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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์ สาหรับ การขนส่งใบพลู เพื่อการ
ป้องกันความเสียหายเชิงกลที่เกิดขึ้นกับใบพลูพันธุ์พลูเขียว สาหรับการจาหน่ายส่งด้วยวิธีการขนส่งทางบกโดยใบพลูถูกบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ ตะกร้าพลาสติก กล่องโฟม และกล่องกระดาษลูกฟูก โดยบรรจุเต็มทั้ง 3 บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีน้าหนักรวม 10 12 และ
15 kg ตามลาดับ และมีการจัดเรียง 3 รูปแบบ จากนั้นเปรียบเทียบความสามารถของบรรจุภัณฑ์โดยการขนส่ง ใบพลูจาก อ.สามพราน
จ.นครปฐม ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 70 km จากนั้นประเมินความเสียหายทางกายภาพของใบพลูเป็น
เปอร์เซ็นต์ โดยกาหนดเป็นอัตราความเสียหาย 4 ระดับ ได้แก่ เสียหายมาก ปานกลาง น้อย และไม่เสียหาย ผลการทดสอบ พบว่าใบ
พลูทบี่ รรจุในตะกร้าพลาสติกมีความเสียหายระดับ มาก ปานกลาง และน้อย มีค่าเท่ากับ 9.17 22.02 และ 39.45% ตามลาดับ และไม่
พบความเสียหาย 29.36% ใบพลูที่บรรจุในกล่องโฟมมีความเสียหายมีค่าเท่ากับ 4.14 11.03 และ 29.66% ตามลาดับ และไม่พบ
ความเสียหาย 55.17% และใบพลูที่บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกมีความเสียหายมีค่าเท่ากับ 5.05 11.11 และ 26.77% ตามลาดับ
และไม่พบความเสียหาย 57.07% เมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 3 บรรจุภัณฑ์แล้วพบว่า กล่องโฟมมีความเหมาะสมในการทาหน้าที่เป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการขนส่งใบพลู
คาสาคัญ: บรรจุภัณฑ์, ใบพลู, ขนส่ง
Abstract
This research was to compare the capabilities and study the arrangement patterns in packaging betel leaf
for the land transport in order to prevent mechanical damage to the green betel leaf (Piper betel Linn.). The betel
leaf was packed in three types of packaging such as plastic basket, foam box with interior space and corrugated
boxes. These three packages contained betel leaf weighed 10, 12 and 15 kg, respectively and there were three
patterns of betel leaf arrangement. The packages were transferred from Sampran District, Nakhon Pathom Province
to Kasetsart University, Bangkok and it was about 70 kilometers long. Then comparing the packaging capabilities by
assessing the physical damage of the betel leaf and the damage levels were divided into 3 levels such as
completely damaged, moderate damaged, low damaged and no damage. The results showed that plastic baskets
caused betel leaf damaged at the high, medium and low levels of 9. 17, 22. 02 and 39. 45% without damage,
respectively, and 29. 36% of them were not damaged. While the betel leaf in foam boxes were damaged at high,
moderate and low levels of 4. 14, 11. 03 and 29. 6%, respectively, and 55. 17% were not damaged. Corrugated
cardboard was significantly damaged at high, medium and low levels of 5.05, 11.11 and 26.77% respectively, and
57. 07% without damage. Comparing the damaged levels of these three packages showed that foam box was
suitable for serving as a transport packaging for betel leaf.
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1 บทนา

