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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ไดศึกษาคุณสมบัติการทนตอแรงกดและการรับน้ําหนักดวยการวางซอนชั้นของบรรจุภัณฑพลาสติก

ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนตนแบบสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา และศึกษาการยอมรับของผูบริโภคและ
ผูประกอบการตอบรรจุภัณฑดังกลาว โดยทดลองสรางบรรจุภัณฑตนแบบเปน 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 แบบฝาและ
กลองสวมครอบ และแบบท่ี 2 แบบกลองเลื่อน ผลการทดสอบการรับแรงกดดวยวิธี Box Compression Test พบวา
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 2 ทนตอแรงกดไดมากที่สุด สวนบรรจุภัณฑรูปแบบที่ 1 สามารถเรียงซอนชั้นไดมากกวา        
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 2 ในทุกลักษณะการเรียงซอน โดยสามารถเรียงซอนไดสูงสุด 109 ชั้น ผลการศึกษาการยอมรับ
โดยรวมของผูบริโภคและผูประกอบการตอบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนดวยวิธีสัมภาษณรวมกับ
แบบสอบถาม พบวามีคะแนนการยอมรับเฉลี่ย 4.26 + 0.71 และ 3.84 + 1.06 ตามลําดับ  

 

คําสําคัญ : คุณสมบัติทางกายภาพ  ความพึงพอใจ  แปงเมล็ดขนุน  บรรจุภัณฑ  พลาสติกชีวภาพ 
 

Abstract 
The present study aimed to investigate resistance to compression force and stackability of 

prototype bioplastic packaging for pottery products and the acceptance by consumers and 
producers. Two types of Prototype packaging boxes, cap lid box (Type 1) and sliding lid box               
(Type 2), were tested. Box Compression Test experiments were performed and the results showed 
that Type2 packaging was more resistant to the compression pressure but Type 1 packaging could 
be stacked with more layers than Type 2 by all stacking methods with the maximum of 109 layers. 
The results from the interviews and questionnaires showed that means of overall acceptance by 
consumers and producers for bioplastic packaging produced from jackfruit-seed starch were                 
4.26 + 0.71 and 3.84 + 1.06, respectively. 
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บทนํา 

เมล็ดขนุนเปนผลิตผลทางการเกษตรที่มีเหลือ
ทิ้งเปนจํานวนมากและมีการนําไปใชประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมนอย ทําใหมีปริมาณเหลือทิ้งถึง 1,000 – 
24,000 กิโลกรัมตอป [1] เนื่องจากขนุนเปนพืชทาง
เศรษฐกิจที่นิยมปลูกกระจายอยู ทั่ วทุกภาคของ      

ประเทศไทยคิดเปนพื้นที่ 297,245 ไร มีผลผลิตรวม 
564,382.43 ตัน จังหวัดท่ีปลูกขนุนมากที่สุดคือ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 3,920 กิโลกรัมตอไร [2]       
จากการสํารวจที่พบวาขนุนมีการปลูกมากในประเทศ
และคนไทยสวนใหญนั้นนิยมบริ โภคเฉพาะสวน            
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ของเนื้อขนุนทําใหเมล็ดขนุนมีเหลือทิ้งเปนปริมาณมาก 
ซึ่งในเมล็ดขนุนมีแปงเปนสวนประกอบอยูจํานวนมาก 
[1] สามารถนํามาสกัดเปนสตารชจากเมล็ดขนุนเพื่อ
นํามาใชในการศึกษาวิจัยการประดิษฐเปนชิ้นงานตางๆ 
รวมท้ังการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑชีวภาพดวย 

ในชวงหลายปที่ ผ านมา กระแสการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก 
สงผลใหบรรจุภัณฑกระดาษซึ่งผลิตมาจากพืชที่งาย       
ตอการยอยสลาย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถ
นํากระดาษเกากลับมาใชไดอีก (Recycle) ไดรับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้นแทนที่บรรจุภัณฑที่ยากตอการยอย
สลาย คุณสมบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือที่เรียกวา
บรรจุภัณฑชีวภาพ เชน การใชบรรจุภัณฑที่ผลิตจาก
แปงมันสํ าปะหลั งแป งข าวจ าว แป งกล วย และ            
แปงขาวโพด แตบรรจุภัณฑเหลานี้มีขอดอยคือมี           
ราคาแพง มีความชื้นสูง ไมทนน้ํา สมบัติเชิงกลไม
ทนทาน ทําใหเสียสภาพไดงาย และมีความยืดหยุนต่ํา 
เปนตน [3] ดังนั้นนักวิจัยจึงมีความพยายามในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑชีวภาพจากแปงชนิดอื่นๆ เพราะ
ตลาดพลาสติกชีวภาพมี โอกาสเติบโตไดอีกมาก           
ในอนาคต [4] นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรม
รองรับในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพยอยสลายได โดย
มุงเปาไปท่ีอุตสาหกรรมพลาสติก  

