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Abstract
This study aimed to develop alternative packages for minimizing cut curcuma (Curcuma alismatifolia) cv.
Twister damages during transportation. The cut flowers were packed in 4 developed corrugated boxes (named
No.1, 2, 3 and 4) and commercially corrugated box (control) prior to simulating vibration at frequency of 2.5 Hz for
1 hour using ASTM D999 method. All flowers were subsequently held in distilled water at room temperature
(28.36±3.08ºC) and relative humidity of 69.96±15.61% for 6 days. It was found that the scores of bract freshness
of cut curcuma flowers packed in commercial corrugated box and developed box No.1 were not significantly
different. However the flowers packed in commercial corrugated box had the greater scores of bract freshness
than those of the flowers packed in developed boxes No.2, 3 and 4. Curcuma packed in developed box No.2
tended to have the longest vase life, followed by flowers packed in the box No.4. Nonetheless, packaging
treatment had no effect on the water uptake, weight loss, flower diameter, bract color score, stem color score and
stem freshness score.
Keywords: cut curcuma, packaging, flower quality
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับปทุมมาตัดดอกพันธุทวิสเตอรเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการขนสง โดยบรรจุดอกปทุมมาในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3, 4 และกลองกระดาษลูกฟูกที่ใช
ในทางการคา (ชุดควบคุม) แลวทดสอบการสั่นสะเทือนดวยวิธี ASTM D999 ที่ความถี่ 2.5 เฮิรต เปนเวลา 1 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นนําดอกปทุมมาแชในน้ํากลั่นที่อุณหภูมิหอง (28.36±3.08 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ 69.96±15.61 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 6 วัน ผลการทดลองพบวา ดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกทางการคาและกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบที่ 1 มีคะแนนประเมินความสดของใบประดับไมแตกตางกัน แตดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกทางการคามี
คะแนนประเมินความสดมากกวาดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2, 3 และ 4 ดอกปทุมมาที่
บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2 มีแนวโนมอายุการปกแจกันนานที่สุด รองลงมาคือดอกปทุมมาที่บรรจุใน
กลองที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 4 อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑที่แตกตางกันไมมีผลตออัตราการดูดน้ํา การสูญเสียน้ําหนัก เสนผาน
ศูนยกลางดอก คะแนนประเมินสีของใบประดับ คะแนนประเมินสีของกานดอก และคะแนนประเมินความสดของกานดอก
คําสําคัญ: ปทุมมาตัดดอก, บรรจุภัณฑ, คุณภาพดอก
คํานํา
ปทุมมาเปนไมดอกเมืองรอนที่มีรูปทรงและสีสันสวยงาม ไดรับความนิยมและมีการขนานนามวาสยามทิวลิป (Siam
tulip) มีการสงเสริมเปนไมตัดดอกและหัวพันธุเพื่อจําหนายทั้งภายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ (วิโรจน และคณะ,
2555) ปจจุบันความนิยมในการใชปทุมมาตัดดอกเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แตมักพบปญหาคือ เกิดความเสียหายงาย และ
อายุการใชงานสั้น เนื่องจากแหลงผลิตปทุมมาสวนมากอยูทางภาคเหนือ การขนสงระยะทางไกลและใชเวลานานจึงเรงการ
เสื่อม สภาพของดอกปทุมมาใหเกิดเร็วขึ้น การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมมีความสําคัญสําหรับการขนสงดอกปทุมมา โดย
บรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรงสามารถลดความเสียหายจากการกระแทกหรือกดทับกัน ปองกันการสูญเสียน้ํา และปองกันดอกไม
จากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมได (นิธิยา และดนัย, 2556) ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรงขึ้นจึงนาจะลด
ความเสียหายของดอกปทุมมาได และอาจยืดอายุการปกแจกันหรืออายุการใชงานของปทุมมาตัดดอกไดนานขึ้น
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อุปกรณและวิธีการ
เก็บเกี่ยวดอกปทุมมาพันธุทวิสเตอรในระยะทางการคา จากสวนของคุณกุญชชญา สวัสดี ตั้งอยูที่ ต. หนองหาร อ.
สันทราย จ. เชียงใหม นํามาทําความสะอาดและเขากําตามการปฏิบัติจริงของเกษตรกร แลวบรรจุแบบแหง (dry pack) ใน
กลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับการบรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่เกษตรกรใชทางการคา วางแผนการทดลอง
แบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) ประกอบดวย 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 กลองกระดาษ
ลูกฟูกที่ใชทางการคา (ชุดควบคุม) ขนาด กวางยาวสูง เทากับ 0.460.890.61 เมตร กรรมวิธีที่ 2, 3, 4 และ 5 คือ กลอง
กระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 ขนาด กวางยาวสูง เทากับ 0.460.890.61, 0.391.000.41,
0.390.990.41 และ 0.430.690.39 เมตร ตามลําดับ โดยกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 4 มีฝาปดดานบน
ขนาด กวางยาวสูง เทากับ 0.440.720.09 เมตร จากนั้นนํากลองบรรจุปทุมมาทั้งหมดไปทดสอบการสั่นสะเทือนดวยวิธี