ในปั จ จุ บั น ใบพลู เ ขี ย ว (Piper betel Linn.) ได้ มี ก ารใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ในอดีตใบพลูสามารถเคี้ยวเพื่อดับกลิ่น
ปาก ทั้งยังทาให้เหงื อกและฟั นแข็ งแรง แก้อักเสบจากอาการ
ท้ อ งผู ก ลดอาการปวดท้ อ ง ลดอาการไอและหอบหื ด จาก
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าใบพลูสด มีฤทธิ์เป็นยาชา และ
ช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนของโลหิต สามารถยับยั้งการเติบโต
รวมไปถึงฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรคและหนอง และ
มีสารป้องกันการก่อมะเร็ง Rai et al. (2011) น้ามันหอมระเหยมี
ฤทธิ์ลดการปวดบวมของกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก นอกจากนี้สารที่
สกัดจากใบพลูสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ได้ด้วย อาทิตยาและคณะ (2558) จากการวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ ใบพลูมี เปอร์เซ็นต์ความชื้น 85.4% โปรตีนร้อยละ
3.1 ไขมันร้อยละ 0.8 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 6.1 เส้นใยร้อยละ
2.3 แคลเซียม 230 mg ฟอสฟอรัส 40 mg เหล็ก 7 mg เหล็กไอ
ออนิค 3.5 mg ไอโอดีน 3.4 µg และมีปริมาณโพแทสเซียมไนเต
รทสูง 0.26-0.42% ต่อ 100 g น้าตาลที่อยู่ในใบพลูได้แก่ กลูโคส
ฟรุคโตส มอลโตสและ ซูโครส ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์โดยเฉลี่ยของ
แต่ ล ะใบแตกต่ า งกั น 0.38-1.46% นอกจากนี้ ยั ง มี เ อนไซม์
Diastase และ Catalase Periyanayagam et al. (2012) ทาให้
ปัจจุบันใบพลูเขียวเป็นที่นิยมในท้องตลาด และราคาขายค่อนข้าง
สูง กิโลกรัมละ 70-350 บาท และใบพลูจีบ (กา) กิโลกรัมละ 5080 บาท (ตลาดไท, 2017) แล้วแต่ความต้องการในแต่ล ะช่ ว ง
ทั้งนี้ใบพลูนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบมากขึ้น
เพราะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสูงขึ้น ความต้องการที่มากยิ่งขึ้น
ทาให้ต้นพลูนิยมปลูกและส่งออกในหลายประเทศ แต่ใบพลูนั้นมี
ความเปราะบาง เกิ ด การความเสี ย หายได้ ง่ า ย จึ ง ท าให้
กระบวนการขนส่งใบพลูที่มีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องยาก ทั้งในด้าน
บรรจุภัณฑ์ การจัดเรียง และกระบวนการขนส่ง ส่งผลให้ใบพลู
นั้นเสียหายได้ในทุกขั้นตอนของระบบการจัดการต่างๆ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ที่ มีใช้อยู่
จริ ง ตามตลาดกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ทางเลื อ ก (กล่ อ งกระดาษ
ลูกฟูกเคลือบไข (Wax)) และศึกษารูปแบบการจัดเรียงใบพลูลงใน
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาใน
กระบวนการบรรจุผลผลิตใบพลู

หนา 2 mm 2) กล่องโฟมซึ่งมีพื้นที่ภายใน ขนาด 40.5 x 55.5 x
24.8 cm (กว้าง x ยาว x สูง) 3) กล่องกระดาษลูกฟูกที่เคลือบไข
(Wax) ซึ่งมีพื้นที่ภายในขนาด 37.1 x 77.7 x 35.2 cm (กว้าง x
ยาว x สูง) โดยจะบรรจุลงไปเต็มทั้ง 3 บรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้น้าหนัก
ของแต่ละชนิดเท่ากับ 10 12 และ 15 kg ตามลาดับ

Figure 1 Dimension of betel leaf.
2.2 การจัดเรียงใบพลูในบรรจุภัณฑ์

การจั ด เรี ย งใบพลู ล งในตระกร้ าพลาสติ ก เริ่ ม จากการใช้
กระดาษหนังสือพิมพ์รองก้นและวางรอบๆตะกร้า จากนั้นบรรจุ
ใบพลู โ ดยการวางใบพลู ใ นลั ก ษณะคว่ าใบลง เรี ย งก้ า นไปใน
ทิศทางเดียวกันและซ้อนกัน (Figure 2(a)) การเรียงลงตะกร้าจะ
เรียงจากซ้ายไปขวา ทา 3 แถว แถวละ 35-40 ใบ และเรียงให้
เสร็จทีละแถว โดยเรียงลักษณะเอาก้านใบชี้ขึ้นไปในตาแหน่ง 12
นาฬิกา เมื่อครบทั้ง 3 แถว (Figure 2(b)) หมุนตั้งฉากโดยหันให้
ก้านชี้ไปในตาแหน่ง 3 นาฬิกา และทาแบบเดียวกันโดยหมุนไป
ในตาแหน่ง 6 และ 9 นาฬิกาตามลาดับ เรียงซ้อนขึ้นไปจนเต็ม
ตะกร้า โดยความสูงเฉลี่ยของในแต่ละแถวจะอยู่ที่ 3-3.5 cm
จานวนชั้นเฉลี่ย 12-13 ชั้นต่อตะกร้า และนากระดาษลูกฟูกตัด
เป็นวงกลม 2 แผ่น ปิดด้านบนโดยใช้เทปพลาสติกปิดรอบตะกร้า
และตามมุมของตะกร้าเพื่อความแน่นหนาในการจัดส่ง (Figure
2(c))