ดังนั้นการนําแปงจากเมล็ดขนุนมาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ จึงเปนการชวยลด
ปริมาณเหลือทิ้งของผลิตผลทางการเกษตรและชวย
สรางบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรูปแบบใหม
ขึ้ นมา  ประกอบด วย ในป จจุบั นผู ป ระกอบการ
เครื่องปนดินเผาสวนใหญจะประสบกับปญหาในเรื่อง
ของการบรรจุหีบหอซึ่งลูกคามักจะเขาใจวาราคาที่       
ตกลงกันรวมคาบรรจุหีบหอที่ไดคุณภาพเพื่อปองกัน
การแตกหักเสียหายดวย แตผูขายไมมีขีดความสามารถ
และความรูในดานการหีบหอที่ไดมาตรฐาน จึงมักจะ
เกิดปญหาตามมาและทําใหสูญเสียลูกคาไปในทันที [5] 
ซึ่ ง จากอดี ตจนถึ งป จจุบั น เครื่ อ งป นดิ น เผาไทย                
มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบ
ไดจากการที่รัฐบาลไดสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการ      

ทํ า เ ครื่ อ ง ป น ดิ น เ ผามาอย า ง ต อ เ นื่ อ ง จนทํ า ให
เครื่องปนดินเผาของชาวบานมีการพัฒนาเพิ่มดาน
รูปแบบและศักยภาพใหพรอมสําหรับการแขงขัน เพื่อ
สรางเอกลักษณในการผลิตสินคาในทองถิ่น [6] ผูวิจัย
ไดเห็นความสําคัญในการผลิตบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและการชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับกลุม
ผูประกอบการเครื่องปนดินเผาจึงไดดําเนินสํารวจความ
ตองการในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก      
แปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาจาก
กลุมผู ประกอบการผลิตและจํ าหน ายผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาขึ้น และสรางตนแบบบรรจุ
ภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนเพื่อใชในงาน
หัตถกรรมพื้นบานถือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกําลังเปนความนิยมใหมที่ไดรับความ
นิยมจากทั่วโลก ทั้งนี้ยังเปนจุดขายและจุดเดนเพื่อการ
โฆษณาผลิตภัณฑโดยมีการบอกเลาที่มาของผลิตภัณฑ
ไปในบรรจุภัณฑของสินคาไดอีกดวย   

 
วัตถุประสงค 

เพื่อตองการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และ
สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา 

 
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  

1. อุปกรณ 
1.1 อุปกรณสําหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ 

1.1.1 เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression 
Molding) บริษัท Lab Tech Engineering 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1 สรางตนแบบบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ

จากแปงเมล็ดขนุน 
2.1.1 การผลิตแผนพลาสติกชีวภาพจาก

แปงเม็ดขนนุ 
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Mix Jackfruit seed starch with distilled water ratio 1:12 W/V 
 

Heating and adding glycerin, Mix together for 15 min. 
 

Pour the solution into tray with aluminum foil 
 

Incubate at 60๐C and adjust the moisture content between 20 – 25%  

Grinding 
 

Forming by compression molding at 150๐C 

Plastic sheet from jackfruit seed starch 
 

Figure 1 Process of Plastic Sheet Production 

2.1.2 การสรางบรรจุภัณฑพลาสติก
ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนตนแบบ 

นําแผนพลาสติกชีวภาพจากแปงเม็ด
ขนุนที่ ไดจากขอ  1.1 มาทํ าการสร างบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนตนแบบ โดยกําหนด

รูปแบบและโครงสรางในการสรางตนแบบบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนได 2 รูปแบบ 
ประกอบดวย บรรจุภัณฑรูปแบบฝาและกลองสวม
ครอบและบรรจุภัณฑรูปแบบกลองเลื่อน (ดังแสดงใน
Figure 2)

 

  
     (A)       (B) 

Figure 2 Type packaging box (A) Cap lid box and (B) Sliding lid box Rep.:  [7], [8] 

นํ าบรรจุภัณฑพลาสติกชี วภาพจากแป ง         
เมล็ดขนุนตนแบบที่ไดทั้ง 2 รูปแบบมาทําการวิเคราะห
คุณภาพทางกายภาพ ตอไป 

2.2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพโดยการ

ทดสอบการรับน้ําหนักของบรรจุภัณฑ ทําโดยการนํา
บรรจุภัณฑตัวอยางแตละรูปแบบ มาทดสอบการรับ
น้ําหนักของบรรจุภัณฑ ดวยโปรแกรมคํานวณคา BCT 

ของกลุมบริษัทอินเตอร [9] โดยการคํานวณคาน้ําหนัก
บรรจุภัณฑรวมที่สามารถรองรับไดของบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน และจํานวนชั้นที่
สามารถวางซอนบรรจุภัณฑได ซึ่งลักษณะการวางซอน
ของบรรจุภัณฑ รวมถึงลักษณะของพื้นที่ท่ีบรรจุภัณฑที่
ถูกวางไว จะมีผลตอความสามารถในการทนตอแรงกดบรรจุ
ภัณฑ (Box Compression Test หรือ BCT) (ดังแสดงใน 
Table 1)
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Table 1 Effect on Box Compression Test 
Stacking Style % BCT Rest fS 

Not put on pallet Column Stacking 85 0.85 
Not put on pallet Interlocking 60 0.60 
Put on pallet Column Stacking 75 0.75 
Put on pallet Interlocking 50 0.50 

Rep.: Toki Company Limited, n.d.
 
