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บทคัดย่อ 

  ประเทศไทยมีการส่งออกกล้วยไม้มาเกือบ 50 ปี ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ยังพบปัญหาอายุ
การใช้งานลดลง หน่วยวิจัยหลายแหล่งได้มีการศึกษาวิธีการยืดอายุ ทั้งการลดอุณหภูมิก่อนการขนส่งและสารยืดอายุ
สูตรต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ส่งออกน าสารยืดอายุมาใช้ มีทั้งสารการค้าส าเร็จที่น าเข้าจากต่างประเทศได้แก่
น้ ายายืดอายุ สารยับยั้งเอทิลีน  แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดที่ได้ผลดีกับบางพันธุ์ และบางฤดูกาลใช้ไม่ได้ผล และมีส่วนผสม
หลายตัวท าให้ยากต่อการใช้งาน หากมีการพัฒนาวิธีการยืดอายุให้มีประสิทธิภาพมากกว่าชนิดเดิมจะเป็นประโยชน์
ทางการค้าส่งออก จึงได้ท าการศึกษาและพัฒนาวิธีการยืดอายุการใช้งานก่อนและระหว่างการขนส่งในกล้วยไม้สกุลหวาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลาด าเนินการตุลาคม 2554-กันยายน 
2556 ประกอบด้วย  3 การทดลอง คือ  1) ศึกษาระบบการลดอุณหภูมิดอกกล้วยไม้ก่อนการบรรจุเพ่ือการส่งออก  2) 
การทดสอบผลของ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการใช้งาน 3) การทดสอบสารยืดอายุการใช้งานและระหว่างการขนส่ง 
ในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เปรียบเทียบกับสารการค้า 
    การทดลองที่ 1 ศึกษาระบบการลดอุณหภูมิ 2ระบบคือ force-air cooling(FA) และ room cooling(RC) ที่ 
10 องศาเซลเซียส นาน  60 นาที ร่วมกับการรม เมทิลโบรไมด์(MB) ทดลองในพันธุ์เอียสกุลและขาว5N มี 5กรรมวิธี
ดังนี้ 1) กรรมเปรียบเทียบ  2) รมMB ลดอุณหภูมิด้วยFA  3) รมMB ลดอุณหภูมิด้วยRC 4) ลดอุณหภูมิด้วย FA 5)  
ลดอุณหภูมิด้วย RCผลการทดลองพบว่าผลการลดอุณหภูมิ ดอกกล้วยไม้มีแนวโน้มให้ผลดีใน พันธุ์ขาว 5N แต่ไม่มีผล
ในเอียสกุลและเมื่อลดอุณหภูมิร่วมกับการรม MB พบว่าระบบ RC มีผลในการลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ดีกว่า FC 
ในพันธุ์เอียสกุลคือ31.58และ 43.09 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับและระบบ FC มีผลลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ดีกว่า RC 
เล็กน้อยในพันธุ์ขาวสนานคือ29.75 และ33.71เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ กล่าวได้ว่ากล้วยไม้ที่ไม่ได้รม MB นั้นการลด
อุณหภูมิดอกกล้วยไม้ก่อนการบรรจุหีบห่อนั้นยังไม่แตกต่างกับการไม่ลดอุณหภูมิอย่างเด่นชัดและพันธุ์มีการตอบสนอง
ที่แตกต่างกัน 
      การทดลองที่ 2 การทดสอบผลของ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการใช้งานมี 2 การทดลองย่อยโดย2.1) 
ทดสอบความเข้มข้นของ 1-MCP  วางแผนการทดลองแบบ  CRD  มี 4 กรรมวิธีที่ คือ1)พัลซิ่ง: แช่ปลายก้านในคลอร๊
อกซ์ 1cc/น้ า1ลิตร นาน 1 ชั่วโมง และย้ายไปเสียบในหลอดพลาสติกบรรจุน้ าเปล่า : บรรจุแบบเปียก 2)บรรจุแบบ
แห้ง(ปลายก้านไม่ได้แช่น้ า 3)รม1- MCP 130 ppmและ 4.รม1- MCP 65 ppmทุกกรรมวิธีรมด้วยเมทิลโบรไมด์ 
ทดลองในกล้วยไม้ 3 พันธุ์ คือ โจแดง ชาแนล และลายสิรินทร์ผลการทดลองพบว่าผลของการรม 1-MCP ไม่ท าให้อายุ
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การปักแจกันแตกต่างกับกรรมวิธีที่ 1ที่ท าการพัลซิ่งแต่ไม่รม1-MCP แต่ผลของ 1-MCP ให้ผลเด่นชัดในการชะลอให้
ดอกตูมแสดงอาการเหลืองช้ากว่า เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของ 1-MCP ทั้ง 2 ระดับต่ออายุการปักแจกันในหวาย
แต่ละพันธุ์ต่างให้ผลในท านองเดียวกัน คือต่างไม่มีผลท าให้อายุการปักแจกันแตกต่างกันทางสถิติและมีแนวโน้มชะลอ
อาการเหลืองของดอกตูมที่เกิดจาก MB  พบว่า 1-MCP 130ppm มีผลต่อการชะลออาการเหลืองให้ช้ากว่าที่ 65 
ppm ส าหรับผลต่อจ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้ายที่ปักแจกันนั้นพบว่า 1-MCP 65 ppm มีแนวโน ้มในการ
ลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ผลดีในพันธุ์ชาแนล และลายสิรินท์ได้ดีกว่าที่ 130 ppm ส่วนในพันธุ ์โจแดงนั้น1-MCP 
130ppm ลดเปอร์เซ็นต์ของดอกตูมเหลืองในพันธุ ์โจแดงได้เด่นชัดกว่าที่ 65 ppm และ 2.2) ท าการศึกษาชนิดของ 1-
MCP และขั้นตอนการใช้ร่วมกับการรม MB ที่มีผลต่อคุณภาพกล้วยไม้ มี 8 กรรมวิธี คือ1) กรรมวิธีเปรียบเทียบไม่รม 
1-MCP และไม่รม  MB 2) รม 1-MCP การค้าชนิดที่ 1 3) รม 1- MCPการค้าชนิดที่1หลังรม MB  4)รม1- MCP 
การค้าชนิดที่ 1 ก่อนรม MB 5)รม1- MCP การค้าชนิดที่ 2  6) รม 1- MCP การค้าชนิดที่ 2หลังรม MB 7)รม 1- MCP 
การค้าชนิดที่2ก่อนรม MB และ 8 )วิธีการของผู้ส่งออกรม 1- MCP การค้าชนิดที่  3 ทดลองในพันธุ์เอียสกุลพบว่าการ
รม1-MCP ชนิดที่ 1 2 และ 3 มีอายุปักแจกัน 7.25  8.22  และ 7.66 วัน มีแนวโน้มยืดอายุปักแจกันได้นานกว่า
กรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีอายุปักแจก 9.0 วัน และสามารถลดความเสียหายของดอกตูมมากกว่าการไม่ใช้และขั้นตอนใน
การใช้ร่วมกับ MBนั้นการรม 1-MCP หลังจากรม MB มีแนวโน้มยืดอายุการปักแจกันได้ดีกว่าการรมก่อนโดยชนิดที่ 1 
การรมหลังเมทิลโบรไมด์มีอายุปักแจกัน 7.08 วัน ขณะที่การรมก่อน มีอายุปักแจกัน 7.0 วัน ส่วนชนิดที่ 2 การรมหลัง
รม MB มีอายุปักแจกัน 7.66 วัน ขณะที่การรมก่อนมีอายุปักแจกัน 6.83 วัน    
     การทดลองที่ 3 การทดสอบสารยืดอายุการใช้งานและระหว่างการขนส่ง  ในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย 
เปรียบเทียบกับสารการค้า มี 2 การทดลองย่อยโดย 3.1) ทดสอบสารพัลซิ่ง (pulsing solution) และระยะเวลาใน
การพัลซิ่งก่อนการขนส่ง วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 4x2 กรรมวิธี ปัจจัย A : สาร Pulsing 2 ชนิด ๆ
ละ 2 อัตราความเข้มข้น คือ 1) คลอรอกซ์ 0.5%  2) คลอรอกซ์ 1%  3) กรดซิตริก  300 ppm  4) กรดซิตริก 150 
ppm ปัจจัย B : ระยะเวลาที่ใช้แช่ 2 ระยะคือ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อชนิดของ
สารพัลซิ่งและระยะเวลาในการพัลซิ่งในการยืดอายุการปักแจกันแตกต่างกันโดย  พันธุ์โจแดงพบว่าการใช้กรดซิตริก 
300 ppm พัลซิ่งนาน 2 ชั่วโมง มีอายุปักแจกันนาน 11.2 วัน ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการแช่ใน
กรดซิตริก 150 ppm และคลอร๊อกซ์ 0.5% นาน2ชั่วโมง ซึ่งมีอายุปักแจกัน 10.6 และ 9.9 วัน ในพันธุ์ชาแนล กรดซิ
ตริก 300 ppm พัลซิ่ง 2 ชั่วโมงให้ผลดีที่สุดอายุปักแจกัน 20 วันไม่แตกต่างทางสถิติกับคลอร๊อกซ์ 0.5% และ1% 
พัลซิ่ง 2 ชั่วโมงซึ่งมีอายุปักแจกัน 18.1และ18.6วันตามล าดับ และส าหรับในพันธุ์ลายสิรินทร์ สารที่ให้ผลดีคือคลอร๊
อกซ์ 0.5% นาน 1 ชั่วโมง กรดซิตริก 150 ppm นาน 2ชั่วโมง มีอายุปักแจกัน 9.10 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ 
3.2) ทดสอบสารพัลซิ่ง (pulsing solution) แช่ก่อนและสารโฮลดิ้ง (holding solution) แช่ในระหว่างการขนส่งวาง
แผนการทดลองแบบ CRD  10 กรรมวิธีคือ 1) กรรมวิธีเปรียบเทียบ (แช่น้ าเปล่า) 2) แช่น้ ายาการค้าแอนโกร 1cc/น้ า
1ลิตร 2 ชม.ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 3) แช่กรดซิตริก 150 ppm 2 ชม.ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 4) แช่โซเดียม  ซาลิไซเลท  150 
ppm 2 ชม ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 5) แช่คลอรอกซ์ 1cc/น้ า1ลิตร 2 ชม.ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 6) น้ ายาการค้าคริสซัล 10 
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กรัม/น้ า1 ลิตร 7) 8-HQS 200 ppm + น้ าตาล 2 % + BA 5 ppm  8) 8-HQS 200 ppm + น้ าตาล 2 %+ กรดซิ
ตริก 150 ppm 9) โซเดียมซาลิไซเลท 200 ppm + น้ าตาล 2 % + BA 5 ppm และ 10) โซเดียมซาลิไซเลท 200 
ppm + น้ าตาล 2 %+กรดซิตริก 150 ppm ทดลองในพันธุ์เอียสกุลและพันธุ์ขาว5N ผลการทดลองพบว่าในแต่ละ
พันธุ์นั้น กรรมวิธีมีผลต่ออายุการปักแจกัน แตกต่างกัน ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยในพันธุ์เอียสกุลนั้น กรรรมวิธี
ที่ 2 คือสารพัลซิ่งการค ้ามีอายุการปักแจกัน 13.057 วันนานกว่ากรรมวิธีอ่ืน   และในพันธุ์ขาว 5N กรรมวิธีที่ 2 
มีผลต่ออายุการปักแจกัน 13.86วัน นานกว่ากรรมวิธีอ่ืนแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 3 และ4 มีอายุการปัก
แจกัน 11.780 และ 11.750 วัน เมื่อเปรียบเทียบสารพัลซิ่ง (pulsing solution) ด้วยกัน (2-5) พบว่า กรดซิตริก 150  
ppm 2 ชั่วโมง ในพันธุ์เอียสกุลแมใ้ห้ผลในการยืดอายุการปักแจกันไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม แต่พันธุ์ขาว 
5N ให้ผลแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมในการยืดอายุให้นานขึ้นใน เมื่อเปรียบเทียบกับสารพัลซิ่งการค้าคือแอน
โกร แม้จะด้อยกว่าในด้านยืดอายุการปักแจกัน  แต่มีข้อเด่นในเรื่องคุณภาพการบานเพ่ิมขึ้นของดอกตูมคือเปอร์เซนต์
การบานของดอกตูมดีกว่า และเมื่อเปรียบเทียบสารแช่ก้านช่อดอกในระหว่างการขนส่ง(holding solution) ด้วยกัน 
(6-10) พบว่า 8-HQS 200 ppm + BA 5% + น้ าตาล 2% ให้ผลในการยืดอายุการปักแจกันดีกว่ากรรมวิธีควบคุมและ
สารแช่การค้าคือคริสซัลแตกต่างทางสถิติกันในพันธุ์ขาว5N และให้ผลในการยืดอายุใกล้เคียงกันในพันธุ์เอียสกุลไม่
แตกต่างกันกับสารแช่ปักแจกันการค้าคือคริสซัล และให้ผลเด่นกว่า ในด้านชะลอดอกตูมเหลืองและเพ่ิมเปอร์เซ็นต์
ดอกตูมบานเพิ่มในวันสุดท้ายดีกว่า  
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ค าน า 
นอกจากการพัฒนาระบบการผลิตในแปลงแล้ว การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้

