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Abstract 
This research aimed to determine the effect of different packing methods on quality and vase life of cut 

curcuma (Curcuma sessilis) cv. Banrai Red. Packing methods were divided into two treatments: (i) inflorescences 
wrapped with wax paper and (ii) inflorescences with no wrapping applied (non-wrapped). Both samples were put 
into corrugated boxes prior to simulating vibration at frequency of 2.5 Hz for 1 hour using ASTM D999 method. All 
inflorescences were thereafter held in distilled water at room temperature (26.77±3.11oC) and 72.54±14.45% 
relative humidity for 10 days. The inflorescences with simulated vibration were compared with non-vibrated 
inflorescences (control). The results showed that the use of wrapping material significantly extended 
inflorescences vase life. The wrapped inflorescences effectively reduced physical damage during transport by 
delayed coma bract discoloration and maintained coma bract’s freshness better than non-wrapped flower. The 
results also indicated that the inflorescences wrapped with stencil paper prior to transporting effectively delayed 
coma bract senescence. However, packing methods had no effect on stem freshness, water uptake, weight loss, 
inflorescence diameter, inflorescence dry weight, coma bract color, and anthocyanin and carotenoid contents of 
coma bract. 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของวิธีการบรรจตุอ่คณุภาพและอายกุารปักแจกนัของกระเจียวตดัดอกพนัธุ์

บ้านไร่เรด โดยบรรจดุอกกระเจียว 2 กรรมวิธี คือ หอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขและไมห่อ่ช่อดอก ก่อนบรรจลุงในกลอ่งกระดาษ
ลกูฟกู จากนัน้นํากระเจียวทัง้ 2 กรรมวิธี ไปทดสอบการจําลองการขนสง่โดยการสัน่สะเทือนด้วยวิธี ASTM D999 ท่ีความถ่ี 2.5 
เฮิรตซ์ เป็นเวลา 1 ชัว่โมง แล้วนําดอกกระเจียวมาปักแจกนัในนํา้กลัน่ท่ีอณุหภมิูห้อง (26.77±3.11 องศาเซลเซียส) ความชืน้
สมัพทัธ์ 72.54±14.45 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 วนั เปรียบเทียบกบัดอกกระเจียวท่ีไมผ่า่นการทดสอบการสัน่สะเทือน (ชดุ
ควบคมุ) ผลการทดลองพบวา่ การหอ่ช่อดอกกระเจียวสง่ผลให้อายกุารปักแจกนันานกวา่ดอกกระเจียวท่ีไมห่อ่ช่อดอก 
เน่ืองจากการหอ่ช่อดอกช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากการขนสง่ โดยช่วยชะลอการเปล่ียนแปลงสีของใบประดบั รวมทัง้รักษา
ความสดของใบประดบัได้ดีกวา่ดอกกระเจียวท่ีไมห่อ่ช่อดอก แสดงวา่การหอ่ช่อดอกกระเจียวช่วยชะลอการเส่ือมสภาพของใบ
ประดบัได้ อยา่งไรก็ตามวิธีการบรรจท่ีุแตกตา่งกนัไมมี่ผลตอ่ความสดของก้านดอก อตัราการดดูนํา้ การสญูเสียนํา้หนกัสด การ
เปล่ียนแปลงเส้นผา่นศนูย์กลางของช่อดอก นํา้หนกัแห้งของช่อดอก คา่สีของใบประดบั รวมทัง้ปริมาณแอนโทไซยานินและ
ปริมาณแคโรทีนอยด์ของใบประดบั  
คาํสาํคัญ: กระเจียวตดัดอก วิธีการบรรจ ุอายปัุกแจกนั 

