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Abstract
This research aims to study and to test the wholesale package of Banana (Kluay Lab Mue Nang) in
Chumphon Province. The experiment was divided into 4 experimental sets. namely. 1) air bubble packaging in the
type of the single side of an air bubble with small and plain air bubble (ABN). 2) air bubble packaging in the type
of the double-side of an air bubble with small and plain air bubble (ABD). 3) air bubble packaging in the type of
the single side of an air bubble with big air bubble (ABB) and 4) Controlled sample (did not use packaging, NOP)
which was used to estimate the damage occurred. The damage was separated into three types such as a
contusion, an abrasion and a laceration. In the experiment, Lab Mue Nang bananas were contained within
trapezoid plastic baskets. These baskets were placed on the vibration testing machine where they were arranged
in three rows along the horizontal direction and three columns along the vertical direction. The method of vibration
test followed the standard method of ASTM D999 Method A2. Using the frequency of 4 Hz for one hour and were
left for 24 hours before the damage inspection. Results revealed that the NOP had the most damage around
20.8% meanwhile the ABB, ABN and ABD had the percentage of harm about 15.7%, 7.5% and 5.0%, respectively.
The magnitude of maximum damage was in the range of 21 mm or equivalent 52.5%. Experimental results did
not show the damage from the laceration and the usage of air bubble packaging in the type of the double-side of
an air bubble with small and plain air bubble (ABD) could reduce the occurrence of damage at the best level.
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทดสอบบรรจุภัณฑสําหรับขายสงกลวยเล็บมือนาง จังหวัดชุมพร โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ไดแก 1) บรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดเล็กเรียบดานเดียว (ABN) 2) บรรจุภัณฑ
พลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดเล็กเรียบ 2 ดาน (ABD) 3) บรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดใหญเรียบดานเดียว (ABB)
และ 4) ชุดควบคุม ที่ไมใชบรรจุภัณฑ (NOP) เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยแบงความเสียหายที่เกิดขึ้นออกเปน 3
ประเภทไดแก รอยช้ํา รอยถลอกและ รอยฉีกขาด ทําการทดลองโดยบรรจุกลวยเล็บมือนางในตะกราพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมคาง
หมูวางเรียงกัน 3 แถว ซอนกันสูง 3 ชั้น จัดวางเรียงกันบนเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน ตามมาตรฐาน ASTM D999 Method
A2 ที่ระดับความถี่ 4 Hz เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวตั้งทิ้งไว 48 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเสียหาย พบวาชุด NOP มีความ
เสียหายรวม (รอยช้ํา รอยถลอก และรอยฉีกขาด) มากที่สุด คิดเปน 20.8% ในขณะที่ ABB, ABN และ ABD มีความเสียหาย
รวม เทากับ 15.7%, 7.5% และ 5.0% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในดานความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นมากที่สุดอยู
ในชวง 21 มิลลิเมตร คิดเปน 52.5% และไมพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉีกขาด การใชบรรจุภัณฑพลาสติกกัน
กระแทกแบบเม็ดเล็กเรียบ 2 ดาน (ABD) สามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นไดดีที่สุด
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บทนํา
กลวยเล็บมือนางนิยมปลูกมากในพื้นทีภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ผลกลวยมีลักษณะคลายนิ้ว
มือ กลวยเล็บมือนางมีคารโบไฮเดรต เกลือแร และแคโรทีนสูง เปนกลวยที่มีรสชาติดี เนื่องจากดวยพันธุกลวย สภาพพื้นที่ และ
ระยะเวลาใหผลผลิตเร็ว (ฐานขอมูลพันธุพืชและพันธุสัตว มหาวิทยาลัยแมโจ, 2557) ดังนั้นกลุมเกษตรกรในพื้นที่จึงไดนํา
กลวยเล็บมือนางมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลากหลายจนไดรับเลือกเปนผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถสราง
งาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหชุมชน และครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
การขนสงทางบกยังเปนวิธีการที่จําเปนในประเทศไทย เพื่อขนสงผักและผลไมสดไปสูผูบริโภค ผักและผลไมสวนมาก
จะถูกขนสงไปในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม (ดลหทัยและคณะ, 2549) ซึ่งบรรจุภัณฑขายสงผักและผลไมที่นิยมใชในประเทศไทยมี
4 ชนิดคือถุงพลาสติก เขง ตะกรา และกลองกระดาษลูกฟูก (บัณฑิต, 2548) ในระหวางการขนสงบรรจุภัณฑจะถูกกระทําดวย
ภาระเชิงกล ทั้งการสั่นสะเทือนและการกระแทก (บัณฑิต, 2548) อันเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน ระยะทาง ถนน และน้ําหนัก
(Berardinelli et al., 2005) และอีกหนึ่งปจจัยคือ การจัดวางผลไมซึ่งอาจมีการกระแทกหรือเสียดสีกันเองเนื่องจากการ
สั่นสะเทือนระหวางการขนสง (บัณฑิต, 2548) ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตนั้นทําใหคุณภาพและมูลคาของผลผลิตนั้น
ลดลง
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกตอความเสียหายเชิงกลของกลวย
เล็บมือนางในบรรจุภัณฑขายสงเพื่อประเมินคาความเสียหายของกลวยเล็บมือนางในบรรจุภัณฑแตละชนิดภายหลังผานการ
ทดสอบแบบจําลองการสั่นสะเทือน เพื่อหาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมที่เกิดความเสียหายในระหวางขนสงนอยที่สุด
อุปกรณและวิธีการ
นําหวีกลวยเล็บมือนางที่มีระยะความแกขนาดใกลเคียงกันบรรจุลงในบรรจุภัณฑ 3 ประเภท ไดแก 1) บรรจุภัณฑ
พลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดเล็กเรียบดานเดียว (ABN) 2) บรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดเล็กเรียบ 2 ดาน (ABD)
3) บรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดใหญเรียบดานเดียว (ABB) และชุดควบคุม ที่ไมใชบรรจุภัณฑ (NOP) โดยทําการ
ประเมินความเสียหายกอนการทดลอง ซึ่งแบงความเสียหายที่เกิดขึ้นออกเปน 3 ประเภทไดแก รอยช้ํา รอยถลอก และรอยฉีก
ขาด ทําการทดลองโดยบรรจุกลวยเล็บมือนางในตะกราพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมคางหมูตะกราละ 20 หวี โดยวางเรียงกัน 3 แถว
ซอนกันสูง 3 ชั้น จัดวางเรียงกันบนเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน ที่ระดับความถี่ 4 Hz เปนเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว 48 ชั่วโมง
ตามมาตรฐานของ ASTM. (1991) D999 Method A2 โดยไดทดลองบรรจุภัณฑละ 3 ซ้ํา เพื่อหาชนิดของบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมและกอใหเกิดความเสียหายในระหวางการขนสงนอยที่สุด