สายการผลิตของกล้วยไม้จากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคมีความสมบูรณ์ จ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการใช้สาร/ วิธีการยืดอายุการลดอุณหภูมิก่อนการ
ขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน และดึงดูดใจผู้บริโภค 

ปัจจุบันมีการส่งออกกล้วยไม้หลายรูปแบบ การตัดช่อส่งออก ต้นกล้า ต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/ เพาะเมล็ ดใน
ขวด ช่อบูเก้ พวงมาลัย ดอกกล้วยไม้อบแห้งใช้ประดับตกแต่ง และต้นกล้วยไม้แก่อบแห้ง น าไปท าสมุนไพร มีผู้ส่งออก
กว่า 300 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ผู้ส่งออกรายที่มีประสบการณ์ได้มีการพัฒนาวิธีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ส่งออกรายใหม่ยังต้องการค าแนะน าในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับสินค้า
กล้วยไม้แต่ละชนิด และยังขาดแหล่งข้อมูลดังกล่าว ถึงกระนั้นยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและอายุการใช้งานของดอก
กล้วยไม้ไม่คงทน โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่ส่งไปยังสหภาพยุโรปมีมาตรการต้องรม MB ในการก าจัดเพลี้ยไฟ ยิ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ และความเสียหายให้ดอกไม้สด ดอกตูมเหลืองเร็ว อายุการปักแจกันสั้น  

จากปัญหาดอกกล้วยไม้ที่ส่งออกประเทศผู้น าเข้าหลักของไทย ได้แก่ สหภาพยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมี
เงื่อนไขให้รมเมทธิลโบรไมด์เพ่ือก าจัดเพลี้ยไฟ  ท าให้เกิดปัญหาดอกตูมเหลือง และอายุปักแจกันสั้นกว่าปกติ  จาก
การศึกษาวิธีการยืดอายุและลดความเสียหายจากการรมเมทธิลโบรไมด์  ในหวายการค้า 4 พันธุ์  ได้แก่ บอม 17 บอม
โจแดง บอมกัลยา และขาว 5N พบว่า การแช่ปลายก้านด้วยสารยืดอายุ 8HQS 225 ppm+AgNo3 30 ppm+ น้ าตาล 
4% + BAP 5 ppm 1 ชั่วโมง  แล้วเปลี่ยนมาแช่ใน 8HQS 200 ppm + AgNO3 10 ppm + น้ าตาล 2% เมื่อผ่าน
การรมเมทธิลโบรไมด์ 24 กรัม/ลบ.ม. แล้วน ามาเก็บรักษาที่ 80C 1 ชั่วโมง บรรจุหีบห่อโดยใส่สารดูดซับเอทิลีนจ าลอง
การขนส่ง  สามารถลดความเสียหายของดอกตูมที่เกิดจากการรมเมทธิลโบรไมด์โดยชะลอดอกตูมเหลืองช้าลง 1-2 วัน  
มีปริมาณดอกตูมเหลือง 5-20 % และยืดอายุปักแจกันนานขึ้น 0.5-3 วัน (จงวัฒนา  และคณะ,2543) 

เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบสารตัวใหม่สามารถยับยั้งการท างานของเอทิลีนที่มีประสิทธิภาพมาก คือ 1 - 
Methylcyclopropane (1-MCP) ซึ่งการศึกษาของ  นริสาและสายชล (2546) พบว่าการให้สาร 1-MCP  เข้มข้น 500 
นาโนลิตรต่อลิตร นาน 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กับกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก 4 พันธุ์ ก่อนการบรรจุ
กล่องจ าลองสภาพการส่งออก 3 วัน ที่ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 % สามารถยับยั้งการร่วงของดอก
ตูม และดอกบานได้ดีในทั้ง 4 พันธุ์ ทั้งนี้ เลดี้ ปอมปาดัวร์ ตอบสนองต่อ 1-MCP ดีที่สุด ขณะที่พันธุ์วรรณา และแอน
นา ตอบสนองน้อยที่สุด 

 การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การลด
อุณหภูมิ การใช้สารยืดอายุ การใช้สารก่อนและระหว่างการขนส่ง การใช้สารชะลอการเสื่อมสภาพ ลดการหายใจ/ 
ยับยั้งการผลิตเอทิลีนของดอกกล้วยไม้ หรือลดการสะสมของเอทิลีนที่มีผลเสียให้ดอกไม้เหี่ยวเร็ว ตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบการบรรจุหีบห่อล้วนเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งมีงานศึกษาขั้นตอนดังกล่าวมาบ้างแล้ว หากน ามาทดสอบและ
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ประยุกต์ใช้ในการขนส่งจริง ก็สามารถรักษาคุณภาพดอกกล้วยไม้สด  และลดเปอร์เซ็นต์สูญเสียในระหว่างการขนส่ง
จากวิธีปฏิบัติอยู่เดิม จนถึงประเทศปลายทางให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ  
                                                
                                                   วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. กล้วยไม้ตัดดอกลูกผสมสกุลหวายพันธุ์หลักที่ส่งออก ( สีแดง 2 พันธุ์  สีขาว 2 พันธุ์  และสีชมพู 2 พันธุ์) 
2. ห้องเย็น/ตู้เย็น 
3. ตู้รมเมทิลโบรไมด์ (MB) 
4. Force Air Cooling  1 ระบบ 
5. เครื่องบนัทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง  
6. ที่วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องปฏิบัติการ 
7. สารที่ใช้ส าหรับยืดอายุการใช้งาน ได้แก่ 1- Methylcyclopropane (1-MCP), ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟต 

(8-HQS), กรดซิตริก,โซเดียมซาลิไซเลท,โซเดียมไฮโปคลอไรท์,  , บีเอ, สารยืดอายุดอกไม้การค้า, และน้ าตาล 
8. วัสดุส าหรับบรรจุหีบห่อ ได้แก่ ถุงพลาสติก  หลอดเสียบโคนก้านช่อ   กล่องบรรจุกล้วยไม้ 
9.  แจกันส าหรับปักดอกกล้วยไม้ 

การศึกษาและพัฒนาวิธีการยืดอายุการใช้งานก่อนและระหว่างการขนส่งใน กล้วยไม้สกุลหวายประกอบด้วย 

3 การทดลอง ดังนี้ 
การทดลองที่ 1 ศึกษาระบบการลดอุณหภูมิดอกกล้วยไม้ก่อนการบรรจุเพ่ือการส่งออก 
การทดลองที่ 2 การทดสอบผลของ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการใช้งาน 
การทดลองที่ 3 การทดสอบสารยืดอายุการใช้งานและระหว่างการขนส่ง ในกล้วยไม้ตัดดอกสกุล  
                หวายเปรียบเทียบกับสารการค้า 

การทดลองท่ี 1  ศึกษาระบบการลดอุณหภูมิดอกกล้วยไม้ก่อนการบรรจุเพ่ือการส่งออก 
         มี 5 วิธีการๆละ 20 ช่อ วิเคราะห์การทดลองแบบ Chi- Square Test 