2.3 สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 
ทําการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค

ที่มีตอบรรจุภัณฑเครื่องปนดินเผาที่มีรูปแบบแตกตางกัน 
ซึ่งมีวิธีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภคจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 2 กลุม ประกอบดวย 

2.3.1 การสํารวจความพึงพอใจจากกลุม
ผูบริโภค จํานวน 100 คน โดยการใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑพลาสติก
ชี ว ภ า พ จ า ก แ ป ง เ ม ล็ ด ข นุ น สํ า ห รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องปนดินเผา แบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้

ส ว น ที่  1 ข อ มู ล ส ว น ตั ว ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะการตอบเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  

สวนที่ 2 ขอมูลเพื่อการพัฒนา ไดแก การ
เคยซื้อผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา เหตุผลสําคัญที่สุดใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา แหลงเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ปญหาที่พบในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ความสนใจบรรจุภัณฑ
เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา และความ
สนใจบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาท่ีทํา
มาจากวัตถุดิบชีวภาพสามารถยอยสลายไดเองใน
ธรรมชาติ  มีลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check List) และระดับความพึ งพอ ใจ          
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ใชเกณฑการประเมินแบบ
มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Scale) โดย
แปรเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 
 
 

 
5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
สวนที่  3 ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ

พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน ไดแก การยอมรับ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน รูปแบบ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนที่ชอบ 
ราคาบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน
พรอมผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่เหมาะสม ความ
เหมาะสมในการใชบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก      
แปงเมล็ดขนุน และความตองการซื้อบรรจุภัณฑพลาสติก
ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน มีลักษณะการตอบเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  

ส ว น ที่  4 ข อ เ ส น อ แ น ะ  เ ป น ก า ร ต อ บ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ ป ล า ย เ ป ด  โ ด ย ใ ห ผู ต อ บ
แบบสอบถามใหขอ เสนอแนะที่มีตอบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา 

2.3.2 การสํารวจความพึงพอใจจากกลุม
ผู ประกอบการ  ( ผู ผลิ ตและจํ าหน ายผลิ ตภัณฑ
เครื่ อ งป นดิ น เผา )  จํ า น ว น  20 คน  โ ด ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการ ที่มี
ตอบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ดวยวิธีใหคะแนนความพึง
พอใจ 5 ระดับ (5 Point Hedonic Scale) แบงออกเปน 
4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ลักษณะสถานประกอบการ 
รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะการตอบเปนแบบ
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ต ร วจ ส อบ ร าย ก า ร  (Check List) แ ล ะชื่ อ สถ า น
ประกอบการ ลักษณะการตอบเปนแบบเขียนบรรยาย  

สวนที่ 2 ขอมูลเพื่อการพัฒนา ไดแก การเคย
พบปญหาในการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
ป ญ ห า ที่ พ บ ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องปนดินเผา ความสนใจบรรจุภัณฑเฉพาะสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา และความสนใจบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ทํามาจากวัตถุดิบ
ชีวภาพสามารถยอยสลายไดเองในธรรมชาติ มีลักษณะ
การตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา            
ใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคาของ        
ลิเคิรท (Likert Scale) โดยแปรเปน 5 ระดับ ดังนี ้

5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 สวนที่ 3 ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน ไดแก การยอมรับ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน รูปแบบ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนที่ชอบ 
ราคาบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน
พร อ มผลิ ตภั ณฑ เ ค รื่ อ งป น ดิ น เ ผ าที่ เ หม าะสม                 
ความเหมาะสมในการใชบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุน และความตองการซื้ อบรรจุภัณฑ       

พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน มีลักษณะการตอบ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส ว น ที่  4 ข อ เ ส น อ แ น ะ  เ ป น ก า ร ต อ บ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ ป ล า ย เ ป ด  โ ด ย ใ ห ผู ต อ บ
แบบสอบถามใหขอ เสนอแนะที่มีตอบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา 
 
ผลการวิจัย 

1. การสรางบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก       
แปงเมล็ดขนุนตนแบบ 

การสรางแบบบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แป ง เมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑ เครื่ องปนดินเผา 
การศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
โดยใชพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน ซึ่งจะคํานึงถึง
ความสะดวกในการนํากลับของผูซื้อ และความแข็งแรงของ
บรรจุภัณฑในการนําไปมอบเปนของขวัญ ของที่ระลึก
ตอไป [11] ซึ่งสามารถออกแบบบรรจุภัณฑได 2 รูปแบบ 
คือ  

รูปแบบที่ 1 กลองบรรจุภัณฑรูปแบบฝาและ
กลองสวมครอบกลองบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนรูปแบบฝาและกลองสวมครอบ ตัวกลองมี
ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) 8.5 x 8.5 x 9  เซนติ เมตร 
น้ําหนัก 139.31 กรัม และฝาปดกลองมีขนาด (กวาง x 
ยาว x สูง) 9.5 x 9.5 x 1.5 เซนติเมตร น้ําหนัก 58.84 กรัม 
(ดังแสดงใน Figure 3) 

 

 
Figure 3 Bioplastic Packaging from Jackfruit Seed Starch cap lid box type 
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รูปแบบที่ 2 กลองบรรจุภัณฑรูปแบบกลอง
เลื่อน 

