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Abstract 

This study was conducted on the quality and vase life of cut curcuma (Curcuma alismatifolia) cv. Lanna 
Snow with various packing methods. The cut flowers were packed by wrapping with (i) wax paper, and (ii) foam 
net in order to compare with non-wrapped flowers. All samples were loaded into corrugated boxes 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 (26.60±3.70°C) and 72.90±14.90% RH for 10 days in order to observe 
the changes of quality. In this case, cut flowers without simulated vibration and held in distilled water and tab 
water were used as controls. It was found that wrapping with wax paper effectively reduced physical damage 
during transport by delayed the coma bract discoloration and maintained coma bract’s freshness better than non-
wrapped or wrapping with foam net. Curcuma wrapped with wax paper also had lower water uptake than the 
curcuma wrapped with foam net. Moreover, flower wrapped with wax paper had longer vase life than that of the 
flower wrapped with foam net and non-wrapped flower. Nevertheless, the packing method had no significant 
effect on stem color score, stem freshness score, weight loss, changes of flower diameter, flower dry weight, color 
of coma bract and chlorophyll content of coma bract of curcuma flower. 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของวิธีการบรรจตุอ่คณุภาพและอายกุารปักแจกนัของปทมุมาตดัดอก
พนัธุ์ลานนาสโนว์ โดยหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข หอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม และไมห่อ่ช่อดอก แล้วบรรจลุงในกลอ่งกระดาษ
ลกูฟกู แล้วนําไปทดสอบการจําลองการขนสง่โดยการสัน่สะเทือนด้วยวิธี ASTM D999 ท่ีความถ่ี 2.5 เฮิร์ต เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
หลงัจากนัน้นําดอกปทมุมาทกุกรรมวิธีแช่ในนํา้กลัน่ท่ีอณุหภมิูห้อง (26.60±3.70 องศาเซลเซียส) ความชืน้สมัพทัธ์ 
72.90±14.90 เปอร์เซน็ต์ เป็นเวลา 10 วนั เปรียบเทียบกบัดอกปทมุมาท่ีไมผ่า่นการทดสอบการขนสง่ ปักแจกนัในนํา้กลัน่และ
นํา้ประปาทนัที ผลการทดลองแสดงให้เหน็วา่ การหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขช่วยลดความเสียหายจาการขนสง่ โดยชะลอการ
เปล่ียนสีและรักษาความสดของใบประดบัได้ดีกวา่การไมห่อ่ช่อดอกและท่ีหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม และดอกปทมุมาท่ีหอ่ช่อ
ดอกด้วยกระดาษไขมีอตัราการดดูนํา้น้อยกวา่ปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม นอกจากนีด้อกปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วย
กระดาษไขมีอายกุารปักแจกนันานกวา่ดอกปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟมและไมห่อ่ช่อดอก ทัง้นีว้ิธีการบรรจท่ีุแตกตา่ง
กนัไมมี่ผลตอ่คะแนนประเมินสีของก้านดอก คะแนนประเมินความสดของก้านดอก การสญูเสียนํา้หนกัสด การเปล่ียนแปลง
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางดอก นํา้หนกัแห้งของดอก สีของใบประดบั และปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบประดบัปทมุมา 
คาํสาํคัญ: ปทมุมาตดัดอก วิธีการบรรจ ุคณุภาพ 

 
คาํนํา 

ปทมุมาเป็นไม้ดอกท่ีมีรูปทรงและสีสนัสวยงาม ปัจจบุนัมีการจําหน่ายปทมุมาในรูปแบบของไม้ตดัดอกมากขึน้ โดยสง่
จําหน่ายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ปัญหาสําคญัประการหนึง่ท่ีทําให้เกิดความเสียหายตอ่ดอกปทมุมา คือ การขนสง่
ซึง่มีระยะทางไกลและใช้เวลานาน สง่ผลให้คณุภาพของดอก อายกุารวางจําหน่าย และอายกุารใช้งานลดลง นอกจากการ
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เลือกใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีมีความแข็งแรงทนทานแล้ว วิธีการบรรจท่ีุเหมาะสมสามารถลดความเสียหายของช่อดอกในระหวา่งการ
ขนสง่ และชะลอการเปล่ียนแปลงคณุภาพ รวมทัง้ช่วยยืดอายกุารปักแจกนัของดอกปทมุมาภายหลงัการขนสง่ได้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ดอกปทมุมาเก็บเก่ียวระยะดอกบานทางการค้า จากสวนเกษตรกรตําบลแมแ่ฝก อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่