ผลและวิจารณ
ผลจากการทดลองบรรจุหวีกลวยเล็บมือนางในตะกราทรงสี่เหลี่ยมคางหมูโดยจัดวางเรียงกัน 3 แถว ซอนกันสูง 3 ชั้น
สามารถหาคาพื้นที่รอยช้ําและรอยถลอกที่เกิดขึ้นของบรรจุภัณฑที่แตกตางกันได ดังแสดงใน Table 1 เมื่อพิจารณาความ
เสียหายโดยรวมจากหวีกลวยเล็บมือนางทั้ง 3 ชั้น พบวา ชั้นบนสุดสงผลใหเกิดความเสียหายมากที่สุด คือ 12.7% ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงธรรมและคณะ (2553) ที่พบวาความเสียหายเกิดขึ้นที่ตะกราชั้นบนมากที่สุด และความเสียหาย
ที่ตะกราชั้นลางนอยที่สุด คือ 11.4% และเมื่อพิจารณาจากการใชบรรจุภัณฑประเภทตางๆ พบวาบรรจุภัณฑแบบ ABD เกิด
พื้นที่รอยช้ํานอยที่สุด คือ 5.0% ในทุกๆชั้นของการทดลอง รองลงมาคือ ABN ABB และ NOP เทากับ 7.5% 15.7% และ
20.8% ตามลําดับ
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Table 1 Duncan multiple range test of damage for Type of Packaging
Type of Packaging (%)
Shelf
ABN
ABD
ABB
Top
8.63 ± 0.89a
4.42 ± 0.95a
19.89 ± 2.03a
Middle
7.43 ± 3.91a
5.56 ± 2.13a
18.76 ± 4.28a
5.12 ± 3.04a
8.42 ± 0.71b
Bottle
6.36 ± 1.04a
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NOP
18.03 ± 7.45a
18.53 ± 10.86a
25.80 ± 13.56a

* Means followed by the same letter in the same column are insignificantly different at p<0.05