กล องบรรจุ ภัณฑ พลาสติ กชี วภาพจาก              
แปงเมล็ดขนุนรูปแบบกลองเลื่อนตัวกลองรอบนอก        

มีขนาด (กวาง x ยาว x สูง) 9 x 9 x 9.5 เซนติเมตร 
น้ํ าหนัก 170.16 กรัม และตัวกลองภายในมีขนาด       
(กวาง x ยาว x สูง) 8.5 x 8.5 x 8 เซนติเมตร น้ําหนัก 
142.00 กรัม (ดังแสดงใน Figure 4)  

 

 
Figure 4 Bioplastic Packaging from Jackfruit Seed Starch sliding lid box type 

 

2. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ 
2.1 การทดสอบการรับน้ําหนักของบรรจุภัณฑ 

ในการทดสอบการรับน้ําหนักของบรรจุ
ภัณฑ ของบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพท้ัง 2 รูปแบบ 
สามารถแสดงผลได (ดังแสดงใน Table 2) 

Table 2 Weight capacity of bioplastic packaging from jackfruit seed starch 
 

Tasting 
Bioplastic Packaging from Jackfruit Seed 

Starch 
Type 1 Type 2 

Overall packaging weight 198.15 gram 312.16 gram 
Layers number could be stacked by appearance stacked   
- Column on floor 109 layers 72 layers 

- Column on pallet 97 layers 63 layers 

- Interlocking on floor 78 layers 51 layers 

- Interlocking on pallet 65 layers 43 layers 
Box Compression Test (BCT) 54.80 % 56.39 % 

 

จาก Table 2  เมื่อทดสอบการรับน้ําหนัก
ของบรรจุภัณฑของกลองบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ
จากแปงเมล็ดขนุนทั้ง 2 รูปแบบ (ดังแสดงใน Figure 5) 
พบวา บรรจุภัณฑรูปแบบที่  1 มีน้ํ าหนัก เบากวา          
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 2 ถึง 114.01 กรัม เนื่องจาก
รู ปแบบ ในกา รผลิ ตบรรจุ ภัณฑ รู ปแบบที่  1 ใช              
แผนพลาสติกในการนํามาประกอบเปนบรรจุภัณฑ   
นอยกวาบรรจุภัณฑรูปแบบที่ 2 เมื่อทําการวางซอนชั้น
ของบรรจุภัณฑ พบวา บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 1 สามารถ

วางซอนชั้นบรรจุภัณฑไดมากกวาบรรจุภัณฑรูปแบบที่ 
2 ในทุกลักษณะของการจัดวางเรียงซอนชั้น โดยเฉพาะ
การเรียงซอนขนานกันบนพื้น (Column on floor) ซึ่ง
สามารถจัดเรียงซอนชั้นไดสูงถึง 109 ชั้น  เนื่องจาก
บรรจุภัณฑมีน้ําหนักที่เบาสงผลใหสามารถวางซอนชั้น          
ไดสูงกวา บรรจุภัณฑที่มีน้ําหนักเบาจะชวยใหประหยัด
คาขนสง และการออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถวาง
ทับซอนกันได สงผลใหเกิดการขนสงเต็มคันรถ เพิ่ม
ประสิทธิ ภ าพในการทํ า ง าน  เกิ ดความสะดวก                  



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2561 

120 

ในการขนยายสินคา [12] ดังนั้นการศึกษาในเรื่องการ
รับน้ําหนักของบรรจุภัณฑและการวางซอนชั้นของ
บรรจุภัณฑเพื่อใหทราบถึงความสามารถในการเก็บ
รักษาและการขนยายสินคาที่มีอยู เปนจํานวนมาก           
ไดอยางดี แตเมื่อศึกษาความสามารถในการทนตอ       
แรงกดกลอง  (Box Compression Test หรือ BCT) 
ของบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 
พบวา บรรจุภัณฑรู ปแบบที่  2 มี ค า  BCT สู ง กว า          
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 1 ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถ
ในการทนตอแรงกดกลองไดดี ชัยภัทร [13] กลาววา       
คาความแข็งแรงกลอง (BCT) จะถูกกําหนดขึ้นจาก
ลั กษณะการบร รจุ  ก าร ใช ง าน  กา รขนส ง  ก า ร                 
จัดจําหนาย รวมถึงสภาพสินคาที่บรรจุภายในกลองดวย 
จึ ง ทํ า ใ ห ค า ค ว ามแ ข็ ง แ ร ง กล อ ง สํ า ห รั บสิ นค า                  
แตละประเภทในหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจะมีคาที่
ไมคงที่ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆขางตน ซึ่งผูผลิตจะตองผลิต
กลองที่มีความแข็งแรงของกลองใหเพียงพอตอความ
ตองการนั้นใหได ซึ่งคา BCT ของกลองทั้งสองชนิดมีคา     
อยูระหวางรอยละ 54 - 57 เทียบไดกับกลองบรรจุภัณฑที่ใช
กระดาษคราฟชั้นนอก KT125 ลอนลูกฟูก CA105 ลอน A 
กระดาษชั้นใน KT125 ซึ่งเปนกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
กระดาษ Recycled เหมาะสําหรับสินคาที่เนนสีของ
ความเปนธรรมชาติ ความเปนดั้งเดิม และสินคาสงออก
ที่ระบุใหใชกลองกระดาษลูกฟูกที่ทําจากเยื่อ Recycled 
ซึ่งเหมาะสําหรับสินคาที่มีน้ําหนักปานกลาง หรือไมเนน
ความแข็งแรงมาก [14] 