 กรรมวิธีที ่1  กรรมวิธีเปรียบเทียบไม่ท าการลดอุณหภูมิและไม่รมด้วยเมทิลโบรไมด์ 
 กรรมวิธีที ่2  รมกล้วยไม้ด้วยเมทิลโบรไมด์ ลดอุณหภูมิด้วยระบบ force-air cooling 
          กรรมวิธีที ่3  รมกล้วยไม้ด้วยเมทิลโบรไมด์ ลดอุณหภูมิด้วยระบบ room cooling 
          กรรมวิธีที ่4  ลดอุณหภูมิด้วยระบบ force-air cooling 
          กรรมวิธีที ่5  ลดอุณหภูมิด้วยระบบ room cooling 
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วิธีปฏิบัติ 
คัดเลือกช่อดอกกล้วยไม้ให้มีความสม่ าเสมอคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก น ามาปฏิบัติตามกรรมวิธีที่

ก าหนด โดยกรรมวิธีการรมเมทิลโบรไมด์เพ่ือก าจัดเพลี้ยไฟใช้ตามค าแนะน า (อัตรา 24 กรัม/ลบม.รมนาน 90 นาที) 
หลังจากรมเมทิลโบรไมด์แล้วน ามาท าการลดอุณหภูมิแต่ละระบบ ณ 10 องศาเซลเซียส นาน 1 ชม. แล้วบรรจุหีบห่อ
และเก็บรักษาไว้เลียนแบบสภาพการส่งออก 3 วัน น าออกมาตรวจสอบคุณภาพและน ามาปักแจกันบันทึกคุณภาพและ
อายุการปักแจกัน ณ ห้องปฏิบัติการ 

 

การบันทึกข้อมูล 
 1.  อายุการปักแจกันนับตั้งแต่วันปักแจกันจนถึงดอกย่อยหมดสภาพ 30% ของดอกท้ังหมดในช่อ (จ านวนวัน) 
 2.  วันที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรก 
 3.  วันที่ดอกตูมเหลือง/เหี่ยวดอกแรก 
 4.  เปอร์เซ็นตด์อกตูมเหลือง 
 5.  อาการผิดปกติอ่ืนๆ 
 

 การทดลองท่ี 2  การทดสอบผลของ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการใช้งาน มี 2 การทดลองย่อย 
 การทดลองย่อยที่ 2.1  ทดสอบความเข้มข้นของ 1-MCP วางแผนการทดลองแบบ  CRD  4  วิธีการๆละ 3 ซ้ าๆละ 3 
ช่อ 
 กรรมวิธีที ่1 พัลซิ่ง(pulsing) แช่ปลายก้านในคลอร๊อกซ์ 1cc/น้ า1ลิตร นาน 1 ชั่วโมง และย้ายไปเสียบใน
หลอดพลาสติกบรรจุน้ าเปล่า : บรรจุแบบเปียก  
          กรรมวิธีที ่2  บรรจุแบบแห้ง (ปลายก้านไม่ได้แช่น้ า) 
 กรรมวิธีที ่3  รม1-mcp 130 ppmในกล่องบรรจุ 
 กรรมวิธีที ่4  รม1-mcp 65 ppmในกล่องบรรจุ 
ท าการทดลอง ทดลองในกล้วยไม้ 3 พันธุ์ คือ โจแดง ชาแนล และลายสิรินทร์ คัดเลือกช่อดอกกล้วยไม้ คุณภาพและ
ขนาดมาตรฐานการส่งออก น ามาด าเนินงานตามกรรมวิธีที่ก าหนดโดยกรรมวิธีที่ 1,2 และ3เสียบปลายก้านในหลอด
พลาสติกบรรจุน้ าเปล่า (บรรจุแบบเปียก) บรรจุช่อดอกในถุงพลาสติก pp แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษเช่นเดียวกับแบบ
ส่งออก แล้วน าทั้ง 4 กรรมวิธี ไปรมด้วยเมทิลโบรไมด์ใช้เพื่อก าจัดเพลี้ยไฟ ใช้ตามค าแนะน า (เข้มข้น 24 กรัม/ ลูกบาศ์
เมตร นาน 90 นาที) หลังจากนั้นน าออกมาเก็บรักษาไว้เลียนสภาพการส่งออก 3 วันแล้วน าออกมาปักแจกัน บันทึก
คุณภาพและอายุการปักแจกัน                    ณ ห้องปฏิบัติการ 
        การทดลองย่อยที่ 2.2  ผลของชนิดของ 1-MCP และขั้นตอนการใช้ร่วมกับการรมเมทธิลโบรไมด์ที่มีผลต่อ
คุณภาพกล้วยไม้ โดยมี 8 กรรมวิธีๆละ 10 ช่อ 
          กรรมวิธีที ่1  กรรมวิธีเปรียบเทียบไม่รม 1-MCP และ ไม่รมเมทิลโบรไมด์ 
  กรรมวิธีที ่2  คือ รม1-MCP การค้าชนิดที่ 1 (แบบเม็ดใหญ่)อัตราใช้1/4เม็ด/กล่อง   
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                           (เข้มข้น65 ppm) ในกล่องบรรจุไม่รมเมทิลโบรไมด์ 
 กรรมวิธีที ่3  รม 1- MCP การค้าชนิดที่1 ในกล่องบรรจุหลัง รมเมทิลโบร์ไมด์  
 กรรมวิธีที ่4  คือ รม1- MCP การค้าชนิดที่ 1 ในกล่องบรรจุ ก่อนรมเมทิลโบร์ไมด์                                                                      
 กรรมวิธีที ่5  คือ  รม1- MCP การค้าชนิดที่ 2 (แบบผงบรรจุซอง: a.i 0.014%) อัตราใช้ 1ซอง/  

              กล่อง ในกล่องบรรจุไม่รมเมทิลโบรไมด์ 
          กรรมวิธีที ่6  คือ รม 1- MCP การค้าชนิดที่ 2 โดยใส่ในกล่องบรรจุ หลังรมเมทิลโบร์ไมด์                        
          กรรมวิธีที ่7  รม 1- MCP การค้าชนิดที ่2 ในกล่องบรรจุ ก่อนรมเมทิลโบร์ไมด์ 
          กรรมวิธีที ่8  คือวิธีการของผู้ส่งออก รม 1- MCP การค้าชนิดที่ 3 (แบบเม็ดเล็ก) อัตราใช้ ½ เม็ด  
                          ในกล่องบรรจุไม่รมเมทธิลโบรไมด์ (ชนิดที่ 1 ชื่อการค้าคือ AnSip, ชนิดที่ 2 ชื่อ 
                          การค้าคือ Ethyblock, ชนิดที่ 3 ผู้ส่งออกใช้ตามที่คู่ค้าระบุ) 
วิธีปฏิบัติ   
  เตรียมช่อดอกกล้วยไม้ ท าการบรรจุหีบห่อเลียนแบบสภาพการส่งออก กรรมวิธีทีรม 1-MCP ให้รมในกล่อง
บรรจุตามกรรมวิธี  กรรมวิธีที่ 1  2  5 และ 8 ไม่รมเมทิลโบรไมด์ กรรมวิธีที่ 3 4 6 และ7 รมก่อน/หลังเมทิลโบรไมด์
เพ่ือก าจัดเพลี้ยไฟตามค าแนะน า (เข้มข้น 24 กรัม/ลูกบาศ์เมตร นาน 90 นาที) เก็บรักษาไว้ 3 วัน น าออกมาปักแจกัน
บันทึกคุณภาพ และอายุการปักแจกัน ณ ห้องปฏิบัติการ 
การบันทึกข้อมูล 
 บันทึกคุณภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียวกับการทดลองที ่1  
 