ASTM D999 ที่ความถี่ 2.5 เฮิรต เปนเวลา 1 ชั่วโมง ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม แลวขนสงมายังหองปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สุมดอกปทุมมาจากกรรมวิธีตางๆ ตัดกานดอกใตน้ําเพื่อปองกันการเกิดฟองอากาศในทอลําเลียงน้ํา แลวแชในน้ํากลั่น ตั้งไวที่
อุณหภูมิหอง (28.36±3.08 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพันธ 69.96±15.61 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 วัน บันทึกอายุการปกแจกัน
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดอกปทุมมาทุก 2 วัน ไดแก อัตราการดูดน้ํา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของชอดอก
เสนผานศูนยกลางของดอก และประเมินคุณภาพตางๆ ไดแก สีของใบประดับ (coma bract) สีของกานดอก ความสดของใบ
ประดับ และความสดของกานชอดอก โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 0 คะแนน คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลง; 1 คะแนน คือ มีการ
เปลี่ยนแปลง 1-20 เปอรเซ็นต; 2 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 21-40 เปอรเซ็นต; 3 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 41-60
เปอรเซ็นต; 4 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 61-80 เปอรเซ็นต และ 5 คะแนน คือ มีการเปลี่ยนแปลง 81-100 เปอรเซ็นต
กําหนดใหดอกปทุมมาหมดอายุการใชงานเมื่อคะแนนการประเมินความสดและ/หรือสีของใบประดับมีคามากกวาหรือเทากับ 3
คะแนนขึ้นไป
ผล
การบรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2 และ 4 มีแนวโนมจะชวยยืดอายุการใชงานของดอกปทุมมา
ไดนานกวากรรมวิธีอื่นๆ คือ มีอายุการปกแจกันนาน 12.17±2.02 และ 11.71±1.89 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ดอกปทุมมาที่
บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1 และชุดควบคุมมีแนวโนมที่จะมีอายุการปกแจกันสั้นที่สุด ทั้งนี้ดอก
ปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 มีอัตราการดูดน้ําไมแตกตางกับชุดควบคุม เมื่อ
พิจารณาจากอัตราการดูดน้ําพบวาดอกปทุมมาชุดควบคุมมีคามากกวาดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบตางๆ ประมาณ 1.5-2.0 เทา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่
พัฒนาขึ้นทุกกรรมวิธีมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองที่ใชทางการคาจะมีการสูญเสีย
น้ําหนักสดมากกวาดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองที่พัฒนาขึ้น แตไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับเสนผานศูนยกลางของดอกปทุม
มาชุดควบคุมกับดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาใกลเคียงกัน (Table 1)
การประเมินสีใบประดับของปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3, 4 และชุดควบคุม
พบวา มีคาใกลเคียงกัน แสดงวาทุกกรรมวิธีมีการเปลี่ยนแปลงสีของใบประดับไมแตกตางกัน นอกจากนี้ดอกปทุมมาชุด
ควบคุมยังมีคะแนนการประเมินความสดของใบประดับไมแตกตางกับดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบที่ 1 แตมีคามากกวาการบรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งคาคะแนนดังกลาวแสดงวา
ดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองชุดควบคุมและกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1 มีความสดของใบประดับลดลง และ
แสดงอาการเหี่ยวมากกวาดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2, 3 และ 4 สําหรับคะแนนประเมิน
สีของกานดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3, 4 และกลองทางการคามีคาไมแตกตางกัน
ซึ่งคาดังกลาวหมายความวาสีของกานดอกเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล การสังเกตดวยสายตาพบวาเริ่มเปลี่ยนสีบริเวณรอยตัดและ
กระจายอยูบนกานดอกสวนที่แชน้ํามากกวาสวนที่อยูเหนือน้ํา โดยกานดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบที่ 1, 2 และ 4 เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลประมาณ 20 เปอรเซ็นต ในขณะที่กานดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่
พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 3 และชุดควบคุมเกิดสีน้ําตาลประมาณ 30 เปอรเซ็นต และดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่
พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1, 2, 3, 4 และชุดควบคุมมีความสดของกานชอดอกไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งความสดของกานดอก
ปทุมมาลดลงเพียงเล็กนอย และในบางกรรมวิธียังไมมีการเปลี่ยนแปลงดานความสดของกานดอก (Table 2)
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Table 1 Effects of packaging types on vase life, water uptake, weight loss and flower diameter of cut curcuma
cv. Twister after holding in distilled water for 6 days
Packaging
Vase life
Water uptake
Weight loss
Flower diameter
treatment
(day)
(mL/flower/day)
(%)
(cm)
c
Control
1.86±0.90
10.26±3.44
21.96±10.67
4.92±0.38
Corrugated boxes No. 1
10.40±2.32c
1.00±0.89
20.31±2.87
5.00±0.51
a
12.17±2.02
Corrugated boxes No. 2
1.25±0.71
17.90±1.80
4.92±0.22
bc
10.97±1.90
Corrugated boxes No. 3
0.86±0.70
18.56±4.36
4.99±0.24
ab
11.71±1.89
Corrugated boxes No. 4
1.14±0.90
19.88±2.53
4.84±0.27
LSD0.05