 
3. การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 
3.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจจากกลุม

ผูบริโภค 
ผลการสํารวจความพึงพอใจจากกลุมผูบริโภค      

ที่มีตอบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 
แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

 
 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 
ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปทุมธานี จํานวน 
100 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.00 มีอายุ
ระหวาง 25 – 34 ป รอยละ 32.00 มีการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 47.00 มีอาชีพรับจางทั่วไป 
ร อ ย ละ  25.00 และมี ร า ย ได โ ดย เ ฉลี่ ย ต อ เ ดื อน                 
อยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 36.00 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเพื่อการพัฒนา 
ขอมูลเพื่อการพัฒนา เปนขอมูลที่ดําเนินการ

สํารวจเพื่อนํามาใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา จากการสํารวจ พบวา      
ผู ตอบแบบสอบถามส วน ใหญ เคยซื้ อ ผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา รอยละ 92.00 เหตุผลสําคัญที่สุด         
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเพื่อนําไปเปน
ของฝาก รอยละ 59.78 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
นิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่แหลงผลิต 
รอยละ 40.22 ปญหาที่พบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาสวนใหญ คือ ผลิตภัณฑแตกหักงาย 
รอยละ 41.30 และผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจ
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ทํามา
จากวัตถุ ดิบชีวภาพสามารถยอยสลายได เองใน
ธรรมชาติ รอยละ 97.83 ซึ่งอาจเปนเพราะวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในการผลิต        
บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ
วิลาส [15] กลาววา ปจจุบันพลาสติกชีวภาพไดรับ
ความสนใจมากเนื่องจากผลิตมาจากพืชหรือวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตนทุนในการ
ผลิตต่ํา สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ นอกจากนี้
กระแสอนุรักษธรรมชาติและความตระหนักตอปญหา
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาภาวะโลกรอนที่ทั่วโลก
กําลังเผชิญรวมกัน สงผลใหพลาสติกชีวภาพกลายเปน
วัสดุแหงอนาคตที่ไดรับความตองการมากขึ้น โดยมี
ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑ เครื่ องปนดินเผา          
(ดังแสดงใน Figure 5) 
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Figure 5 Survey results of bioplastic pottery packaging from jackfruit seed starch from Consumer groups 

 
จาก Figure 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
โดยรวมเฉล่ีย 4.26 + 0.71 โดยมีความพึงพอใจดาน
วัสดุท่ีใชไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด คะแนน
เฉล่ียเทากับ 4.53 + 0.63 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการผลิตบรรจุภัณฑท่ี
ไมทําลายส่ิงแวดลอม ใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
แตมีความพึงพอใจดานสีของบรรจุภัณฑนอยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.91 + 0.73 เน่ืองจากสีของบรรจุ
ภัณฑก็เปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ของกลุมผูบริโภค  

ตอนท่ี 3   ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ 
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑพลาสติก

ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน เปนขอมูลท่ีใชเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ
จากแปงเมล็ดขนุน ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญยอมรับบรรจุภัณฑพลาสติก
ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน เพราะชวยปองกันการ
แตกหัก รอยละ 47.00 และสวนใหญชอบบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน รูปแบบท่ี 1 รอยละ 
73.00 ราคาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา (ผอบเทียนหอม) 

พรอมบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนท่ี
เหมาะสมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําหนดใหอยูท่ี       
59 บาท รอยละ 47.00  

สําหรับความเหมาะสมในการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนมาบรรจุผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวามีความ
เหมาะสม รอยละ 100 เน่ืองจากชวยลดภาวะโลกรอน 
รอยละ 24.59 เปนการนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รอยละ 18.03 บรรจุภัณฑไมเปนพิษ
ตอส่ิงแวดลอม รอยละ 18.03 เปนบรรจุภัณฑท่ีผลิต
จากวัตถุดิบธรรมชาติ รอยละ 16.39 และเหตุผลอื่นๆ 
รอยละ 22.96 

หากผลิตภัณฑ เครื่ องปน ดิน เผามีการนํา           
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนมาใชเพ่ือ
บรรจุสินคาจําหนายในทองตลาดผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมดใหความเห็นวาจะซ้ือสินคาดังกลาว เน่ืองจาก
ชวยรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลดภาวะโลกรอน 
รอยละ 26.56 เปนการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑท่ีมา
จากธรรมชาติ รอยละ 18.75 บรรจุภัณฑมีความแปลก
ใหม รอยละ 14.06 สินคามีความแข็งแรง สะดวกตอ
การพกพาและเหมาะสมกับการนําไปใชเปนของฝากได
ดี รอยละ 14.06 และเหตุผลอื่นๆ รอยละ 26.57 
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ตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะ 
ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะท่ีมีตอ

บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ประกอบดวย ควรปรับปรุง
เรื่องสีสันและกล่ินของบรรจุภัณฑ รอยละ 40.00        
อยากใหมีบรรจุภัณฑหลากหลายรูปแบบตามผลิตภัณฑ
น้ันๆ รอยละ 36.00 ควรพัฒนาเปนบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ และออกแบบใหสอดคลองกับการ
ใช งานของ สินคาแตละชนิด ร อยละ 12.00 และ
ขอเสนอแนะอื่นๆ รอยละ 12.00 

3.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจจากกลุ ม
ผูประกอบการ 

ผล ก า ร สํ า ร ว จค ว าม พึ งพ อ ใจ จ าก ก ลุ ม
ผูประกอบการท่ีมีตอบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุน แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัว 
ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คือ กลุมผูประกอบการดานการผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา จํานวน 20 ราน พบวาผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 95.00 มี
อายุระหวาง 35 – 44 ป รอยละ 40.00 มีการศึกษา       
ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี รอยละ 65.00 เปนตัวแทน
ผูประกอบการจากกลุมผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา จํานวน 12 แหง โดยสวนใหญเปนกลุม

ผู ประกอบการบริ เ วณลานด าน เก วียน จั งห วัด
นครราชสีมา จํานวน 6 ราน ซ่ึงเปนลานสําหรับจัด
จําหนายผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาใหสําหรับกลุม
นักทองเท่ียว โดยลักษณะสถานประกอบการสวนใหญ      
จะเปนแหลงผลิตเพ่ือจัดจําหนาย รอยละ 45.00 และ        
มีรายได โดยเฉ ล่ียตอ เ ดือนอยู ระหว าง  10,001 – 
20,000 บาท รอยละ 55.00 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเพ่ือการพัฒนา 
ขอมูลเพ่ือการพัฒนา เปนขอมูลท่ีดําเนินการ

สํารวจเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด เคยพบปญหาในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาทุกคน รอยละ 100.00 ปญหาท่ีพบใน
การจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาสวนใหญ คือ 
ผลิตภัณฑแตกหักงาย รอยละ 45.00 มีความสนใจ
บรรจุภัณฑเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
รอยละ 90.00 และมีความสนใจบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาท่ีทํามาจากวัตถุดิบชีวภาพ
สามารถยอยสลายไดเองในธรรมชาติทุกคน รอยละ 
100.00 ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
ในการผลิตบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมี
ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา          
(ดังแสดงในFigure 6) 

Figure 6 Survey results of bioplastic pottery packaging from jackfruit seed starch from operator groups 
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จาก Figure 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
โดยรวม เฉ ล่ีย  3.84 + 1.06 โดย มีความ พึงพอใจ           
ดานบรรจุภัณฑมีความแข็งแรง ปกปองผลิตภัณฑ
ภายในไดเปนอยางดีมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทากับ 
4.30 + 0.73 ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลุมผูประกอบการมี
ความพึงพอใจลักษณะของบรรจุภัณฑ ท่ีตองนํามา          
ใชงานจะตองมีความแข็งแรง สามารถปกปองผลิตภัณฑ
ภายในไดเปนอยางดี มีรูปทรงสวยงามสามารถขนสงได
สะดวก และไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอมอีกดวย และผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจดานสีของบรรจุภัณฑ      
นอยท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.00 + 1.21 ซ่ึงตรงกัน
กับกลุมผูบริโภคท่ีมีความพึงพอใจดานสีของบรรจุภัณฑ
นอยท่ีสุด เ น่ืองจากสีเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ หรือการนําบรรจุภัณฑไป
ใชงานตอไป 

ตอนท่ี 3   ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ 
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑพลาสติก

ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน เปนขอมูลท่ีใชเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ
จากแปงเมล็ดขนุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ยอมรับบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 
เพราะชวยปองกันการแตกหัก รอยละ 50.00 และ       
ส วน ใหญ ชอบบรรจุภัณฑพลาสติกชี วภาพจาก                
แปงเมล็ดขนุน รูปแบบท่ี 1 รอยละ 85.00 และราคา
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา (ผอบเทียนหอม) พรอมบรรจุ
ภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนท่ีเหมาะสม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําหนดใหอยูท่ี 59 บาท 
รอยละ 40.00  

สําหรับความเหมาะสมในการใชบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนมาบรรจุผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 90.00 ให
ความเห็นวามีความเหมาะสม โดยใหเหตุผลหลายประการ 
ปร ะก อบ ด ว ย  บรรจุ ภัณฑ พลาสติ กชี วภาพจาก                  
แปงเมล็ดขนุนชวยปองกันการแตกหักของผลิตภัณฑ 
รอยละ 36.00 สามารถยอยสลายได และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 18.00 ชวยลดภาวะโลกรอน        
รอยละ 18.00 และมีความแปลกใหม เหมาะสําหรับ

ผลิตภัณฑชิ้นเล็กๆ รอยละ 18.00 โดยมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามอี ก ร อย ละ  10.00 ให ความเห็นว า               
ไมเหมาะสมในการใชบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปง
เมล็ดขนุนมาบรรจุผลิตภัณฑ เครื่องปนดินเผา โดย             
ให เหตุผลวา วัตถุ ดิบในการผลิตอาจไม เพียงพอตอ          
ความตองการของตลาด ควรใชวัตถุดิบอื่นมาผลิตแทน เชน 
ผักตบชวา เพราะมีจํานวนมากและไมคอยไดนํามาใช
ประ โยชน มาก นั ก  และให เ ห ตุ ผลว าผ ลิ ตภั ณฑ
เครื่องปนดินเผามีหลายขนาด 