2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ใบพลูและบรรจุภัณฑ์

ใบพลูพันธุ์พลูเขียว (Piper betle Linn.) ช่วงกว้างมากที่สุด
เฉลี่ย 12±1 cm ความยาวมากที่สุดเฉลี่ย 15±1 cm (Figure 1)
ซึ่งเป็นขนาดของใบพลูที่ใช้ในการส่งออกและนามาเป็นตัวอย่าง
สาหรับการทดสอบ โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ดังนี้ 1)
ตะกร้าพลาสติกทรงกรวยตัดยอด ขนาด 32.3 x 36.5 x 40.5 cm
(เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง x เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน x สูง)
2

(a) Betel leaf in plastic crate.
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(b) Arrangement pattern of betel leaf in plastic crate.

(b) Arrangement pattern of Betel leaf in foam box.

(c) Sealing of plastic crate ready to ship.
Figure 2 Packing of betel leaf in plastic crate.

(c) Sealing of foam box ready to ship.
Figure 3 Packing of betel leaf in foam box.

สำหรับการจัดเรียงใบพลูลงในกล่องโฟมจะรองด้วยแผ่นพลาสติก
โดยจะเหลือพื้นที่ด้านบนไว้สาหรับคลุมพลาสติกปิดด้านบนอีก
ครั้ง การบรรจุใบพลูจะวางใบพลูในลักษณะคว่าใบลง เรียงก้านไป
ในทิศทางเดียวกัน และซ้อนกัน (Figure 3(a)) การเรียงลงกล่อง
โฟมจะเรียงขนานด้านในตัวกล่อง มีลักษณะวางวนชั้นนอกและ
ชั้นใน (Figure 3(b)) โดยการเรียงของชั้นนอกและชั้นในจะมีทิศ
ตรงกันข้ามกันเพื่อให้เกิดความสมดุลในการจัดเรียงในแต่ละฃั้น
และมีจานวนใบด้านกว้างของกล่องเฉลี่ย 55-60 ใบ และด้านยาว
ต่อกล่องเฉลี่ย 70-75 ใบ ความสูงในแต่ละชั้นเฉลี่ย 3-3.5 cm
สามารถเรียงได้ 7-8 ชั้น เรียงซ้อนกันจนเต็มกล่อง โดยเหลือช่อง
ตรงกลางเอาไว้ใส่ขวดน้าแข็งเพื่อให้ใบพลูนั้นสดอยู่ตลอด ทาการ
ปิดโดยพลาสติกที่เหลือไว้มาคลุมเพื่อปิดบริเวณด้านบนตัวกล่อง
ปิดฝากล่องแล้วปิดด้วยเทปพลาสติกบริเวณรอบๆ ฝากล่องให้
หนาแน่นพร้อมจัดส่ง (Figure 3(c))

สำหรับกล่องกระดาษลูกฟูก จะรองด้วยแผ่นพลาสติก โดยจะเผื่อ
ให้เหลือไว้ปิดด้านบนเป็นแบบเดียวกับกล่องโฟม โดยการบรรจุ
ใบพลูจะวางใบพลูในลักษณะคว่าใบลง เรียงก้านไปในทิศทาง
เดียวกันและซ้อนกัน (Figure 4(a)) จากบนลงล่างในชั้นที่ 1 และ
เรียงจากซ้ายไปขวาในชั้นที่ 2 ทาสลับกัน (Figure 4(b)) โดยด้าน
กว้างของกล่องจะมีจานวนใบเฉลี่ย 47-50 ใบ และด้านยาวของ
กล่องเฉลี่ย 85-90 ใบ ในแต่ละชั้นสูงเฉลี่ย 3-3.5 cm ไม่รวมก้าน
สามารถเรียงได้ 9-10 ชั้นต่อกล่อง เรียงจนเต็มกล่องโดยไม่เหลือ
พื้นที่ตรงกลาง เนื่องจากจะไม่ใส่ขวดน้าแข็ง เพราะขวดน้าแข็งจะ
ทาให้กล่องนั้นทะลุได้ ทาการปิดโดยพลาสติกที่เหลือไว้มาคลุม
เพื่อปิด ปิดฝากล่องแล้วปิดด้วยเทปพลาสติกบริเวณบนตัวกล่อง
ทั้งตามกว้างและตามยาวให้ พร้อมสาหรับ จัดส่ง (Figure 4(c))
การเปรียบเทียบการจัดเรียงใบพลูในแต่ละบรรจุภัณฑ์ แสดงดัง
Table1

(a) Betel leaf in foam box.

