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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำ และควำมส ำคัญ 
หม่อน (Morus alba) เป็นพืชท่ีปลูกไดท้ัว่ไปของประเทศไทย ตน้หม่อนส่วนใหญ่ปลูกเพื่อ

น ำใบไปใชใ้นกำรเพำะเล้ียงตวัหนอนไหม     ตน้หม่อนสำมำรถปลูกเพื่อเก็บผลส ำหรับบริโภคเป็น
ผลไมไ้ด ้ ผลหม่อนสุกพนัธ์ุเชียงใหม่ เป็นพนัธ์ุท่ีเหมำะส ำหรับกำรบริโภคสดมีลกัษณะเด่น คือ    
ผลขนำดใหญ่ อวบน ้ำ และมีรสชำติหวำนกลมกล่อม (วสันต,์ 2546) หม่อนสำมำรถแบ่งตำมระยะ
ควำมสุกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ ผลแก่ (สีแดงทั้งผล) ผลห่ำม (สีแดงร้อยละ 50 และสีมว่งร้อยละ 50) 
และผลสุก (สีม่วงด ำทั้งผล) ระยะท่ีเหมำะส ำหรับบริโภคผลสด คือ ระยะผลสุก (สงกรำนต,์ 2551) 
ซ่ึงผลหม่อนสุกท่ีใชบ้ริโภคเป็นผลไม ้มีอีกช่ือหน่ึงวำ่ หม่อนผลสด (วสันต,์ 2546) 

หม่อนผลสดมีสำรท่ีมีสมบติัตำ้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ไดแ้ก่ สำรประกอบฟีนอล
(phenolic compounds) ช่วยต่อตำ้นกำรอกัเสบ และอำกำรเส้นเลือดโป่งพอง (Duthie et al., 2000) 
สำรแอนโทไซยำนิน (anthocyanins) ช่วยลดควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจอุดตนั และ
โรคมะเร็ง (Lazze et al., 2004) และสำรเคอร์ซีทิน (quercetin) มีสมบติัลดควำมเส่ียงกำรเกิด
โรคหวัใจ และป้องกนักำรเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือด (Manach et al., 2005) สำรกลุ่มท่ีมีสมบติัตำ้น
อนุมูลอิสระน้ีไดรั้บควำมสนใจอยำ่งมำกในปัจจุบนันอกจำกน้ียงัมีสรรพคุณทำงดำ้นสมุนไพร เช่น 
ใชรั้กษำโรคไขขอ้อกัเสบ  โรครูมำติค โรคโลหิตจำง  ชำตำมแขนขำ  นอนไม่หลบั  บ ำรุงหวัใจ  
บ ำรุงโลหิต  บ ำรุงไต  บ ำรุงสำยตำ  ลดกำรอกัเสบของล ำคอ  (Du  et  al., 2008) ในประเทศไทยไดมี้
กำรวจิยัในสัตวท์ดลอง (หนู) และไดร้ำยงำนวำ่ผลหม่อนสุกมีสรรพคุณในกำรป้องกนั และลดกำร
ท ำลำยของเซลลป์ระสำทในภำวะโรคสมองเส่ือม (จินตนำภรณ์ และคณะ, 2551) และป้องกนักำร
ตำยของเซลลป์ระสำทจำกพิษสุรำ (สุภำพร และคณะ, 2551) 