ในการสอบถามความตองการซ้ือบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน ซ่ึงหากผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผามีการนําบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ
จากแปงเมล็ดขนุนมาใช เ พ่ือบรรจุ สินคาจําหนาย            
ในทองตลาดผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 90.00            
ใหความเห็นวาจะซ้ือ โดยใหเหตุผลหลายประการ 
ประกอบดวย บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปง
เมล็ดขนุนมีความสวยงาม ทําใหผลิตภัณฑนาสนใจ       
รอยละ 40.91 บรรจุภัณฑสามารถยอยสลายได รอยละ 
16.36 ราคาตนทุนการผลิตไมสูงมาก รอยละ 24.55 
และชวยลดภาวะโลกรอน รอยละ 8.18 โดยยังมีจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามอีกรอยละ 10.00 ใหความเห็นวาไม
ซ้ือผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาท่ีมีการนําบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนมาใชบรรจุสินคา
เพ่ือจําหนายในทองตลาด โดยใหเหตุผลวา ปจจุบันน้ีมี
ป ญ ห า ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ซ่ึ ง ก ลุ ม ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เครื่องปนดินเผาตองพยายามลดคาใชจาย ลดตนทุน
ทางการผลิตสินคาเพ่ือจัดจําหนายสินคา ซ่ึงหากเพ่ิม
บรรจุภัณฑเขาไปจะทําใหราคาสินคาแพงตามไปดวย 
ซ่ึงจากการศึกษาของประจวบ [12] กลาววา การจัดการ
บรรจุภัณฑท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุนของ
ธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินคาให
ลูกคาไดอยางมีคุณภาพและทันเวลา ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จสามารถแขงขัน
และอยูรอดไดในยุคโลกาภิวัตน  

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะ 
การตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จาก

ผูตอบแบบสอบถาม ใหขอเสนอแนะท่ีมีตอบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา ประกอบดวย ควรผลิตบรรจุภัณฑ
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พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนท่ีหลากหลาย
รูปแบบมากกวาน้ี รอยละ 50.00 ซ่ึงรูปแบบบรรจุภัณฑ
ท่ีสวยงาม สามารถสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค 
ถึงแมผูบริโภคจะยังมิไดสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑท่ีอยู
ภายใน และใหขอเสนอแนะวาควรนําวัตถุดิบอื่นท่ี            
มีอยูมากในชุมชนและหาไดงายมาผลิตแทน เพราะ
เมล็ดขนุนอาจจะไมเพียงพอตอการผลิต รอยละ 25.00 
และเน่ืองจากสินคาประเภทเครื่องปนดินเผามีความ
หลากหลายท้ังขนาดและรูปราง ดังน้ันการมีบรรจุภัณฑ
ท่ีเหมาะสมและราคาไมแพงจึงมีความเหมาะสมมาก 
รอยละ 25.00 
 
สรุปและเสนอแนะ  

1. สรุปผลการทดลอง 
1.1 การสรางตนแบบบรรจุภัณฑพลาสติก

ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 
จากการศึกษาการสรางตนแบบบรรจุภัณฑ

พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนท้ัง 2 รูปแบบ ทําให
ไดบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน
รูปแบบฝาและกลองสวมครอบ มีขนาดของกลอง
โดยรวม (กวาง x ยาว x สูง) 8.5 x 8.5 x 9  เซนติเมตร 
และมีนํ้าหนักโดยรวม 198.15 กรัม สําหรับบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนรูปแบบกลองเล่ือน       
มีขนาดกลองโดยรวม (กวาง x ยาว x สูง) 9 x 9 x 9.5  
เซนติเมตร การทดสอบการรับนํ้าหนักบรรจุภัณฑ บรรจุ
ภัณฑรูปแบบท่ี 2 มีความสามารถในการทนตอแรงกด
ไดมากท่ีสุด สวนบรรจุภัณฑรูปแบบท่ี 1 สามารถเรียง
ซอนชั้นไดมากกวาบรรจุภัณฑรูปแบบท่ี 2 ในทุก
ลักษณะของการจัดเรียงซอน โดยสามารถเรียงซอนได
สูงสุดถึง 109 ชั้น 

1.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุน 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี
ตอบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนท้ัง 2 
กลุม ไดแก กลุมผูบริโภคและกลุมผูประกอบการ 
(ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ) ใหความเห็นวา
ปญหาท่ีพบในการ ซ้ือและจั ดจํ าหน ายผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา คือ สินคาแตกหักมากท่ีสุด และผูตอบ
แบบสอบถามท้ัง  2 กลุ มใหความสนใจในการนํา            

บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนมาใชใน
การบรรจุผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา โดยกลุมผูบริโภคได
ให ความสํา คัญในการใชบรรจุภัณฑ ท่ี ไม ทําลาย
ส่ิงแวดลอมและชวยปองกันผลิตภัณฑไดเปนอยางดี 
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางสมบูรณแบบท่ีสุด       
ท้ั ง ยั ง ช ว ย รั กษ า ส่ิ ง แ วดล อ ม อี ก ด ว ย  ส วนกลุ ม
ผูประกอบการใหความสําคัญกับลักษณะของบรรจุภัณฑ
ท่ีตองการนํามาใชงานคือบรรจุภัณฑน้ันจะตองมีความ
แข็งแรง สามารถปกปองผลิตภัณฑภายในไดเปนอยางดี 
มีรูปทรงสวยงามสามารถขนสงไดสะดวก และไมเปน
พิษตอส่ิงแวดลอม  

ผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุม มีความพึงพอใจ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผารูปแบบท่ี 1 มากท่ีสุด ซ่ึง
ผูตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุมประเมินราคาผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาพรอมบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจาก
แปงเมล็ดขนุนในราคา 59 บาท โดยสวนใหญให
ความเห็นวาการใชบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปง
เมล็ดขนุนมาบรรจุผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผามีความ
เหมาะสม สามารถยอยสลายไดและชวยลดสภาวะ        
โลกรอน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะวาบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนควรมีรูปแบบและ
สีสันท่ีหลากหลาย  และควรใชวัสดุอื่นท่ีมีในทองถิ่นมา
ใชในการผลิตบรรจุภัณฑ 

จากการสํารวจผูบริ โภค แสดงให เ ห็นว า         
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนท่ี
พัฒนาขึ้นใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนท่ียอมรับของ
ท้ังผูบริโภค และผูประกอบการจึงมีความเปนไปไดทาง
การตลาดท่ีจะผลิตเพ่ือการจําหนาย 
 
2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรพัฒนาดานสีสันของบรรจุภัณฑพลาสติก
ชีวภาพจากแปงเมล็ดขนุนใหมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

2.2 ควรออกแบบบรรจุภัณฑให มีรูปแบบท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2561 

125 

เอกสารอางอิง  
[1] Hathairat Srisuput. 2012. on radio show 

“Research from the Kasetsart 
University” On air 11 June 2012, Title 
“Value of output jackfruit”,  
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=2
053. Accessed 2 March 2015, (in Thai) 

[2] Department of Agriculture. 2000. Statistics 
planting perennial crops in 1995. 
Bangkok: Planning Division. Department 
of Agriculture.  (in Thai) 

[3] Kaewta Kaewtatip. 2013. Bioplastics from 
Wheat Gluten.  KKU Science Journal; 
Khon Kaen 41 (2). Khon Kaen University. 
(in Thai) 

[4] Siamrath. Bioplastics Thailand investment 
opportunities. Siamrath, 27 April 2014, 
Page 2. (in Thai) 

[5] Sujin Permpool and Wanida Chhinnasota. 
2008. The Development of Pottery 
and Package Product for Samkok. 
Bangkok:  National Research Council of 
Thailand. (in Thai) 

[6] Panchaluk Hareerak. 2015. Design and 
Development of Model Clay Jewelry 
Dan-kwiavian. Journal of Art Klong Hok 
2  ( 2 )  ( July - December) .  Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi. (in 
Thai) 

[7] JR Printing and Computing Co., Ltd., n.d. 
Cardboard box, cream box, foil box. 
http://www.กลองกระดาษ-ถุ งกระดาษ.
net/13625507/กลองกระดาษแข็ ง -กลอง
ครีม -กลองฟอยล . Accessed 12 October 
2015. (in Thai) 

[8] Puitat Meesombut. 2013. Product and 
graphics development for packaging 
Teen shop bakery S.3. http://artd3302-
puritud.blogspot.com/2013/09/3-

result.html. Accessed 12 October 2015. 
(in Thai) 

[9] Inter Group, n.d. Calculate BCT. http://inter-
group.co.th/calculation/. Accessed 12 
June 2016. (in Thai) 

[10] Toki Company Limited, n.d. Knowledge 
of the product. 
http://www.tokicompany.com/Corrugat
ed_Board3.html. Accessed 27 April 
2015. (in Thai) 

[11] Abir Tohlala and Orasa Aweji.  2 0 1 3 .  The 
development of kolek boats model 
packaging for the kolek boats model 
center at Banton, Meuang, Narathiwat 
Province. Narathiwat: Management 
Faculty of Management Science 
Princess of Naradhiwas University. (in 
Thai) 

[12] Prachuab Pramsuwan and Phat Pisitkasem. 
2012. “ How to manage an effective 
packaging logistics” .  Executive Journal 
32 (1) ( January - March) . Bangkok 
University. (in Thai) 

[13] Chaiyapas Siripolwat. n.d. Development of 
corrugated cardboard strength 
formula (BCT), Ratchaburi:  SCG Paper 
Public Company Limited. (in Thai) 

[14] Janyut Srhirun. 2008. The Analysis of 
Dimensional Changes Effects of 
Corrugated Boxes on the Box 
Compression Test by Finite Element 
Method. Department of Packaging 
Technology Faculty of Agro-Industry 
Kasetsart University. (in Thai) 

[15] Wilart Rattananukoon, 2011. Bioplastic. 
Biology, the Institute for the Promotion 
of Teaching Science and Technology 
(IPST).  http://biology.ipst.ac.th/?p=927 . 
Accessed 12 October 2015. (in Thai)

  