(a) Betel leaf in corrugated paper box.
3
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ความเสียหายปรากฏชัดเจนขึ้น เปรียบเทียบความสามารถของ
บรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด โดยประเมินจากความเสียหายของใบเป็น
4 ระดับ มาก กลาง น้อย และไม่มีความเสียหาย โดยสุ่มหยิบมา
5% ของน้าหนักใบพลูทั้ง 3 ภาชนะ ได้แก่ ตะกร้าพลาสติก กล่อง
โฟม และกล่องกระดาษลูกฟูก โดยสุ่มหยิบ 0.5 0.6 และ 0.75 kg
ตามลาดับ จากนั้นคานวณหาเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายต่อไป
4 วิธีการทดสอบ

(b) Arrangement pattern of betel leaf in corrugated
paper box.

(c) Sealing of corrugated paper box ready to ship.
Figure 4 Packing of Betel leaf in corrugated paper box.
Table1 Comparison of betel leaf arrangement pattern
in various packaging.
Arrangement Plastic Foam Corrugated
pattern
crate
box
paper box
Number of
layers (layer)
12-13
7-8
9-10
Average high of
layer (cm)
3-3.5
3-3.5
3-3.5
Weight (kg)
10
12
15
55-60,
Leaf/layer (leaf) 35-40
47-50, 85-90
70-75

หลังจากการขนส่งเสร็จจะทิ้งใบพลูเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้
ความเสียหายทางกายภาพปรากฏชัดเจน โดยการประเมิ นความ
เสียหายทางกายภาพของใบพลู ตามลักษณะความเสียหายแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับได้แก่ 1) ใบพลูที่มีความเสียหายมาก 2) ใบพลู
ที่มีความเสียหายระดับปานกลาง 3) ใบพลูที่มีความเสียหายน้อย
และ 4) ใบพลูที่ไม่มีความเสียหาย
สาหรับใบพลูที่มีความเสียหายมาก จะพบใบแตกฉีกขาดมี
ลักษณะแทงทะลุขนาดมากกว่า 0.5 cm (Figure 5(a)) หรือพบ
ใบแตกฉีดขาดขนาดไม่ถึง 0.5 cm หลายตาแหน่ง หรือพบรอยช้า
มากกว่า 50% ของพื้นที่ใบก็จัดเป็นความเสียหายมากเช่นกัน
ระดับความเสียหายปานกลาง จะมีร่องรอยความเสียหายโดย
จะพบรอยช้าตามใบแต่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ใบ (Figure 5(b))
และไม่พบการฉีกขาดของใบหรือแทงทะลุบริเวณตัวใบและปลาย
ใบ
ระดับความเสียหายน้อย จะมีร่องรอยความเสียหายโดยจะ
พบบริเวณปลายใบมีการพับหรือช้า (Figure 5(c)) และไม่พบการ
ฉี ก ขาดหรื อ แทงทะลุ บ ริ เ วณตั ว ใบและปลายใบ ไม่ พ บความ
เสียหาย ไม่เกิดรอยช้าหรือฉีกขาดใดๆบนใบพลู (Figure 5(d))

(a) Severe damage of betel leaf.