การทดลองที่ 3  การทดสอบสารยืดอายุการใช้งานและระหว่างการขนส่ง ในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เปรียบเทียบ
กับสารการค้า มี 2 การทดลองย่อย 
  การทดลองย่อยที่ 3.1  ทดสอบสารพัลซิ่ง (pulsing solution) และระยะเวลาในการพัลซิ่งก่อนการขนส่ง วาง
แผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 4x2 กรรมวิธีละ 5 ซ้ า ซ้ าละ 2 ช่อ 
  ปัจจัย A : สาร Pulsing 2 ชนิด ๆละ 2 อัตราความเข้มข้น 
                           A 1 คลอรอกซ์  0.5 % 
                  A 2  คลอรอกซ์  1.0 % 
                  A 3  กรดซิตริก  300 ppm 
                  A 4  กรดซิตริก  150 ppm 
                   ปัจจัย B : ระยะเวลาที่ใช้แช่ 2 ระยะ 
                           B1  1 ชั่วโมง 
                           B2  2 ชั่วโมง 
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วิธีปฏิบัติ 
คัดเลือกช่อดอกกล้วยไม้ เช่นเดียวกับวิธีที่ส่งออก น ามาด าเนินงานตามกรรมวิธีที่ก าหนด แล้วบรรจุหีบห่อและ

เก็บรักษาไว้เลียนแบบสภาพการส่งออก 3 วัน น าออกมาตรวจสอบคุณภาพและน ามาปักแจกันบันทึกคุณภาพและอายุ
การใช้งาน 
การบันทึกข้อมูล 
 บันทึกคุณภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียวกับการทดลองที ่1.1 
 การทดลองย่อยที่ 3.2   ทดสอบสารพัลซิ่ง (pulsing solution) แช่ก่อนและสารโฮลดิ้ง (holding solution) 
แช่ในระหว่างการขนส่งวางแผนการทดลองแบบ CRD  10 วิธีการละ 3 ซ้ าๆละ 3 ช่อ 
 กรรมวิธีที ่1  กรรมวิธีเปรียบเทียบ(แช่น้ าเปล่า) 
 กรรมวิธีที ่2  แช่น้ ายาการค้าแอนโกร 1cc/น้ า 1 ลิตร  2 ชม.ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 
          กรรมวิธีที ่3  แช่กรดซิตริก 150 ppm 2ชม.ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 
          กรรมวิธีที ่4  แช่โซเดียมซาลิไซเลท  150 ppm2 ชม ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 
          กรรมวิธีที ่5 แช่คลอรอกซ์ 1cc/น้ า1ลิตร  2 ชม.ย้ายไปแช่น้ าเปล่า 
 กรรมวิธีที ่6 น้ ายาการค้าคริสซัล 10 กรัม/น้ า 1 ลิตร 
          กรรมวิธีที ่7 8-HQS 200 ppm + น้ าตาล 2 % + BA 5 ppm 
 กรรมวิธีที ่8 8-HQS 200 ppm + น้ าตาล 2 %+ กรดซิตริก 150 ppm 
 กรรมวิธีที ่9 โซเดียมซาลิไซเลท 200 ppm + น้ าตาล 2 % + BA 5 ppm 
 กรรมวิธีที ่10 โซเดียมซาลิไซเลท   200 ppm + น้ าตาล 2 %+กรดซิตริก 150 ppm 
วิธีปฏิบัติ 

คัดเลือกช่อดอกกล้วยไม้ เช่นเดียวกับวิธีที่ส่งออก น ามาด าเนินงานตามกรรมวิธีที่ก าหนด แล้วบรรจุหีบห่อและ
เก็บรักษาไว้เลียนแบบสภาพการส่งออก 3 วัน น าออกมาตรวจสอบคุณภาพและน ามาปักแจกันบันทึกคุณภาพและอายุ
การใช้งาน 

 

การบันทึกข้อมูล 
 บันทึกคุณภาพและอายุการใช้งานเช่นเดียวกับการทดลองที ่1.1 
 

เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้นตุลาคม 2554 - สิ้นสุดกันยายน 2556 
สถานทีด่ าเนินการ  ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาระบบและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิกล้วยไม้ก่อนบรรจุหีบห่อ ท าการศึกษาระบบ
ลดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิกล้วยไม้ก่อนบรรจุหีบห่อร่วมกับการรมเมทธิลโบรไมด์( methylbromide)  
    ทดลองในพันธุ์เอียสกุลและพันธุ์ขาว5N โดยท าการทดสอบระบบการลดอุณหภูมิในระบบ force air cooling 
และ room cooling ณ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ระยะเวลานาน 1 ชั่วโมง มี 5กรรมวิธี 1.กรรมวิธีเปรียบเทียบไม่ท า
การลดอุณหภูมิและไม่รมด้วยเมทิลโบรไมด์ 2. รมกล้วยไม้ด้วยเมทิลโบรไมด์ ลดอุณหภูมิด้วยระบบ force-air cooling 3. 
รมกล้วยไม้ด้วยเมทิลโบรไมด์ ลดอุณหภูมิด้วยระบบ room cooling 4.  ลดอุณหภูมิด้วยระบบ force-air coolingและ5.  
ลดอุณหภูมิด้วยระบบ room cooling 
(อักษรย่อ FC: force air cooling  RC: room cooling  MB: methylbromide)   
 

พันธุ์เอียสกุล 
อายุการปักแจกัน กรรมวิธีแตกต่างกัน มีผลต่อการยืดอายุการปักแจกันที่แตกต่างกัน  มีอายุปักแจกันอยู่

ระหว่าง 6.10 -6.80 วัน กรรมวิธีที่ 1(กรรมวิธีเปรียบเทียบ) มีอายุการปักแจกัน เฉลี่ย 6.8วัน นานกว่ากรรมวิธีอ่ืน 
(ตารางที่ 1.1) เม ื่อคิดเป็นร้อยละของช่อดอก ที่มีอายุปักแจกัน 5, 6, 7 และ8 วันเป็น5 40 20 และ 35 ซึ่ง กรรมวิธีที่ 
4 และ 3 ให้ผลรองลงมาตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ซึ่งผ่านการรม MB ไม่เหลือช่อดอกที่มีอายุปักแจกันถึง 8 
วัน (ตารางท่ี 1.1) 

คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน ในด้านการเหี่ยวของดอกบาน การเหลืองของดอกตูมดังนี้ 
-จ านวนวันที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรก พบว่า ดอกบานจะเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้ 3.85 -6.25 วัน โดย ในกรรมวิธี

ที่ 1 จะเหี่ยวช ้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน เมื่อปักแจกันได้ 6.25 วัน รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3, 2, 4และ5 จะเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้  
5.25 4.80 4.35 และ 3.85 วันตามล าดับ(ตารางท่ี 1.2) 

-จ านวนวันที่ดอกตูมเหลืองดอกแรก พบว่าอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน 4.78 -5.97 วัน โดยกรรมวิธีที่ 5มีแนวโน้ม
ดอกตูมเหลืองช้ากว่าคือที่ 5.97 วัน รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 ,2 ,3 และ4 (ตารางท่ี 1.2) 

-จ านวนดอกตูมเหลือง ในวันสุดท้ายที่ปักแจกัน พบว่าอยู่ในช่วง 17.32 -43.09 เปอร์เซ็นต์โดยพวกท่ีไม่รม MB 
ท าการลดอุณหภูมิอย่างเดียวนั้น  ทั้ง 2 ระบบคือ กรรมวิธีที่ 4และ5 ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่1 (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
คือ19.21  17.67 และ17.32ตามล าดับ ทั้งนี้ ระบบ RC จะมีเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลือง  น้อยกว่า FCเพียงเล็กน้อยไม่ถึง
2เปอร์เซ็นต์  ส าหรับพวกที่รม MB แล้วท าการลดอุณหภูมิ พบว่าเปอร์เซ็นต์ ดอกตูมเหลือง 43.09 และ 31.58 ใน
กรรมวิธีที่ 2 และ 3 มากกว่าเกือบ2 เท่าของการที่ไม่รม MB ซ ึ่งอาการดอกตูมเหลืองเป็นผลมาจาก MBโดยกรรมวิธีที่ 
3 ซึ่งใช้ระบบ RC มีดอกตูมเหลืองในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยว่ากรรมวิธีที่ 4 ที่ใช้ระบบ FC (ตารางท่ี 1.2) 
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ตารางที่ 1.1  แสดงร้อยละของช่อดอกเอียสกุล ที่ได้รับกรรมวิธีแตกต่างกันและมีผลต่อการยืดอายุ ปักแจกันที่แตกต่างกัน 
 

กรรมวิธี 
อายุการปักแจกัน 

(วัน) 

อายุการปักแจกัน( จ านวนวัน) 

5 6 7 
8 วันขึ้น

ไป 
1. กรรมวิธีเปรียบเทียบ 6.80 5 40 20 35 
2.รม MB+FA 10° c 1 hr 6.00 5 90 5 0 
3.รม MB+RC 10° c 1 hr 6.00 10 80 10 0 
4.FA 10° c 1 hr 6.35 25 40 15 20 
5.RC 10° c 1 hr 6.10 30 45 15 10 
X2 –teat = 30.736a Sig = .002 

 
ตารางท่ี 1.2  แสดงคุณภาพในระหว่างการปักแจกันของดอกเอียสกุลที่ได้รับกรรมวิธีแตกต่างกัน 
 

กรรมวิธี 
จ านวนวันที่ดอกบาน

เห่ียวดอกแรก 
(วัน) 

จ านวนวันทีด่อกตูม
เหลือง 

ดอกแรก(วัน) 

จ านวนดอกตูม
เหลืองวันสุดท้าย    

(%) 
1. กรรมวิธีเปรียบเทียบ 6.25 5.85 17.32 
2.รม MB+FA 10° c 1 hr 4.80 5.36 43.09 
3.รม MB+RC 10° c 1 hr 5.25 5.00 31.58 
4.FA 10° c 1 hr 4.35 4.78 19.21 
5.RC 10° c 1 hr   3.85 5.97 17.67 
  
พันธุ์ขาว5N 

อายุปักแจกัน กรรมวิธีแตกต่าง มีผลต่อการยืดอายุการปักแจกัน โดยมีอายุการปักแจกันอยู่ระหว่าง  6.80 -
9.10 วัน ทั้งนี้ กรรมวิธีที่ 5 มีอายุปักแจกันนานกว่ากรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 1.3) เมื่อประเมินร้อยละ ช่อดอกที่มีอายุปัก
แจกัน 5-6 วัน 7, 8, 9 และ 10 วันพบว่า กรรมวิธีที่ 5 มีช่อดอก 25, 5, 10, 0, และ60 มีแนวโน้มดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน 
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 มีดอกร้อยละ 25, 5, 20, 0, และ50 ส่วนกรรมวิธี ควบคุม ร้อยละช่อดอกมีอายุปักแจกันไม่
ถึง 10 วันคือที่อายุปักแจกัน 5-6 วัน7, 8, 9 และ 10  วันมีมากคิดเป็นร้อยละ 45 20 15 20 และ 0ด้อยกว่า กรรมวิธี
ที่ 2และ 3 (ตารางท่ี 1.3) 

 
คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน 



 

 

 

11 

-จ านวนวันที่ดอกบานเหลืองดอกแรกอยู่ในช่วง 610-7.60 วัน กรรมวิธีที่ 1 3 และ 4 ดอกบานเหี่ยวเป็นดอก
แรกที่ 7.37 7.23 และ6.53 วัน ส่วนกรรมวิธีที่ 2และ3ซึ่งรม MB ดอกบานเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้เกือบ 7 วันใกล้เคียง
กันคือ 6.47และ 6.56 ไม่ถึง 7วัน (ตารางที่ 1.4) 

-จ านวนวันที่ดอกตูมเหลืองดอกแรก  อยู่ในช่วง 6.47-7.37 วัน ซึ่งใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่รม MB ทีมีแนวโน้ม
แสดงอาการเหลืองเร็วกว่า(ตารางท่ี 1.4)   
          -จ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้ายที่ปักแจกัน พบว่าอยู่ในช่วง 18.58 -33.71 เปอร์เซ็นต์ โดยพวกที่ไม่รม 
MB ท าการลดอุณหภูมิอย่างเดียว  ทั้ง 2 ระบบคือ  กรรมวิธีที่ 4 และ5 ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่1(กรรมวิธีเปรียบเทียบ)
คือ22.45 18.58 และ19.55ตามล าดับ ทั้งนี้ ระบบ RC จะมีเปอร์เซ็นดอกตูมเหลือง  น้อยกว่า FC  ส าหรับพวกที่รม 
MB แล้วท าการลดอุณหภูมิในกรรมวิธีที่ 2 และ 3  พบว่าเปอร์เซ็นต์ ดอกตูมเหลือง 29.75 และ 33.71 มากกว่า
กรรมวิธีที่ไม่รม MB ซึ่งอาการดอกตูมเหลืองเป็นผลมาจาก MBโดยกรรมวิธีที่ 3 ซึ่งใช้ระบบ RC มีดอกตูมเหลืองใน
เปอร์เซ็นต์ที่น้อยว่ากรรมวิธีที่ 4 ที่ใช้ระบบ FC (ตารางท่ี 1.4) 
 ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของช่อดอก ขาว 5N ที่ได้รับกรรมวิธีแตกต่างกันและมีผลต่อการยืดอายุปักแจกัน 
                  ที่แตกต่างกัน  
 