 
คาํนํา 

กระเจียว เป็นพืชท่ีได้รับความนิยมมากขึน้ โดยมีการสง่เสริมการปลกูกระเจียวเพ่ือสง่จําหน่ายทัง้ในลกัษณะของหวั
พนัธุ์และไม้ตดัดอก ทัง้นีปั้จจยัสําคญัท่ีใช้ประเมินคณุภาพของไม้ตดัดอก คือ อายกุารใช้งานของดอกไม้หลงัการเก็บเก่ียวหรือ
อายกุารปักแจกนั (นิธิยา และดนยั, 2556) สาเหตหุนึง่ท่ีทําให้เกิดความเสียหายตอ่ไม้ตดัดอกและอายกุารใช้งานสัน้ลง คือ การ
ขนสง่ โดยเป็นผลมาจากการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีความแข็งแรงทนทานน้อย ประกอบกบัวิธีการบรรจท่ีุไมเ่หมาะสม กรณีของ
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กระเจียวมีช่อดอกใหญ่ อีกทัง้ใบประดบั (coma bract) คอ่นข้างออ่นแอและเสียหายง่าย มกัเกิดความเสียหายในระหวา่งการ
ขนสง่ ดงันัน้การพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้มีความแข็งแรงมากขึน้ ร่วมกบัการพฒันารูปแบบการบรรจท่ีุเหมาะสม อาจจะช่วยให้การ
ขนสง่มีประสทิธิภาพมากขึน้ และเกิดความเสียหายน้อยลง สง่ผลให้อายกุารใช้งานของกระเจียวนานขึน้ได้  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ดอกกระเจียวพนัธุ์บ้านไร่เรดเก็บเก่ียวในระยะดอกบานทางการค้า จากหมูบ้่านยางคราม ตําบลยางคราม ก่ิงอําเภอ
ดอยหลอ่ จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึง่เป็นสถานีวิจยัและฝึกอบรมยอ่ยของโครงการศนูย์บริการพฒันาขยายพนัธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ จงัหวดัเชียงใหม่ ขนสง่มายงัห้องปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพี
ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่นํามาคดัขนาดและคณุภาพให้ใกล้เคียงและสม่ําเสมอกนั ไม่มีโรคและแมลง 
จากนัน้ตดัก้านดอกใต้นํา้กลัน่แล้วหุ้มปลายก้านดอกด้วยสําลีท่ีแช่นํา้กลัน่จนอิ่มตวัด้วยนํา้ หุ้มด้วยถงุพลาสติกอีกครัง้หนึง่ รัด
ด้วยหนงัยางให้แน่น แบง่กรรมวิธีออกเป็น หอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข และไมห่อ่ช่อดอก ก่อนบรรจลุงในกลอ่งกระดาษลกูฟูก
แบบขายปลีกท่ีพฒันาขึน้ ขนาด กว้าง×ยาว×สงู เทา่กบั 30×55×12 เซนติเมตร บรรจไุด้ 3 ดอกตอ่กลอ่ง แล้วรัดกลอ่งด้วย
เคร่ืองรัดกลอ่ง จากนัน้บรรจกุลอ่งแบบขายปลีกลงในกลอ่งกระดาษลกูฟกูแบบขายสง่ท่ีพฒันาขึน้ ขนาด กว้าง×ยาว×สงู 
เทา่กบั 35×58×52 เซนติเมตร โดย 1 กลอ่งขายสง่บรรจกุลอ่งขายปลีกได้ 4 กลอ่ง รัดกลอ่งด้วยเคร่ืองรัดกลอ่งอีกครัง้ จงึนําไป
ทดสอบการจําลองการขนสง่โดยวิธี ASTM D999 ท่ีความถ่ี 2.5 เฮิรตซ์ เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีห้องปฏิบติัการการจําลองการขนสง่ 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ จากนัน้ขนสง่ดอกกระเจียวมายงัห้องปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 
นํามาตดัก้านดอกใต้นํา้กลัน่แล้วแช่ก้านดอกในนํา้กลัน่ท่ีอณุหภมิูห้อง (26.77±3.11 องศาเซลเซียส) ความชืน้สมัพทัธ์ 
72.54±14.45 เปอร์เซน็ต์ เปรียบเทียบกบัดอกกระเจียวท่ีไมผ่า่นการทดสอบการขนสง่ ตดัก้านดอกแล้วปักแจกนัในนํา้กลัน่ทนัที 
ประเมินอายกุารปักแจกนัและวิเคราะห์คณุภาพของช่อดอกทกุ ๆ 2 วนั ประกอบด้วย การประเมินสีและความสดของใบประดบั 
การประเมินความสดของก้านช่อดอก อตัราการดดูนํา้ การสญูเสียนํา้หนกัสด ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางดอก นํา้หนกัแห้งของช่อ
ดอก สีของใบประดบัสว่นบนและสว่นลา่ง ปริมาณแอนโทไซยานินของใบประดบัสว่นบนและสว่นลา่ง และปริมาณแคโร-ที
นอยด์ของใบประดบัสว่นลา่ง 