3 การประเมินความเสียหาย

เมื่อบรรจุใบพลูลงในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด แล้วทาการขน
ย้ายขึ้นรถกระบะ 4 ล้อ ซึ่งมีระบบรับน้าหนักแบบแหนบทั้ง 3
บรรจุภัณฑ์ โดยนาบรรจุภัณฑ์ไว้ในตาแหน่งท้ายกระบะเนื่องจาก
เป็ น ต าแหน่ ง ที่ มี ค วามสั่ น สะเทื อ นมากที่ สุ ด (Vanee et al.,
2011) ซึ่งส่งผลทาให้ใบพลูเกิดความเสียหายมากที่สุด จากนั้น
ขนส่งจากสวนพลู ซ.สายเพชร อ.สามพราน จ.นครปฐม(พิกัด
13.656432, 100.116241) ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (พิกัด13.849128, 100.571594) ระยะทาง 70
km ช่วงเวลาขนส่ง 13:00–14:30 น. ระยะเวลาประมาณ 1 h
30 min ใช้ความเร็วสูงสุดที่ 110 km h-1 มีความเร็วโดยเฉลี่ย
ประมาณ 80 km h-1 จากนั้ น ทิ้ งใบพลู ไ ว้ 1 h เพื่ อ ให้ ร่ อ งรอย
4

(b) Moderate damage of betel leaf.
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(a) Betal leaf damage evaluation (step 1-4).

(c) Light damage of betel leaf.
(b) Betal leaf damage evaluation (step 5-7).
Figure 6 Betal leaf damage evaluation.
จากตัวอย่างใน Figure 6 นามาคานวนตามสมการที่ 1 และ
2
จะได้
(d) No damage betel leaf.
Figure 5 Damage levels of betel leaf.

1154876
x
=
1176330
100

การคานวณหารอยช้าบนใบพลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป มีขั้นตอนโดยสังเขป (Figure 6) ดังนี้
1. เปิด file ภาพที่ต้องการ ตั้งแถบเมนูให้แสดง Histogram
2. ไปยัง Channal บนหน้าต่าง Histogram เลือก RGB
3. ใช้คาสั่ง Quick selection tool แล้วทาการครอบบริเวณใบ
พลูทั้งหมด
4. ที่ Histogram คลิก Uncached refresh แล้วทาการอ่านค่า
Pixel ซึ่งจะได้ค่าพื้นที่ใบทั้งหมด
5. ไปที่คาสั่ง Select เลือก Color range
6. ที่ Color range เลื อ ก Selection proview เปลี่ ย นเป็ น
Black matte เพื่ อ ท าการปรั บ ความเข้ ม ของใบโดยเลื่ อ น
Fuzziness
7. ที่ Histogram เลือก RGB ทาการคลิก Uncached refresh
แล้วทาการอ่านค่า Pixel
8. คานวณเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากสมการ (1) และ (2)
ขนาดพื้นที่ใบพลู
ขนาดพื้นที่ใบพลูทั้งหมด

=

x
100

∴ 100 – x = %ความเสียหายของใบพลู

∴ พื้นที่ใบพลูที่เสียหาย 100 – 98.17 = 1.82%

5 ผลการทดลอง

หลังจากขนส่งใบพลูมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทา
การประเมินความเสียหาย (Figure 7(a)) พบว่าตะกร้าพลาสติกมี
ความเสีย หายของใบพลูที่ ระดั บมาก ปานกลาง และน้ อยเป็น
9.17 22.02 และ 39.45% ตามลาดับ และไม่พบความเสี ยหาย
29.36% กล่องโฟมมีความเสียหายของใบพลูที่ระดับมาก ปาน
กลาง และน้อยเป็น 4.14 11.03 และ 29.66% ตามลาดับ และ
ไม่พบความเสียหาย 55.17% และกล่องกระดาษลูกฟูกมีความ
เสียหายของใบพลูที่ระดับมาก ปานกลาง และน้อยเป็น 5.05,
11.11 และ 26.77% ตามล าดั บ และไม่ พ บความเสี ย หาย
57.07%
%

(1)
(2)

a. Damage of betel leaf classifieds by physical damage.
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(b) Damage of betel leaf classifieds by packaging type.
Figure 7 Damaging of betel leaf after shipment.
จากนั้นคานวณเปอร์เซ็นต์ความเสียหายโดยพิจารณาระดับ
ความเสียหายของทั้ง 3 บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ตะกร้าพลาสติก กล่อง
โฟม และกระดาษลูกฟูก (Figure 7(b)) พบว่ามีความเสียหายที่
ระดับมากเท่ากับ 9.17 4.14 และ 5.05% ตามลาดับ ที่ระดับ
ความเสี ย หายปานกลางเท่ า กั บ 22.02 11.03 และ 11.11%
ตามลาดับ ที่ระดับความเสียหายน้อยเท่ากับ 39.45 29.66 และ
26.77% ตามล าดั บ และไม่ พ บความเสี ย หายเท่ า กั บ 29.36
55.17 และ 57.07% ตามลาดับ
Table 2 Acceptable damage of various packaging after
shipment.
Packaging
Plastic
crate
Foam box
Corrugated
paper box