กรรมวิธี 
อายุ 

การปกัแจกัน 
(วัน) 

อายุการปักแจกัน (จ านวนวันที่) 
5 ถึง 

6 
7 8 9 10 

1.กรรมวิธีเปรียบเทียบ 6.80 45 20 15 20 0 
2.รม MB+FA 10° c 1 hr 8.75 20 0 15 20 45 
3.รม MB+RC 10° c 1 hr 9.20 0 5 15 35 45 
4.FA 10° c 1 hr 8.85 25 5 20 0 50 
5.RC 10° c 1 hr 9.10 25 5 10 0 60 

 X2 –teat = 38.945a Sig = .001 

 
 
 
 
 
 
 
  ตารางท่ี 1.4  แสดงคุณภาพระว่างการปักแจกันของขาวสนานที่ได้รับกรรมวิธีแตกต่างกัน 
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กรรมวิธี 
จ านวนวันที่ดอกบานเห่ียว 

ดอกแรก(วัน) 
จ านวนวันที่ดอกตูมเหลือง 

ดอกแรก(วัน) 
จ านวนดอกตูมเหลือในวนั

สุดท้าย 
(%) 

1.กรรมวิธีเปรียบเทียบ 7.60 7.37 19.55 
2.รม MB+FA 10° c 1 hr 6.60 6.47 29.75 
3.รม MB+RC 10° c 1 hr 6.10 6.56 33.71 
4.FA 10° c 1 hr 7.30 7.23 22.45 
5.RC 10° c 1 hr  7.20 6.53 18.58 
         
 โดยสรุปผลการลดอุณหภูมิ ( Precooling)ดอกกล้วยไม้มีแนวโน้มให้ผลดีใน พันธุ์ขาว 5N แต่ไม่มีผลในเอีย
สกุล และทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่อใช้ระบบลดอุณหภูมิร่วมกับการรม MB พบว่าระบบ RC มีผลในการลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูม
เหลืองได้ดีกว่า FC ในพันธุ์เอียสกุล และระบบ FC มีผลลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ดีกว่า RC เล็กน้อยในพันธุ์ขาว
สนาน กล่าวได้ว่ากล้วยไม้ที่ไม่ได้รม MB นั้นการลดอุณหภูมิก่อนการบรรจุหีบห่อนั้นยังไม่แตกต่างกับการไม่ลดอุณหภูมิ
อย่างเด่นชัดและพันธุ์มีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ในการทดลองครั้งนี้แม้การลดอุณหภูมิดอกกล้วยไม้ไม่มีผลในการ
ยืดอายุการปักแจกัน แต่การลดอุณหภูมิสามารถลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองที่เกิดจากการรม MB แม้ยังไม่ทราบกลไก
ที่แน่ชัดของMBที่ท าให้ดอกตูมเหลืองแต่คาดว่าจะไปเร่งกระบวนการหายใจและการผลิตเอทิลีน ฉะนั้นการลดอุณหภูมิ
จะไปชลอขบวนการหายใจและการผลิตเอทิลีนของดอกให้น้อยกว่าปกติ ซึ่งจากผลการทดลองของวชิรา(2542) พบว่า
ดอกกล้วยไม้หวายพันธ์ปอมปาดัวร์ ซอนยา บอม#28 และบลัชชิ่งที่ลดอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส (RH 85-90%) 
นาน60 นาทีลดการผลิตเอทิลีนของดอกตูมและดอกบาน  

ส าหรับระบบในการลดอุณหภูมิทั้ง 2 ระบบคือ FCและ RC เมื่อใช้เวลาที่เท่ากันคือนาน 1ชั่วโมงระบบ FC มี 
half-cooling time ที 15 นาทีสามารถลดอุณหภูมิ (ท่ีมีอุณหภูมิเริ่มต้น 25 องศาเซลเซียส) ถึง ณ อุณหภูมิห้องเย็นคือ 
10 องศาเซลเซียสในนาทีที่ 25 และคงที่จนครบ 60 นาทีซึ่งเร็วกว่าระบบ RC ที่มี half-cooling time ที 35 นาที
สามารถอุณหภูมิของดอกกล้วยไม้อย่างช้าๆ เมื่อครบ 60 นาทียังคงเป็น 15องศาเซลเซียส (ภาพที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบ 
half-cooling timeของทั้ง2ระบบ จะเห็นได้ว่า FC มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิมากกว่า RC ส่วนการตอบสนอง
ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้นั้นพบว่า RC ให้ผลดีในเอียสกุลมากกว่า FC และให้ผลด้อยกว่า FC 
เล็กน้อยในขาว 5N แสดงว่าเอียสกุลไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในระบบ FC มากกว่าขาว5N ซึ่งการ
พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดเวลาในการลดอุณหภูมิลงเป็น 30 นาที เพ่ือประหยัดเวลาและประหยัดค่า
ไฟฟ้า 

 
 

การทดลองที่ 2  การทดสอบผลของ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการใช้งานประกอบด้วย 2  การทดลองย่อย 
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 การทดลองย่อยที่ 2.1  ทดสอบความเข้มข้นของ 1-MCP ท าการทดลอง ทดลองในกล้วยไม้ 3 พันธุ์ คือ โจ
แดง ชาแนล และลายสิรินทร์  มี 4 กรรมวิธี 1. พัลซิ่งในคลอร๊อกซ์ 1% นาน 1 ชั่วโมง และย้ายไปเสียบในหลอด
พลาสติกบรรจุน้ าเปล่า : บรรจุแบบเปียก 2. ไม่มีการพัลซิ่งและบรรจุแบบแห้ง 3. รมกล้วยไม้ด้วย  1 -MCP เข้มข้น 
130 ppm ในกล่อง บรรจุแบบเปียก 4. รมกล้วยไม้ด้วย1-MCP เข้มข้น 65 ppm ในกล่อง บรรจุแบบเปียก แล้วน าทั้ง 
4 กรรมวิธี ไปรมด้วยเมทิลโบรไมด์ เข้มข้น 24 ลูกบาศ์เมตร นาน 90 นาที เพ่ือก าจัดเพลี้ยไฟ หลังจากนั้ นน าออกมา
เก็บไว้ ณ ห้องปฏิบัติการ 2 วันแล้วน าออกมาปักแจกัน บันทึกคุณภาพและอายุการปักแจกัน 
 

