบ  impulse sealing  จะเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง  มีจังหวะการ
ทํางานแบบรอนและเย็นสลับกัน  คือ  ขณะปดผนึกจะใชความรอนทาํใหช้ันพลาสติกหลอมติดกนั 
และจะมีระบบทําใหเย็นติดตั้งอยูดวย  เพื่อปองกันการเกิดความรอนสูงเกินไป  ทําใหควบคมุ
อุณหภูมิขณะปดผนึกได  สําหรับภาชนะกึ่งคงรูปที่มีความหนามาก ๆ  เชน  ถาดพลาสติก  หรือถวย
กระดาษ  การปดผนึกดวยฝาเปดลอกหรือฝาปดที่หนามาก ๆ  มักตองใชเวลานาน  ไมเหมาะกับการ
ผลิตในอุตสาหกรรม  จึงใชการปดผนึกดวยความรอนทีเ่กิดจากการสัน่สะเทือน  เรียกวา  ultrasonic 
sealing  หรือ  ultrasonic welding  พลาสติกที่เปนชั้นปดผนึกทั้งฝาและถาด  ควรเปนพลาสติกชนิด
เดียวกันหรือตระกูลเดยีวกัน  เชน  ถวยกระดาษทําจากวัสดุ  PP/paper/Al/CPP  ควรใชฝา  
OPET/Al/PP  เปนตน 

2.  การปดผนกึดวย  double seamer  ใชหลักการเดยีวกับการปดฝากระปองโลหะ  นยิม
ใชปดถวยหรือกระปองพลาสติกดวยฝาโลหะที่มีหวงดึงใหเปดไดงาย  (easy-open, Pull-ring lid)
การปดผนึกทีส่มบูรณนั้นรอยผนึกจะตองแนนสนิท  ไมมีเศษอาหารตกคางอยูในรอยปดผนึก  และ
รอยปดผนึกจะตองเรียบสม่าํเสมอ 

การตรวจสอบรอยปดผนึกของบรรจุภัณฑ (inspection  of  sealed  pouches)  มักจะ
กระทําโดยผูผลิตเครื่องมือปดผนกึ  และผูผลิตจําหนายบรรจุภัณฑ  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะมวีิธีการ
ตรวจสอบอยู  2  วิธีการ  ไดแก 

1.  วิธีการตรวจสอบโดยไมทําลายตัวอยาง (non-destructive examination) 
1.1)  ใชหลักการสังเกตตรวจสอบดวยตาเปลา  โดยตรวจสอบรอยผนึกทุกดานดวยการ

บีบบรรจุภัณฑจากดานหนึง่ไปอีกดานหนึ่ง  จุดที่สําคญัคือ  มุมของบรรจุภัณฑ  และรอยปดผนึก
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ดานขาง  ทุกดานจะตองไมมรีอยร่ัว  นอกจากนั้นความกวางของรอยปดผนึกจะตองสม่ําเสมอ  และ
มีขนาดเทากับที่เครื่องมือกําหนดไว 

1.2)  ใชหลักการบีบ (squeeze test)  โดยใชมือกดไลผลิตภัณฑที่อยูในบรรจุภัณฑไปยัง
รอยผนึกทุกดาน  สังเกตวามีอาหารซึมออกมาหรือไม  และสังเกตการลอกของชั้นของวัสดุที่บริเวณ
รอยปดผนึก  หากพบลักษณะดังกลาวใหทดสอบพับไปพับมาอยางนอย  10  คร้ัง  แลวตรวจหารอย
ร่ัว  สําหรับถาดหรือถวยใหใชแรงกระทําที่ดานขางของบรรจุภัณฑทกุดานพรอม ๆ  กัน  ฝาปด
จะตองโปงขึ้น  สังเกตวามีกาซหรืออาหารซึมออกมาหรือไม  