Unacceptable
damage (%)

Acceptable
damage (%)

9.17

90.83

4.14

95.86

5.05

94.95

Table 2 แสดงความเสียหายของใบพลูหลังการขนส่งพบว่า
ตะกร้าพลาสติก กล่องโฟม และกระดาษลูกฟูกมีเปอร์เซ็นต์ความ
เสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้ (เสียหายมาก) มีค่าเท่ากับ 9.17
4.14 และ 5.05% ตามลาดับ และระดับความเสียหายที่ยอมรับ
ได้ (ความเสียหายน้อย ปานกลาง และไม่ มีความเสียหายมีค่า
เท่ากับ 90.83, 95.86 และ 94.95% ตามลาดับ
6 วิจารณ์ผล

จากผลการทดสอบพบว่า ปริมาณความเสียหายสูงสุดได้แก่
ตระกร้าพลาสติก โดยมีความเสียหายสูงสุดที่ 9.17% เป็นผล
เนื่องมาจากการกดทับของใบพลูในแต่ละชั้นซึ่งตะกร้าพลาสติก
นั้นมีจานวนชั้นการเรียง 12-13 ชั้น และการใช้กระดาษลูกฟูกตัด
เป็นวงกลมทับด้านบนยิ่งส่งผลให้ภายในตะกร้า นั้นแน่น ยิ่ งขึ้ น
เมื่อทาการขนส่งเกิดแรงกระแทกจากการสั่นสะเทือนทาให้ก้าน
ใบพลูของในแต่ละชั้นมีการทิ่มทะลุร ะหว่างชั้นจึงทาให้เกิดความ
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เสียหายมากที่สุด รวมไปถึงด้านการจัดเรียงใบพลูลงในตะกร้า
พลาสติกชั้นบนเมื่อทาการพับกระดาษหนังสือพิมพ์ลงมาคลุมได้มี
การกดทับปลายใบจึงทาให้เกิดความเสียหายในส่วนนั้น และเมื่อ
ทาการเปรียบเทียบกับกล่องโฟมกับ กล่องกระดาษลูกฟูกมีความ
เสียหายอยู่ที่ 4.14 และ 5.05% ตามลาดับ เนื่องจากการจัดเรียง
ชั้นของทั้ง 2 บรรจุภัณฑ์ มีจานวนที่น้อยกว่าตระกร้าพลาสติกจึง
เกิดการทิ่มทะลุระหว่างชั้นที่น้อยกว่าทาให้เกิดความเสียหายน้อย
กว่าเช่นกัน
ด้านตาแหน่งที่เกิดความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 บรรจุ
ภัณฑ์ ตะกร้าพลาสติกจะมีความเสียหายในแต่ละชั้น โดยชั้นบน
จะมี ค วามเสียหาย ณ ต าแหน่ งปลายใบ เนื่ อ งจากในขณะพับ
หนังสือพิมพ์มีการพับใบไปด้วยจึงเพิ่มความเสียหายให้มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งมีการจัดเรียงชั้นที่สูงทาให้แรงกดทับลงไปในชั้นล่าง ทาให้มี
ความเสียหายกับใบเป็นจานวนมาก สาหรับกล่องโฟมชั้นบนมี
ความเสี ยหายน้อ ย เนื่ อ งจากตั วฝากล่อ งเป็ นแบบฝาปิ ดทาให้
ด้านบนไม่มีการกดทับและความเสียหายด้านล่างจากการกดทับมี
น้อย จากการจัดเรียงจานวนชั้นที่น้อยช่วยทาให้แรงกดทับที่จะ
ทาตัวใบมีความเสียหายที่น้อยด้วยเช่นกัน ส่วนขวดน้าที่อยู่ใน
กล่องโฟมนั้นไม่ทาให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากมีแค่บริเวณขอบ
ใบที่สัมผัสกับตัวขวดซึ่งไม่ได้ทาให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ
และกล่องกระดาษลูกฟูกชั้นบนมีความเสียหายที่น้อยเช่นเดียวกับ
กล่องโฟม เนื่องจากกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นแบบผาพับทาให้
ด้านบนไม่มีการกดทับและความเสียหายด้านล่างจะมีมากกว่าตั ว
กล่องโฟม เนื่องจากกล่องกระดาษลูกฟูกมีจานวนชั้นที่มากกว่าจึง
ทาให้มีความเสียหายที่เพิ่มขึ้น