จาก Table 2 และ Table 3 แสดงประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย Table 2 แสดงใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิด
จากจุดช้ําหลังการทดสอบโดยการจําลองการสั่นสะเทือนของบรรจุภัณฑประเภทตางๆ โดยแบงความเสียหายที่เกิดขึ้นออกเปน
4 ชวง และผลจากการทดสอบการจําลองการสั่นสะเทือนพบวา การทดสอบโดยไมใชบรรจุภัณฑมีขนาดอาการของความ
เสียหายที่เกิดจากจุดช้ํามากที่สุดที่ขนาด 21 mm คิดเปน 71.7% และขนาดอาการของความเสียหายในชวง 07 mm 714
mm และ 1421 mm พบความเสียหายที่เกิดจากจุดช้ํานอยที่สุดจากทดสอบโดยใชบรรจุภัณฑแบบ ABD ABN และ ABD คิด
เปน 4.5% 3.3% และ 3.0% ตามลําดับ จาก Table 3 แสดงใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากจุดถลอก พบวา การทดสอบโดย
ใชบรรจุภัณฑแบบ ABB มีขนาดอาการของความเสียหายที่เกิดจากจุดถลอกมากที่สุดที่ขนาด 22 mm คิดเปน 37.8% และมี
ขนาดอาการของความเสียหายที่เกิดจากจุดถลอกนอยที่สุดดวยการทดสอบโดยใชบรรจุภัณฑแบบ ABD ที่มีขนาดอาการของ
ความเสียหายในชวง 07 mm 714 mm และ 1421 mm คิดเปน 4.5% 2.2% และ 1.2% ตามลําดับ
Table 2 Duncan multiple range test of packaging damage upon contusion area.
Type of Damage (%)
Type of Packaging
Contusion
07 mm
714 mm
1421 mm
21 mm
b
b
b
ABN
5.381 ± 3.71
3.34 ± 1.88
3.53 ± 2.39
3.53 ± 2.39a
ABD
4.52 ± 0.73bc
3.72 ± 1.16bc
3.02 ± 1.25bc
14.73 ± 7.61a
ABB
8.10 ± 3.34b
8.47 ± 3.56b
9.12 ± 7.66b
36.14 ± 24.54a
NOP
17.76 ± 5.11b
13.53 ± 3.88b
10.77 ± 3.17b
71.66 ± 32.05a

* Means followed by the same letter in the same column are insignificantly different at p<0.05

Table 3 Duncan multiple range test of packaging damage upon abrasion area.
Type of Packaging
ABN
ABD
ABB
NOP

07 mm
5.27 ± 2.26b
4.46 ± 1.16bc
10.15 ± 3.04b
14.59 ± 5.22b

Type of Damage
Abrasion
714 mm
1421 mm
b
4.47 ± 2.54
5.29 ± 2.3b
2.24 ± 0.99c
1.17 ± 1.00c
9.57 ± 2.76b
6.17 ± 5.58b
11.18 ± 4.84b
6.08 ± 4.71b

* Means followed by the same letter in the same column are insignificantly different at p<0.05

21 mm
18.86 ± 13.28a
6.43 ± 5.50b
37.85 ± 27.80a
20.75 ± 20.66b

สรุป
การใชบรรจุภัณฑพลาสติกกันกระแทกแบบเม็ดเล็กเรียบ 2 ดาน (ABD) สามารถชวยลดความเสียหายจากการ
สั่นสะเทือนและการกระแทกไดเปนอยางดี
โดยสามารถลดขนาดอาการของความเสียหายที่เกิดจากจุดช้ําและจุดถลอกใน
ระหวางขนสง สงผลใหความเสียหายที่เกิดขึ้นลดลง สามารถเพิ่มมูลคาของผลผลิตไดมากขึ้น และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
นําไปใชพัฒนาบรรจุภัณฑขายสงกลวยเล็บมือนางที่เหมาะสมตอไป

328 อิทธิพลของ

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่เอื้อเฟอทุนวิจัยและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรที่เอื้อเฟอ อุปกรณ และสถานที่ในการทดลอง
เอกสารอางอิง

ฐานขอมูลพันธุพืชและพันธุสัตว
มหาวิทยาลัยแมโจ.
2557.
กลวยเล็บมือนาง.
[ระบบออนไลน].
แหลงที่มา:
http://portal.rae.mju.ac.th/dbplant/index.php/horticulture/item/banana-d. (21 เมษายน 2559).
ดลหทัย ราชนุเคราะห, บัณฑิต จริโมภาส และวิเชษ ศรีชลเพชร. 2549. ความเปนไปไดของบรรจุภัณฑขายสงมะขามหวานที่เหมาะสมภายใตการ
สั่นสะเทือนจําลอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 37 (2พิเศษ) : 250-253.
ทรงธรรม ไชยพงษ, ศิริศักด สิงหศักดา และ ชรุตม หลาแกว. 2553. ความเสียหายของมังคุดในจังหวัดชุมพรภายใตการจําลองการขนสง. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร 41(1 พิเศษ): 187-190.
บัณฑิต จริโมภาศ. 2548. เครื่องจักรกลคัดแยกหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ และเรือนบรรจุผลไม. พิมพครั้งที่ 1. หางหุนสวนจํากัด ฟนนี่ พลับบลิช
ชิ่ง, กรุงเทพมหานคร. 214 หนา
Berardinelli, A., V. Donati, A. Giunchi, A. Guarnieri and L. Ragni. 2005. Damage to pears caused by simulated transport. Journal of
Food Engineering 66: 219–226.
ASTM. 1991. Standard method for vibration testing of shipping container. Selected ASTM Standards on packaging 3rded. American
ociety for Testing Material. Baltimore, USA.