1.13

0.90

4.00

0.18

Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05.

Table 2 Effects of packaging types on coma bract color, coma bract freshness, stem color and stem freshness
of cut curcuma cv. Twister after holding in distilled water for 6 days
Packaging
Coma bract color
Coma bract
Stem color
Stem freshness
treatment
(score)
freshness (score)
(score)
(score)
a
Control
0.91±0.66
1.51±0.92
1.54±1.01
0.09±0.51
ab
Corrugated boxes No. 1
0.60±0.60
1.26±0.85
1.34±0.73
0.00±0.00
b
1.31±0.58
0.06±0.34
Corrugated boxes No. 2
0.69±0.47
0.97±0.51
b
1.54±0.74
0.03±0.17
Corrugated boxes No. 3
0.77±0.55
1.14±0.69
1.14±0.43
0.00±0.00
Corrugated boxes No. 4
0.66±0.48
0.97±0.51b
0.26
0.34
0.34
0.13
LSD0.05
Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05.
The evaluation criteria of scores are defined as: 0 = unchange; 1 = changed for 1-20%; 2 = changed for 21-40%; 3 = changed for
41-60%; 4 = changed for 61-80% and 5 = changed for 81-100%.

วิจารณผล
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอัตราการการดูดน้ําของดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกทุกกรรมวิธีมีคา
ไมแตกตางกันทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาคาจาก Table 1 พบวา ดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกทางการคามี
แนวโนมที่จะมีอัตราการดูดน้ําและการสูญเสียน้ําหนักสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ สงผลตออายุการปกแจกัน โดยดอกปทุมมาที่บรรจุ
ในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2 มีแนวโนมที่จะสูญเสียน้ํานอยที่สุด จึงมีอายุการปกแจกันนานที่สุด ในขณะที่
ดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองชุดควบคุมและกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1 มีแนวโนมจะมีอายุการปกแจกันสั้น
ที่สุด ทั้งนี้อายุการใชงานของไมตัดดอกมีความสัมพันธกับการเหี่ยวหรือการเสื่อมสภาพ เปนผลมาจากความไมสมดุลระหวาง
อัตราการดูดน้ําและการสูญเสียน้ํา (Liu et al., 2009) นอกจากนี้อัตราการดูดน้ําของพืชยังสัมพันธกับสภาพแวดลอม คือ หาก
ความชื้นในอากาศต่ําและอุณหภูมิสูงพืชจะเกิดการคายน้ํามากขึ้น ทําใหพืชมีอัตราการดูดน้ํามากขึ้น (ยงยุทธ, 2540) มี
รายงานการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบพันธุ Madame Delbard ในประเทศโคลัมเบีย นํามาผานกระบวนการ hydration ทันที นาน
1 ชั่วโมง บรรจุในกลองกระดาษ แลวขนสงทางเครื่องบินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเวลา 5-6 วัน นําไปปกแจกันไวที่
อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 50±5 เปอรเซ็นต พบวา ดอกกุหลาบทุกกรรมวิธีมีอัตราการดูดน้ําไมแตกตางกัน
(Suzuki et al., 2001) การสูญเสียน้ําหนักสดนั้นเกิดจากการสูญเสียน้ําในระหวางการปกแจกัน เปนผลมาจากการดูดน้ําลดลง
อาจเกิดจากการอุดตันของทอน้ําโดยจุลินทรีย หรือสารที่เกิดจากการสลายตัวของเซลลกานดอก หรือมีฟองอากาศในกานดอก
ทําใหดอกไมดูดน้ําลดลงมากกวาการคายน้ําและเกิดการสูญเสียน้ําหนักของดอกได
นอกจากนั้นการสูญเสียน้ําหนักสดยัง
ขึ้นอยูกับชนิดของพืช อุณหภูมิที่เก็บรักษา ความชื้นในอากาศ และบรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุดอกไม (จริงแท, 2544; นิธิยา
และดนัย, 2556) และอัตราการดูดน้ํายังมีความสัมพันธกับขนาดเสนผานศูนยกลางของดอกไม หากอัตราการดูดน้ําลดลงสงผล
ใหเสนผานศูนยกลางดอกมีขนาดลดลง เมื่อขาดน้ํากลีบดอกหรือกลีบประดับจะแสดงอาการเหี่ยวและอาจจะเกิดการมวนงอ