ด้านผู้ซื้อนั้นจะประเมินความเสียหายของใบพลูเป็น 2 แบบ
คือเสียหายบ้างแต่ยอมรับได้ และเสียหายมากไม่สามารถยอมรับ
ได้ โดยจะแยก 2 แบบนี้ ไ ด้ จ ากค่ า เปอร์เ ซ็ น ต์ค วามเสีย หายที่
ยอมรับได้ คือมีความเสียหายของใบพลูที่ระดับน้อย ปานกลาง
และไม่มีความเสียหาย ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่ยอมรับ
ไม่ ไ ด้ คื อ มี ค วามเสี ยหายของใบพลูระดับ มาก นอกจากนี้แล้ว
รูปแบบการจัดเรียงใบพลูในบรรจุภัณฑ์ ส่งผลต่อความเสียหาย
ของใบพลูด้วยเช่นกัน โดยในการทดลองทั้ง 3 บรรจุภัณฑ์ มีความ
เสียหายที่แตกต่างกัน ได้แก่ ในตะกร้าพลาสติกมีการเรียงแบบ
เรียง 3 แถว และหมุนตั้งฉากซ้อนทับกันทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ชั้ น เป็ น จ านวนมาก เมื่ อ เรี ย งซ้ อ นขึ้ น ไปในแต่ ล ะชั้ น ท าให้ ชั้ น
ด้านบนมากดทับด้านล่างทาให้มีความเสียหาย โดยมีลัก ษณะหัก
งอของตัวใบ การกดทับ และการแทงทะลุของก้านในแต่ละชั้น
กล่องโฟมมีการจัดเรียงขนานด้านในตัวกล่องทั้งด้านนอกและด้าน
ใน โดยเรียงสวนทางกันเพื่อทาให้เกิดช่องว่างระหว่างชั้นให้น้อย
ที่สุดและได้มีการใส่ขวดน้าแข็งเพื่อให้ใบพลูนั้นสดอยู่ขณะทาการ
ขนส่ง การเรียงของกล่องโฟมนั้นมีช่องว่างน้อยและการซ้อนทับ
กันของตัวใบที่น้อยจึงทาให้ใบพลูเกิดความเสียหายน้อย กล่อง
กระดาษลูกฟูกจะเรียงไปในทิศทางเดียวกันให้เต็มในชั้นแรกและ
เรียงขวางในชั้นถัดไป โดยจะเกิดพื้นที่ว่างด้านในจานวนน้อยมาก
เพราะเป็ น การเรี ย งแบบเต็ม กล่ อ ง และจะไม่ มี ข วดน้ าแข็ งใส่
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เนื่องจากจะทาให้กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเกิดความเสียหายจาก
น้าแข็งที่ละลายทาให้กล่องเปียกได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
น้อย โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการเรียงของแต่ละชั้นจะ
เกิดการแทงทุละในตัวชั้น แต่ก็น้อยกว่าตะกร้าพลาสติก อย่างไรก็
ตามหากสามารถปรับปรุงกล่องกระดาษลูกฟูกให้มีความต้านทาน
ความชื้นได้มาก ความคงทนของตัวกล่องในการซ้อนให้ได้จานวน
มากและต้นทุนต่าจะเป็นทางเลือกของบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งใบ
พลู เนื่องการไม่เกิดขยะหลังการขนส่งและกล่องกระดาษลูกฟูกมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่าและสามารถใช้แทนกล่องโฟมได้
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บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่งใบพลู เมื่อพิจารณาจาก
ปริมาณความสูญเสียทางกายภาพของใบพลูได้แก่ กล่องโฟม ซึ่งมี
อัตราใบพลูที่ยอมรับได้ 95.86% การจัดเรียงที่เหมาะสมกับการ
ขนส่งใบพลู เมื่อพิจารณาจากปริมาณความเสียหายทางกายภาพ
ของใบพลูได้แก่ การเรียงของชั้นนอกและชั้นในทีม่ ีทิศตรงกันข้าม
กัน ซึ่งอัตราการสูญเสียทางกายภาพ 4.14%
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