ขนสง่ มายงัห้องปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่คดัเลือกดอกท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกนั ไม่มีโรคและแมลง จากนัน้ตดัก้านดอกใต้นํา้กลัน่แล้วหุ้มก้านดอก
ด้วยสําลีท่ีแช่นํา้กลัน่จนอิ่มตวัด้วยนํา้ หุ้มก้านดอกด้วยถงุพลาสติกอีกครัง้หนึง่ รัดด้วยหนงัยางให้แน่น แล้วหอ่ช่อดอกด้วย
กระดาษไขหรือตาข่ายโฟม บรรจดุอกปทมุมาในกลอ่งกระดาษลกูฟกูแบบขายปลีกท่ีพฒันาขึน้ ขนาด 45×60×10 เซนติเมตร 
บรรจไุด้ 10 ดอก/กลอ่ง รัดกลอ่งขายปลีกด้วยเคร่ืองรัดกลอ่ง แล้วบรรจลุงในกลอ่งกระดาษลกูฟกูแบบขายสง่ท่ีพฒันาขึน้ ขนาด 
48×62×43 เซนติเมตร สามารถบรรจไุด้ 4 กลอ่งขายปลีก ตอ่ 1 กลอ่งขายสง่ แล้วรัดกลอ่งอีกครัง้หนึง่ ขนสง่ดอกปทมุมาไปยงั
ห้องปฏิบติัการจําลองการขนสง่ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เพ่ือทดสอบการจําลองการขนสง่ด้วยวิธี 
ASTM D999 ท่ีความถ่ี 2.5 เฮิร์ต เป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้นํามาตดัก้านดอกใต้นํา้กลัน่อีกครัง้หนึง่ ปักแจกนัในนํา้กลัน่ท่ี
อณุหภมิูห้อง (26.60±3.70 องศาเซลเซียส) ความชืน้สมัพทัธ์ 72.90±14.90 เปอร์เซน็ต์ ประเมินอายกุารปักแจกนัรวมทัง้
วิเคราะห์คณุภาพและสว่นประกอบทางเคมีของช่อดอกทกุ ๆ 2 วนั ได้แก่ การประเมินการเปล่ียนแปลงสีและความสดของใบ
ประดบัและก้านดอก อตัราการดดูนํา้ การสญูเสียนํา้หนกัสด การเปล่ียนแปลงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางดอก นํา้หนกัแห้งของ
ดอก สีของใบประดบัสีขาวและสีเขียว ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบประดบัสีขาวและสีเขียว เปรียบเทียบกบัดอกปทมุมาท่ีไมผ่า่น
การทดสอบการขนสง่ นํามาตดัก้านดอกใต้นํา้กลัน่แล้วปักแจกนัในนํา้กลัน่หรือนํา้ประปา  

 
ผล 

เม่ือดอกปทมุมามีอายกุารปักแจกนั 10 วนั พบวา่ ดอกปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขระหวา่งจําลองการขนสง่มี
คะแนนประเมินการเปล่ียนแปลงสีและความสดของใบประดบัต่ํากวา่ท่ีไมห่อ่ช่อดอกและหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม ซึง่แสดงวา่
ดอกปทมุมาท่ีห่อช่อดอกด้วยกระดาษไขมีการเปล่ียนแปลงสีช้ากวา่และมีความสดของใบประดบัมากกวา่ดอกปทมุมาท่ีไมห่อ่
ช่อดอกและหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม นอกจากนีใ้บประดบัของดอกปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขยงัมีการเปล่ียนแปลง
ของสีและความสดใกล้เคียงกบัดอกปทมุมาท่ีไมผ่า่นการทดสอบการขนสง่อีกด้วย ทัง้นีสี้และความสดของก้านดอกไมแ่ตกตา่ง
กนัทกุกรรมวิธี (Table 1)  
 