หลงักำรเก็บเก่ียวผลหม่อนจะเน่ำเสียอยำ่งรวดเร็ว เน่ืองจำกลกัษณะของผลหม่อนมีผิวบำง 
เน้ืออ่อนนุ่ม บอบช ้ำง่ำย หลงักำรเก็บหม่อนผลสดสำมำรถเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง เพื่อบริโภคสดได้
เพียง 1–2 วนั เท่ำนั้น (ธิติพนัธ์, 2549)  จำกกำรท่ีหม่อนผลสดเน่ำเสียง่ำยจึงมีกำรน ำผลหม่อนไป
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ เช่น น ้ำหม่อนพร้อมด่ืม น ้ำหม่อนสกดัเขม้ขน้ แยมผลหม่อน และเยลล่ี
ผลหม่อน (สมชำย และคณะ, 2550) เป็นตน้ ในกระบวนกำรแปรรูปโดยใชอุ้ณหภูมิสูงนั้นท ำใหส้ำร
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ตำ้นอนุมูลอิสระถูกท ำลำย (นิธิยำ, 2549) ดงันั้นกำรบริโภคหม่อนผลสดจึงไดป้ระโยชน์มำกกวำ่
โดยเฉพำะสำรตำ้นอนุมูลอิสระ และไดรั้บกล่ินรสตำมธรรมชำติของผลหม่อน หม่อนพนัธ์ุ
เชียงใหม่ไดรั้บกำรยอมรับวำ่ เป็นพนัธ์ุท่ีเหมำะส ำหรับกำรบริโภคสด เน่ืองจำกใหผ้ลใหญ่ และดก 
หม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่จะใหผ้ลขนำดใหญ่ น่ำรับประทำน และมีรสชำติดีหำกน ำไปปลูก
บริเวณท่ีสูง อำกำศเยน็ (วสันต,์ 2546) แต่เน่ืองจำกพื้นท่ีเหล่ำนั้นมกัอยูห่่ำงไกลจำกตวัเมือง         
กำรเดินทำงไม่สะดวก ท ำใหเ้ป็นขอ้จ ำกดัในกำรน ำหม่อนผลสดท่ีมีคุณภำพดีลงมำจ ำหน่ำยในเมือง
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรำบ ไดมี้กำรศึกษำเก่ียวกบัวธีิกำรในกำรยดือำยกุำรเก็บรักษำหม่อนผลสดไวบ้ำ้ง เช่น    
ธิติพนัธ์ (2549) ศึกษำวธีิกำรเก็บรักษำหม่อนผลสด โดยบรรจุในถำดโฟมหุม้ดว้ยฟิลม์หดโพลี-      
ไวนิลคลอไรด ์ แลว้เก็บรักษำท่ีอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส สำมำรถเก็บรักษำไดน้ำน 12-14 วนั 
กำรศึกษำของกษวรรณ และคณะ (2550) ท่ีศึกษำกำรรมผลหม่อนดว้ย 1-เมทิลไซโคลโพรพีน      
(1-MCP) แลว้เคลือบผวิดว้ยไคโตซำน จำกนั้นไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส ควำมช้ืนสัมพทัธ์
ร้อยละ 85 โดยบรรจุในกล่องพลำสติก พบวำ่กำรเคลือบผวิดว้ยไคโตซำนควำมเขม้ขน้ร้อยละ 1 
ร่วมกบักำรรม 1-MCP มีประสิทธิภำพในกำรยดือำยกุำรเก็บรักษำผลหม่อนไดดี้กวำ่กำรเคลือบผวิ
ดว้ยไคโตซำนเพียงอยำ่งเดียวนอกจำกน้ีกำรศึกษำของสุจริต และคณะ (2554) ท่ีศึกษำกำรฉีดพน่   
ผลหม่อนสุกดว้ยไคโตซำนควำมเขม้ขน้ 500-1000 มิลลิกรัมต่อลิตรก่อนกำรเก็บเก่ียว แลว้เก็บรักษำ
ท่ีอุณหภูมิ 13+2 องศำเซลเซียส ควำมช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 90+5 ช่วยควบคุมอำกำรผลเน่ำ และเก็บ
รักษำไดน้ำน 5-7 วนั  แต่วิธีกำรยดือำยกุำรเก็บรักษำหม่อนผลสด ยงัมีอีกหลำยประเด็นท่ียงัไม่ได้
ศึกษำ ซ่ึงหำกสำมำรถเพิ่มอำยกุำรเก็บรักษำ จะช่วยแกไ้ขขอ้จ ำกดัของหม่อนผลสดดงักล่ำวได ้ 