 
ผล 

ดอกกระเจียวทกุชดุทดลองท่ีมีอายกุารปักแจกนัเป็นเวลา 10 วนั มีอตัราการดดูนํา้และเปอร์เซน็ต์การสญูเสียนํา้หนกั
สดไมแ่ตกตา่งกนัทกุกรรมวิธี เม่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางช่อดอกและเปอร์เซน็ต์นํา้หนกัแห้งของ
ดอกกระเจียวแตล่ะกรรมวิธีพบวา่มีคา่ใกล้เคียงกนั (Table 1)  
 
Table 1 Effects of packaging method on water uptake, weight loss, change of inflorescence diameter and 

inflorescence dry weight of cut curcuma cv. Banrai Red after holding in distilled water at room 
temperature (26.77±3.11ºC) and 72.54±14.45% RH for 10 days 

Treatments Water uptake 
(mL/inflorescence/day) 

Weight loss  
(%) 

Change of inflorescence 
diameter (%) 

Inflorescence 
dry weight (%) 

Control 10.83±1.54 13.06±1.37 4.09±0.94 28.29±2.14 
Wrapped  7.50±1.12 13.29±1.28 4.86±2.44 28.34±2.06 

Non-wrapped  8.00±1.22 15.25±1.07 3.72±1.67 29.15±3.40 
LSD0.05 ns ns ns ns 
Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05. 
          ns = non-significant * = significant 
 

ดอกกระเจียวท่ีไมห่อ่ช่อดอกมีคะแนนประเมินการเปล่ียนแปลงสีของใบประดบัและคะแนนประเมินความสดมากกวา่
ดอกกระเจียวท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข และดอกกระเจียวท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขมีคะแนนประเมินการเปล่ียนแปลงสี
และความสดของใบประดบัไมแ่ตกตา่งกบัชดุควบคมุ แสดงวา่การหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขช่วยลดความเสียหายของช่อดอก
ในระหวา่งการทดสอบการขนสง่ได้ จงึสง่ผลให้การเปล่ียนแปลงสีของใบประดบัเกิดช้าลง และรักษาความสดของใบประดบัได้
ดีกวา่การไมห่อ่ช่อดอก แตค่วามสดของก้านดอกกระเจียวท่ีห่อช่อดอกและไมห่อ่ช่อดอกมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (Table 2) เม่ือ
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พิจารณาคา่สีของใบประดบั พบวา่ คา่ L*, chroma และ hue angle ของใบประดบัสว่นบนและใบประดบัสว่นลา่งของดอก
กระเจียวในทกุกรรมวิธีมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (Table 3) ซึง่สอดคล้องกบัปริมาณสารสีแอนโทไซยานินและแคโรทีนอยด์ภายในใบ
ประดบั ท่ีมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัเช่นเดียวกนั (Table 4) เม่ือพิจารณาอายปัุกแจกนั ผลการทดลองแสดงให้เหน็วา่ดอกกระเจียวท่ี
หอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขก่อนบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ แล้วนําไปทดสอบการจําลองการขนสง่ มีอายกุารปักแจกนันานกวา่ดอก
กระเจียวท่ีไมผ่า่นการหอ่ช่อดอก คือมีอายเุทา่กบั 11.33±0.61 และ 10.00±0.00 วนั ตามลําดบั ทัง้นีด้อกกระเจียวชดุควบคมุท่ี
ไมผ่า่นการทดสอบการขนสง่มีอายกุารใช้งานนานท่ีสดุ (Table 4) 
 
Table 2 Effects of packaging method on coma bract color, coma bract freshness and stem freshness of cut 

curcuma cv. Banrai Red after holding in distilled water at room temperature (26.77±3.11ºC) and 
72.54±14.45% RH for 10 days 

Treatments Coma bract color 
(scores) 

Coma bract freshness 
(scores) 

Stem freshness 
(scores) 

Control 1.00±0.26b 1.33±0.21b 1.83±0.17b 

Wrapped  1.63±0.31b 1.60±0.40b 2.40±0.24ab 
Non-wrapped  2.50±0.22a 2.75±0.10a 2.45±0.22a 