Table 1 Effects of packaging method on coma bract color, coma bract freshness, stem color and stem 

freshness of cut curcuma cv. Lanna Snow after holding in vase at room temperature (26.60±3.70°C) 
and 72.90±14.90% RH for 10 days  

Treatments Coma bract  color 
(score) 

Coma bract freshness 
(score) 

Stem color  
(score) 

Stem freshness  
(score) 

Distilled water 1.17±0.17c 2.00±0.00b 2.00±0.00 1.17±0.17 
Tap water 1.67±0.33bc 1.50±0.22c 1.83±0.17 1.67±0.21 
Non-wrapped 2.54±0.00a 2.30±0.00a 2.33±0.21 1.67±0.33 
Wax paper 2.17±0.17b 2.07±0.17b 2.17±0.17 1.17±0.17 
Foam net 2.67±0.21a 2.33±0.21a 2.50±0.22 1.83±0.31 

LSD0.05 * * ns ns 
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% 

 
ดอกปทมุมาท่ีห่อช่อดอกด้วยกระดาษไขมีอตัราการดดูนํา้ต่ํากว่าดอกปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม แตไ่ม่

แตกตา่งกบัดอกปทมุมาท่ีไมห่อ่ช่อดอก และดอกปทมุมาท่ีปักแจกนัในนํา้กลัน่หรือนํา้ประปาทนัที สําหรับการสญูเสียนํา้หนกั 
และการเปล่ียนแปลงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางดอกไมแ่ตกตา่งกนัทกุกรรมวิธี (Table 2) เช่นเดียวกบัคา่ L*, chroma และ hue 
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angle ของใบประดบัสีขาวและใบประดบัสีเขียว รวมทัง้ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบประดบัสีขาวและสีเขียวท่ีมีคา่ใกล้เคียงกนั
ทกุกรรมวิธี (Table 3, 4) นอกจากนีก้ารหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไขก่อนจําลองการขนสง่สามารถยืดอายกุารปักแจกนัของดอก
ปทมุมาได้นานถึง 13 วนั ซึง่มากกวา่อายกุารปักแจกนัของดอกปทมุมาท่ีไมห่อ่ช่อดอกและหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟมประมาณ 
2 วนั ทัง้นีด้อกปทมุมาท่ีปักแจกนัในนํา้กลัน่หรือนํา้ประปาทนัทีมีอายกุารปักแจกนัประมาณ 15 วนั (Table 2) 
 
Table 2 Effects of packaging method on water uptake, weight loss, change of flower diameter, flower dry weight 

and vase life of cut curcuma cv. Lanna Snow after holding in vase at room temperature (26.60±3.70°C) 
and 72.90±14.90% RH for 10 days 

Treatments Water uptake 
(mL/flower/day) 

Weight loss  
(%) 

Change of flower 
diameter (%) 

Flower dry 
weight (%) 

Vase life  
(day) 

Distilled water 2.92±1.36b 2.98±0.16 5.99±0.24 40.77±2.35 15.00±0.62a 
Tap water 5.00±0.00ab 2.65±0.24 5.85±0.36 39.11±4.55 14.67±0.54ab 
Non-wrapped 5.00±0.00ab 3.23±0.33 5.71±0.24 39.80±3.33 11.54±1.34c 
Wax paper 4.17±0.83b 2.60±0.29 4.59±0.95 39.40±6.64 13.54±0.14b 
Foam net 7.50±1.71a 3.31±0.23 4.33±0.90 40.21±3.63 11.13±1.56c 
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 

 
Table 3 Effects of packaging method on L*, chroma and hue angle of coma bract of cut curcuma cv. Lanna Snow 

after holding in vase at room temperature (26.60±3.70°C) and 72.90±14.90% RH for 10 days 
Treatments White coma bract color Green coma bract color 