2.  วิธีการตรวจสอบโดยการทําลายตัวอยาง (destructive examination) 
                     2.1) ฉีกรอยผนึก (teardown) โดยการเปดบรรจุภัณฑจากรอยผนึกดานบนและดานลาง  
แลวตรวจสอบรอยปดผนึกวาสม่ําเสมอหรือไม 
                     2.2)  ทดสอบความคงทนของรอยปดผนึกดวยความดัน (burst strength)  ทําใหบรรจ-ุ
ภัณฑทะลุ  โดยเพิ่มความดันเขาไปในบรรจุภณัฑอยางสม่ําเสมอประมาณ  30  วินาท ี ภายใตสภาวะ
ที่ตองการศึกษา  ถารอยปดผนึกยังเปนปกติถือวาผานการทดสอบ 
                     2.3) ทดสอบความแข็งแรงของการยืดตวัของรอยปดผนกึ (seal tensile strength test)  
เปนวิธีการวัดความแข็งแรงของรอยปดผนึกตาม  American Society for Testing and Materials 
(ASTM)  โดยการดึงปลายทัง้  2  ดาน  ของวัสดุที่เชื่อมตดิกันดวยรอยปดผนึกที่จะวดัความแข็งแรง  
ปลายทั้ง  2  ดานทํามุม  180  องศา  บันทึกคาแรงที่ใชแยกรอยปดผนกึ  และสงัเกตลักษณะของการ
ฉีกขาด  โดยรอยที่ฉีกขาดจะตองสม่ําเสมอไมมีรองรอยของการปดผนึกไมติด 
                      2.4)  ทดสอบความตานทานแรงดันทะลุ  (burst strenhth test)  เปนวิธีทดสอบความ
แข็งแรงของรอยปดผนึก  โดยการอัดอากาศเขาไปในบรรจุภัณฑ  จนกระทั่งบรรจุภณัฑแตกแลว
บันทึกคาความดัน  หรืออัดอากาศเขาไปดวยความดนัที่กําหนดไวเปนเวลา  30  วินาที  สังเกตวา
บรรจุภัณฑทนทานไดหรือไม  สําหรับถาดและถวย การทดสอบนีจ้ะชวยบอกดวยวาฝาปดนั้นจะ
เปดลอกไดงาย  หรือไม  หากคาความตานทานแรงดันทะลุสูง  ฝาจะเปดลอกไดคอนขางยาก 
                      2.5)  การทดสอบดวยสี (dye  penetration  test)  ใชไดทั้งถุงและถาด  นาํบรรจุภัณฑที่
ปดผนึกแลวมาตัดปลายดานตรงขามกับรอยปดผนึกทีจ่ะตรวจสอบ  เทอาหารออกแลวลางภาชนะ
บรรจุใหสะอาด  หยดสี (นยิมใชสารละลาย  methylene  blue)  รอบรอยปดผนึกดานใน  แลวปลอย
ทิ้งไวจนสีแหง  แยกรอยปดผนึกออกจากกัน  แลวสังเกตคราบของสีบนวัสดุหรือบนปากถวย  รอย
ปดผนึกที่ดจีะตองไมพบสีซึมออกไปขางนอก  สีที่นํามาใชในการทดสอบนี้ควรเปนสีที่ละลายใน
น้ํา (water-based dye)  ไมควรใชสีที่ละลายในสารทําละลาย (solvent-based  dye)  เนื่องจากสารทาํ
ละลายบางชนดิอาจจะละลายหรือทําปฏิกริิยากับพลาสติกได         
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การตรวจสอบบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัวที่บรรจุอาหาร  แลวผานการฆาเชื้อของ
ผูผลิตรายใหญในประเทศญี่ปุน  ไดแก  ทดสอบความทนทานตอแรงดัน (pressure resistance test)  
ทดสอบความแข็งแรงของรอยปดผนึก (adhesive strength test)  ทดสอบการตกกระแทก (falling 
test)  ตรวจวดัอากาศที่หลงเหลือในถุง (measurement of remaining air in the pouch)   และการ
ตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย  เปนตน 

ขอดีของบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตวั   
1. มีความหนานอยกวาบรรจุภัณฑชนิดอืน่  ทําใหการถายเทความรอนไดเร็วกวา

กระปองหรือแกว  จึงชวยลดเวลาที่ใชในการฆาเชื้อดวยความรอน ลดโอกาสที่จะทําใหอาหารสกุ
เกินไป (overcook)  ทําใหคณุภาพและรสชาติของอาหารดีกวา  มีการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ
นอยกวา   

2.  เปดไดงาย จึงไมตองใชอุปกรณชวยเปด และไมมอัีนตรายจากการเปดเพื่อบริโภค 
บางครั้งมีซิปติดอยู  เพื่อชวยใหความสะดวกในการปดและเปดใหม 

3.  สามารถพิมพลวดลายบนภาชนะไดโดยตรง  ทําใหมีความสวยงาม  และดึงดดูความ
สนใจของผูบริโภคไดมากกวา 

4.  ชวยลดตนทุนการขนสง  เนื่องจากมีลักษณะแบนบาง  จึงสามารถขนสงไดมากขึน้
ในแตละครั้ง 

5. ตองการพืน้ที่เก็บนอย  โดยเฉพาะการเก็บบรรจุภณัฑที่ยังไมไดบรรจุ  จะใชพืน้ที่
เก็บนอยมากเมื่อเทียบกับกระปองเปลา  โดยพื้นที่ของรถพวง (trailer) ขนาด 45 ฟุต จะบรรจุ
กระปองขนาด   8  ออนซ   ได  200,000   กระปอง     แตบรรจุบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตวัได  
2.3  ลานซอง 

6.  ปลอดภัยจากโลหะหนัก  และการกดักรอน 