ดงันั้นงำนวจิยัน้ีจึงสนใจศึกษำกำรยดือำยุกำรเก็บรักษำหม่อนผลสดหลำยวิธีร่วมกนั ไดแ้ก่ 
กำรเพิ่มควำมแข็งของเน้ือผลหม่อน กำรใชส้ำรเคมีในกำรลำ้งเพื่อลดปริมำณจุลินทรียท่ี์ท ำให้เกิด
กำรเน่ำเสีย กำรใชส้ำรเคลือบผวิท่ีบริโภคได ้กำรใชส้ำรเคมีลดกำรเน่ำเสียของผลหม่อน และกำรใช้
วสัดุรองรับท่ีเหมำะสม เพื่อให้ผลหม่อนยงัคงรักษำผลสดจำกแหล่งปลูกไปยงัแหล่งจ ำหน่ำยเป็น
ระยะเวลำนำนข้ึน ช่วยเพิ่มมูลค่ำของหม่อนผลสด และเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงให้กบัผูบ้ริโภคในกำร
บริโภคหม่อนผลสดเป็นผลไมช้นิดใหม่ 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษำกำรเพิ่มควำมแขง็ของหม่อนผลสดดว้ยแคลเซียมคลอไรด ์
2. เพื่อศึกษำสำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนักำรเน่ำเสียของหม่อนผลสด 
3. เพื่อศึกษำวสัดุรองรับท่ีเหมำะในกำรบรรจุหม่อนผลสด รวมทั้งกำรทดสอบประสิทธิภำพ

ของวสัดุรองรับในสภำพกำรใชง้ำนจริง 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทรำบถึงปริมำณท่ีเหมำะสมของแคลเซียมคลอไรดใ์นกำรเพิ่มควำมแขง็ของหม่อนผลสด 
2. ทรำบสำรท่ีเหมำะสมในกำรลดกำรเน่ำเสียของหม่อนผลสด 
3. ทรำบชนิดของวสัดุรองรับท่ีเหมำะในกำรบรรจุหม่อนผลสด เพื่อกำรขนส่ง 
4. ช่วยลดกำรสูญเสียภำยหลงักำรเก็บเก่ียว  และในระหวำ่งกำรขนส่งของหม่อนผลสด 
5. เพิ่มโอกำสกำรมีรำยไดข้องเกษตรกร หรือผูส้นใจท่ีจะปลูกหม่อน 
6. เพิ่มทำงเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค  ในกำรบริโภคผลไมส้ด 

1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
งำนวิจัยน้ีได้ศึกษำวิธีกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำหม่อนผลสดหลำยวิธีร่วมกัน โดยใช ้         

ผลหม่อนสุกพนัธ์ุเชียงใหม่  2 ระยะควำมสุก คือ ผลห่ำม (ผลมีสีแดงร้อยละ 50 และสีม่วงด ำร้อยละ 
50) และผลสุก (ผลมีสีม่วงด ำทั้งผล) น ำไปศึกษำคุณภำพทำงกำยภำพ เคมี และชีวเคมี จำกนั้นศึกษำ
กำรเพิ่มควำมแข็งของผล  ศึกษำสำรท่ีเหมำะสมในกำรลดจ ำนวนจุลินทรีย์เร่ิมต้น ศึกษำสำรท่ี
เหมำะสมในกำรเคลือบผวิหม่อนผลสด  ศึกษำสำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนักำรเน่ำเสียของหม่อน
ผลสด หลงัจำกนั้นน ำไปศึกษำชนิดของวสัดุรองรับท่ีเหมำะสม รวมทั้งกำรทดสอบวิธีกำรท่ีไดก้บั
สภำพกำรใช้งำนจริง  ด ำเนินกำรวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่    ห้องปฏิบติักำรวิทยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียว    สถำนวิทยำกำรหลงักำร     
เก็บเก่ียวมหำวิทยำลยัเชียงใหม่      ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เชียงใหม่  สังกดักรมหม่อนไหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    และแหล่ง
ปลูกหม่อน  บำ้นขนุกลำง  ต ำบลบำ้นหลวง  อ ำเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