304 ผลของบรรจุ

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

การประเมินคุณภาพดานการเปลี่ยนแปลงสีและความสดของใบประดับและกานดอก พบวา เมื่อปกแจกันนานขึ้น
สีใบประดับสวนบนเปลี่ยนจากสีมวงแดงเปนสีมวงอมน้ําเงิน อาจเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาพีเอชภายในเซลลใบประดับ
สงผลใหแอนโทไซยานินเปลี่ยนสีไปจากเดิม เกิดอาการ blueing (นิธิยา, 2530) สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุษาวดี และเรือง
วิทย (2548) ที่รายงานวาเมื่ออายุปกแจกันนานขึ้นใบประดับของปทุมมามีสีจางลง และบริเวณขอบของใบประดับมีเสนสี
น้ําตาลเกิดขึ้น สําหรับความสดของใบประดับและกานดอก ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการบรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกชุด
ควบคุมมีแนวโนมจะสงผลใหใบประดับและกานดอกเกิดความเสียหายมากกวากรรมวิธีอื่นๆ ทั้งนี้นาจะเปนเพราะมีขนาดใหญ
กวากลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นจึงสามารถบรรจุดอกปทุมมาไดมากกวา แตอาจจะสงผลเสีย คือ ทําใหเกิดการกด
ทับกันมากขึ้น ประกอบกับกลองไมมีความแข็งแรงพอ จึงนํามาซึ่งความเสียหายของใบประดับและกานดอก และแสดงออกเมื่อ
นํามาปกแจกันมากกวาและเร็วกวาดอกปทุมมาที่บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งกุลภัทร และอุษาวดี
(2552) รายงานวา บรรจุภัณฑที่แตกตางกันสงผลตอคุณภาพของชอดอกและอายุการปกแจกันของดอกปทุมมา
สรุปผลการทดลอง
กลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 2 และ 4 มีแนวโนมจะสามารถนํามาใชเพื่อการขนสงปทุมมาตัดดอกพันธุ
ทวิสเตอรได เนื่องจากชวยยืดอายุการปกแจกันของปทุมมาไดนานขึ้น และมีความสดของใบประดับมากกวาดอกปทุมมาที่
บรรจุในกลองกระดาษลูกฟูกที่ใชในทางการคา ทั้งนี้กลองกระดาษลูกฟูกที่พัฒนาขึ้นรูปแบบที่ 1 ใหผลไมแตกตางจาก
ชุดควบคุม อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑที่แตกตางกันไมมีผลตออัตราการดูดน้ํา การสูญเสียน้ําหนักสด เสนผานศูนยกลางดอก
สีของใบประดับ สีของกานดอก และความสดของกานดอกปทุมมาพันธุทวิสเตอร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณกุญชชญา สวัสดี ที่ใหความชวยเหลือในการเก็บเกี่ยวและบรรจุปทุมมาตามที่เกษตรกรปฏิบัติจริง
ขอขอบพระคุณอาจารยสมชาย วงศสุริยศักดิ์ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และหองจําลองการขนสง สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับการจําลองการ
ขนสง รวมทั้งการทดสอบการสั่นสะเทือนดวยวิธี ASTM D999 ขอขอบคุณหองปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และ
หองปฏิบัติการสรีรวิทยา สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ที่สนับสนุนสถานที่และวัสดุอุปกรณในระหวางดําเนินการวิจัย
สุดทายนี้ขอขอบคุณโครงการนํารองการเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตและการตลาดของ
สินคาไมดอกไทยในกลุมปทุมมา กระเจียว และกลวยไมในสกุลนางอั้วที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย
เอกสารอางอิง
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