L* chroma hue angle (o) L* chroma hue angle (o) 
Distilled water 91.73±0.20 10.25±0.23 122.78±0.26 64.86±3.01 33.85±1.09 121.52±0.97 
Tap water 91.70±0.08 9.80±0.04 164.01±41.30 64.96±1.23 34.59±0.36 121.88±0.83 
Non-wrapped 91.83±0.11 9.70±0.15 122.59±0.48 61.85±0.72 33.89±1.62 122.52±0.65 
Wax paper 91.57±0.18 9.87±0.09 123.17±0.43 64.36±2.63 32.32±0.15 122.18±0.79 
Foam net 91.73±0.18 9.40±0.20 166.42±42.40 62.83±1.12 34.95±3.54 121.43±0.50 
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 chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll contents of coma 

bract of cut curcuma cv. Lanna Snow after holding in vase at room temperature (26.60±3.70°C) and 
72.90±14.90% RH for 10 days 

Treatments White coma bract Green coma bract 
Chlorophyll a 
(mg/100 gFW) 

Chlorophyll b 
(mg/100 gFW) 

Total 
Chlorophyll 

(mg/100 gFW) 

Chlorophyll a 
(mg/100 gFW) 

Chlorophyll b 
(mg/100 gFW) 

Total 
Chlorophyll 

(mg/100 gFW) 
Distilled water 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.00 0.17±0.04 0.07±0.01 0.24±0.05 
Tap water 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.00 0.18±0.02 0.08±0.01 0.26±0.02 
Non-wrapped 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.00 0.18±0.04 0.07±0.01 0.25±0.05 
Wax paper 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.00 0.20±0.02 0.08±0.01 0.28±0.03 
Foam net 0.01±0.00 0.00±0.00 0.01±0.00 0.18±0.01 0.08±0.00 0.26±0.01 
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 
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วจิารณ์ผล 
จากผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่าการหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข ก่อนท่ีจะบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ แล้วนําไปทดสอบการ

ขนสง่ช่วยลดความเสียหายจากการขนสง่ ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพด้านลกัษณะปรากฏของดอกปทมุมา คือ สีและความสดไว้ได้
ดีกวา่ดอกปทมุมาท่ีไมไ่ด้หอ่ช่อดอกหรือหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม ซึง่โดยปกติแล้วความเสียหายของดอกไม้ท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง
การขนสง่ เป็นผลมาจากการสัน่สะเทือน การบีบอดั และการกระแทก ทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ มกัเกิดความ
เสียหายบริเวณก้านช่อดอก ใบท่ีติดมากบัก้านช่อดอก และกลีบดอก โดยแสดงอาการเห่ียวของก้านช่อดอก ใบ และกลีบดอก 
การเปล่ียนแปลงสีของใบและกลีบดอก สง่ผลให้คณุภาพและอายกุารใช้งานของดอกไม้ลดลง (Reid, n.d.) ในกรณีการหอ่ช่อ
ดอกด้วยตาข่ายโฟม สง่ผลให้ช่อดอกถกูบีบอดั เกิดรอยหกัชํา้ของใบประดบั พบความเสียหายเกิดขึน้คอ่นข้างมาก 

การลดความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการขนสง่ สามารถทําได้โดยเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีแข็งแรงทนทาน การ
จดัเรียงผลติผลไมใ่ห้กดทบักนัมากเกินไป ประกอบกบัการหอ่หุ้ม (sleeving) ช่อดอกไม้ด้วยวสัดตุา่ง ๆ ก่อนบรรจลุงในบรรจุ
ภณัฑ์เพ่ือการขนสง่ วสัดท่ีุนิยมใช้หุ้มช่อดอกมีหลายชนิด เช่น กระดาษ (เคลือบไข และไมเ่คลือบไข) กระดาษลกูฟกู ตาข่าย
โฟม พลาสติกพอลเิอทิลีน (เจาะรู และไมเ่จาะรู) เป็นต้น (Reid, n.d.) หากลดความเสียหายของดอกไม้ได้ จะช่วยรักษา
คณุภาพและช่วยยืดอายกุารใช้งานได้นานขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัในครัง้นีท่ี้แสดงให้เห็นวา่การหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข
ช่วยรักษาคณุภาพได้ดีกวา่และยืดอายปัุกแจกนัได้นานกวา่การไมห่อ่ช่อดอก ขณะท่ีการหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟมสง่ผลให้
ดอกปทมุมาเส่ือมสภาพเร็วกวา่ เพราะการหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟมทําให้เกิดการบีบอดัของช่อดอก กลีบดอกบางกลีบเกิด
การแตกหกัและชํา้ สง่ผลให้สีของกลีบดอกเปล่ียนเป็นสีเหลืองอมนํา้ตาลเร็วกว่าดอกปทมุมาท่ีหอ่ช่อดอกด้วยกระดาษไข ทัง้นี ้
มีรายงานการศกึษาการหอ่ชอ่ดอกปทมุมาพนัธุ์เชียงใหมสี่ชมพดู้วยวสัดแุตกตา่งกนั แล้วเก็บรักษาไว้ท่ีอณุหภมิู 5 และ 15 
องศาเซลเซียส พบวา่ การหอ่ช่อดอกช่วยยืดอายกุารใช้งานของดอกปทมุมาได้แตกตา่งกนั โดยดอกปทมุมาท่ีไมห่อ่ช่อดอกมี
อายกุารใช้งานสัน้ท่ีสดุ (กลุภทัร และอษุาวดี, 2552) เช่นเดียวกบัการศกึษาการห่อช่อดอกซอ่นกลิน่พนัธุ์ Double ด้วยวสัดชุนิด
ตา่ง ๆ แล้วเก็บรักษาไว้ท่ีอณุหภมิู 15-20 องศาเซลเซียส นาน 3 วนั แล้วนําออกมาทดสอบอายปัุกแจกนั พบวา่ การหอ่ช่อดอก
ด้วยวสัดแุตกตา่งกนัสง่ผลให้ดอกซอ่นกลิน่มีอายปัุกแจกนัตา่งกนั โดยดอกซอ่นกลิน่ท่ีหอ่ช่อดอกด้วยพลาสติกพอลเิอทิลีน 
(200 gauge) มีอายปัุกแจกนันานท่ีสดุ ในขณะท่ีชดุควบคมุท่ีไม่หอ่ช่อดอกมีอายปัุกแจกนัสัน้ท่ีสดุ (Varu and Barad, 2008)  

อยา่งไรก็ตามการหอ่ช่อดอกไมมี่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงสีและความสดของก้านดอก การสญูเสียนํา้หนกั ขนาดดอก 
นํา้หนกัแห้งของดอก รวมทัง้คา่สีและปริมาณสารสีในใบประดบัของปทมุมาพนัธุ์ลานนาสโนว์ สอดคล้องกบัรายงานการ
ทดสอบการจําลองการขนสง่ดอกปทมุมาพนัธุ์ทวิสเตอร์ท่ีบรรจใุนบรรจภุณัฑ์แตกตา่งกนั 5 รูปแบบ พบวา่ ดอกปทมุมาทกุ
กรรมวิธีมีการสญูเสียนํา้หนกัสด ขนาดดอก การเปล่ียนแปลงสีและความสดของก้านดอกไม่แตกตา่งกนั (นฤภร และคณะ, 
2559) 
 

สรุปผล 
การหอ่ช่อดอกปทมุมาด้วยกระดาษไขก่อนบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ แล้วนําไปทดสอบการจําลองการขนสง่ สามารถลด

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัใบประดบัของปทมุมาได้ และสง่ผลให้ดอกปทมุมามีอายกุารปักแจกนันานกวา่ดอกปทมุมาท่ีไมไ่ด้หอ่
ช่อดอกและหอ่ช่อดอกด้วยตาข่ายโฟม 

 
คาํขอบคุณ 

ขอขอบคณุสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) ท่ีสนบัสนนุงบประมาณในการทําวิจยั ขอขอบคณุ
ห้องปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวนและห้องปฏิบติัการสรีรวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ท่ีสนบัสนนุสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ สารเคมี และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

 
เอกสารอ้างองิ 
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