LSD0.05 * * * 

Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05. 
          ns = non-significant * = significant 
          The evaluation criteria of scores are defined as: 0 = do not change; 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% 

 
Table 3  Effects of packaging method on L*, chroma and hue angle of upper coma bract and lower coma bract 

of cut curcuma cv. Banrai Red after holding in distilled water at room temperature (26.77±3.11ºC) and 
72.54±14.45% RH for 10 days 

Treatments Upper coma bract color Lower coma bract color 
L* chroma hue angle (o) L* chroma hue angle (o) 

Control 49.13±1.60 30.46±0.57 335.36±9.30 45.07±1.05 30.49±1.85 32.87±1.10 
Wrapped  50.97±1.17 29.81±0.23 331.71±0.59 46.41±0.71 29.34±0.55 35.51±1.25 
Non-wrapped  49.64±1.40 30.70±0.17 334.97±5.88 46.20±0.39 30.83±0.86 33.20±0.47 
LSD0.05 ns ns ns ns ns ns 
Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05. 
          ns = non-significant * = significant 
 
Table 4  Effects of packaging method on anthocyanin contents of coma bract, and carotenoid contents of lower 

coma bract of cut curcuma cv. Banrai Red after holding in distilled water at room temperature 
(26.77±3.11ºC) and 72.54±14.45% RH for 10 days 

Treatments Anthocyanin contents 
of upper coma bract 

(mg/100 g FW) 

Anthocyanin contents 
of lower coma bract 

(mg/100 g FW) 

Total carotenoid contents 
of lower coma bract 

(mg/100 g FW) 

Vase life 
(day) 

Control 55.20±5.18 32.76±3.42 1.23±0.13 13.33±0.42a 
Wrapped  50.40±2.89 31.59±1.27 1.44±0.06 11.33±0.61b 
Non-wrapped  54.71±4.14 31.24±2.39 1.26±0.18 10.00±0.00c 
LSD0.05 ns ns ns * 

Note: Means followed by different uppercase letters within the same column are significantly different at P<0.05. 
          ns = non-significant * = significant 
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วจิารณ์ผล 
จากผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่าดอกกระเจียวท่ีไมห่อ่ช่อดอกก่อนบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ แล้วนําไปทดสอบการจําลอง

การขนสง่มีอายกุารปักแจกนัสัน้กวา่ดอกกระเจียวท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข ซึง่คะแนนประเมินการเปล่ียนแปลงสีและความ
สดของช่อดอกกระเจียวท่ีไมห่อ่ช่อดอกมีคา่มากกวา่ดอกกระเจียวท่ีหอ่ช่อดอก ค่าดงักลา่วแสดงวา่ใบประดบัของดอกกระเจียว
ท่ีไมห่อ่ช่อดอกเกิดการเปล่ียนแปลงสีและแสดงอาการเห่ียวมากกวา่ใบประดบัของดอกกระเจียวท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข 
ทัง้นีใ้บประดบัของดอกกระเจียวพนัธุ์บ้านไร่เรดแบง่เป็นสองสว่น คือ ใบประดบัสว่นบนสดุ มีลกัษณะเรียว บาง และมีสีมว่งอม
ชมพ ู สําหรับใบประดบัสว่นลา่งมีลกัษณะหนา และมีสีแดงอมส้ม ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงสีและอาการเห่ียวของใบประดบัเกิดขึน้
บริเวณปลายใบประดบัก่อนแล้วจงึขยายวงกว้างมากขึน้ โดยเฉพาะใบประดบัสว่นบน ซึง่สีของใบประดบัเปล่ียนเป็นสีนํา้เงิน
เข้ม การเปล่ียนแปลงสีใบประดบัของดอกกระเจียว น่าจะเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงสารสีแอนโทไซยานินท่ีเก็บไว้ในแวคิว
โอล (vacuole) โดยจะผนัแปรตามคา่ความเป็นกรด-ดา่ง เม่ือค่าความเป็นกรด-ดา่งภายในเซลล์เพิ่มสงูขึน้สีของแอนโทไซยานิน
จะเปล่ียนเป็นสีนํา้เงินมากขึน้ (bluing) ทัง้นีอ้าการ bluing เป็นผลมาจากการเสียสมดลุของนํา้ภายในเซลล์ ทําให้เกิดการ
สลายตวัของโปรตีน (proteolysis) สง่ผลให้มีการสะสมแอมโมเนีย (NH3) ในแวคิวโอลมากขึน้ เม่ือคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ใน 
cell sap และในแวคิวโอลเพิ่มขึน้ สารสีแดงซึง่ไมค่งตวัในสภาพเป็นดา่งจงึเปล่ียนเป็นสีนํา้เงิน กลีบดอกจงึเปล่ียนเป็นสีมว่งอม
นํา้เงิน  (Halevy and Mayak, 1981) สว่นความสดของช่อดอกท่ีลดลงอาจเกิดจากการสญูเสียนํา้อยูต่ลอดเวลา จงึทําให้
ดอกไม้มีปริมาณนํา้ลดลง (นิธิยา และดนยั, 2556) นํามาซึง่อาการเห่ียวของใบประดบัและช่อดอก จากผลการทดลองแสดงว่า
การหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขลดความเสียหายของใบประดบัในระหวา่งการขนสง่เม่ือเปรียบเทียบกบัการไมห่อ่ช่อดอก เพราะ
การหอ่ช่อดอกช่วยปอ้งกนัความเสียหายทางกล การสญูเสียนํา้ และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอนัตรายตอ่ดอกไม้ได้ 
(Senapati et al., 2016) ดงันัน้การหอ่ช่อดอกกระเจียวด้วยกระดาษไขจงึสง่ผลให้การเปล่ียนแปลงของใบประดบัเกิดขึน้ช้ากวา่
และมีอายกุารปักแจกนันานกวา่ดอกกระเจียวท่ีไมห่อ่ช่อดอก สอดคล้องกบัผลการศกึษาการหอ่ช่อดอกเบญจมาศพนัธุ์ 
Snowball Yellow และ Snowball White ด้วยวสัดชุนิดตา่ง ๆ คือ low-density polyethylene (LDPE), polypropylene (PP), 
cellophane, brown paper และกระดาษหนงัสือพิมพ์ พบวา่ การหอ่ชอ่ดอกดว้ยวสัดุต่าง ๆ แลว้เกบ็รกัษาไวท้ีอุ่ณหภมู ิ25 
หรอื 3-4 องศาเซลเซยีส ชว่ยยดือายกุารปักแจกนัของดอกเบญจมาศทัง้สองสายพนัธุไ์ดน้านกวา่ชุดควบคุม (Srivastava et 
al., 2015) อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาความสดของก้านช่อดอก อตัราการดดูนํา้ การสญูเสียนํา้หนกัสด การเปล่ียนแปลงขนาด
เส้นผา่นศนูย์กลางของช่อดอก นํา้หนกัแห้งของช่อดอก คา่สีของใบประดบั ปริมาณแอนโทไซยานินของใบประดบัสว่นบนและ
ใบประดบัสว่นลา่ง รวมทัง้ปริมาณแคโรทีนอยด์ของใบประดบัสว่นลา่งของดอกกระเจียวทกุกรรมวิธีมีคา่ใกล้เคียงกนั 

 
สรุป 

การหอ่ช่อดอกกระเจียวด้วยกระดาษไขก่อนบรรจลุงกลอ่งกระดาษลกูฟกู แล้วนําไปทดสอบการจําลองการขนสง่ ช่วย
ยืดอายกุารปักแจกนัของดอกกระเจียวพนัธุ์บ้านไร่เรดได้ โดยการหอ่ช่อดอกช่วยชะลอการเปล่ียนแปลงสีและรักษาความสดของ
ใบประดบัได้ดีกวา่การไมห่อ่ช่อดอก 

 
คาํขอบคุณ 

ขอขอบคณุสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) ท่ีสนบัสนนุงบประมาณในการทําวิจยั ขอขอบคณุ
โครงการศนูย์บริการพฒันาขยายพนัธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ท่ีสนบัสนนุดอกกระเจียวพนัธุ์บ้านไร่เรด
ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ ขอขอบคณุห้องปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวนและห้องปฏิบติัการสรีรวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีสนบัสนนุสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ สารเคมี และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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