พันธุ์โจแดง 
อายุการปักแจกัน กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลดีมีอายุปักแจกัน 8.4 วัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับ กรรมวิธีที่ 4 ซึ่งมีอายุ

ปักแจกัน 7.6 วัน แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 และ3 ซึ่งมีอายุปักแจกัน 4.8 และ6.7 วัน ตามล าดับ(ตารางที่ 
2.1.1 ) 
         คุณภาพในระหว่างการปักแจกนั 

-จ านวนที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรก อยู่ในช่วง 5.44 -7.71 วัน โดยกรรมวิธีที่2 3และ 4ดอกบานเหี่ยวดอกแรก
ในวันที่ 5-44 6และ 6 วันตามล าดับขณะที่กรรมวิธีที่ 1 เหี่ยวในวันที่ 7.71ช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 2.1.1) 

-จ านวนวันที่ดอกตูมเหลืองดอกแรกอยู่ในช่วง 6.22 -10.0 วันพบว่ากรรมวิธีที่ 3 คือการรมด้วย 1-MCP 130 
ppm ดอกตูมเหลืองดอกแรกในวันที่ 10 เหลืองช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 2.1.1) 

-จ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้ายพบว่าอยู่ระหว่าง 11.76 -71.42 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ กรรมวิธีที่ 3 คือการรม  
1-MCP 130ppm มีดอกตูมเหลือง 11.76เปอร์เซ็นต ์น้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 2.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1.1  ผลของ 1-MCP ความเข้มข้น 2 ระดับและสารแช่ก่อนการขนส่งที่มีต่ออายุการปักแจกัน  
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                   และคุณภาพของพันธุ์โจแดง  
                                                                                                                                               

กรรมวิธ ี

             คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน  

อายุการปัก
แจกัน(วัน) 

จ านวน
วันที่ดอก
บานเห่ียว
ดอกแรก

(วัน)  

จ านวนวันที่
ดอกตูม
เหลือง 

ดอกแรก
(วัน)  

จ านวนดอก
ตูมเหลืองวัน
สุดท้าย(%) 

1. แช่ปลายก้านด้วยคลอร๊อกซ์ 1% นาน1 ชม.  ย้ายไปแช่ในน้ า 8.40 a  7.71   8.00 71.42 

2. บรรจุแบบแห้ง  4.80 c  5.44   4.85 66.00 
3. รม 1- MCP 130ppm    6.70 b  6.00  10.00 11.76 

4. รม 1- MCP 65ppm 7.60 ab  6.00    6.22 56.40 
F-test    **      
CV 11.50%      

      

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT   
  

พันธุ์ชาแนล   
อายุการปักแจกัน  กรรมวิธีมีผลต่ออายุการปักแจกันต่างกันทางถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการรม 1-MCP ทั้ง 

2ระดับมีอายุการปักแจกันอยู่ไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 2.1.2) 
คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน 
-จ านวนวันที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรก กรรมวิธีที่ 1 2 3 และ4 ดอกบานเหี่ยวดอกแรกเมื่อปักแจกันได้ 10.62 1 

10.50 และ 6.0 วันตามล าดับ จะเห็นได้ กรรมวิธีที่1และ 3ให้ผลใกล้เคียงกันส่วน กรรมวิธีที่ 2 ดอกบานเหี่ยวขณะปัก
แจกันได้เพียง 1วันเท่านั้น (ตารางท่ี 2.1.2) 

-จ านวนวันที่ดอกตูมเหลืองดอกแรก กรรมวิธีที่ 1 3 และ4 ดอกตูมดอกแรกเหลืองในวันที่ 10.2 13.5 และ 9.6 
วัน โดยกรรมวิธีที่ 3 ชะลอให้ดอกตูมเหลืองช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน ส่วนกรรมวิธีที่ 2 นั้นดอกตูมยังไม่ทันแสดงอาการเหลือง
เพราะช่อดอกหมดสภาพเมื่อปักแจกันได้เพียง 1วัน (ตารางท่ี 2.1.2) 

-จ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้าย กรรมวิธีที่  1 3และ4 มีจ านวนดอกตูมเหลือง 30 27.45 และ8.33 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 2.1.2) 
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 ตารางท่ี 2.1.2  ผลของ 1-MCP ความเข้มข้น 2 ระดับและสารแช่ก่อนการขนส่งที่มีต่ออายุการปักแจกัน  
                   และคุณภาพของพันธุ์ชาแนล 

กรรมวิธ ี

               คุณภาพในระหว่างการปักแจกนั 

อายุการปัก
แจกัน (วนั) 

จ านวน
วันที่ดอก
บานเห่ียว
ดอกแรก

(วัน) 

จ านวน
วันที่ดอก
ตูมเหลือง 
ดอกแรก

(วัน) 

จ านวน
ดอกตูม

เหลืองวัน
สุดท้าย
(%) 

1. แช่ปลายก้านด้วยคลอร๊อกซ์ 1% นาน1 ชม.  ย้ายไปแช่ในน้ า  12.20 a  10.67 10.20  30.00 

2. บรรจุแบบแห้ง    1.00 b    1.00 --  -- 
3. รม 1- MPC 130ppm    12.90 a  10.50 13.50  27.45 

4. รม 1- MPC 65ppm 13.20 a    6.00   9.60    8.33 
F-test      **    
cv  21.30%    

   

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี 
DMRT 
 

พันธุ์ลายสิรินทร์ 
 อายุการปักแจกัน กรรมวิธีมีผลท าให้อายุการปักแจกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่ 1, 3 และ4 

ไม่แตกต่างกัน 6.9, 73 และ7.3 วันตามล าดับ แต่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ 2 ซึ่งมีอายุการปักแจกันสั้นที่สุดเพียง 4.6 วัน 
(ตารางท่ี 2.1.3) 

คุณภาพระหว่างการปักแจกัน 
-จ านวนวันที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรกอยูในช่วงระห่าง 4.11 -6.57 วัน โดยกรรมวิธีที่ 1 ดอกบานเหี่ยวดอกแรก

เมื่อปักแจกันได้ 6.57  วัน ช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืนรองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 4และ 2 ดอกบานเหี่ยวดอกแรกเมื่อปักแจกันได้ 
5.90 5.60 และ 4.11 วันตามล าดับ (ตารางท่ี 2.1.3) 

-จ านวนวันที่ดอกตูมเหลืองดอกแรก กรรมวิธีที่ 1  3 และ4 ดอกตูมดอกแรกเหลืองในวันที่ 6.12  9.6 และ 7.8 
วัน โดยกรรมวิธีที่ 3 ชะลอให้ดอกตูมเหลืองช้ากว่ากรรมวิธีอ่ืนส่วนกรรมวิธีที่ 2 นั้นดอกตูมยังไม่ทันแสดงเหลืองแต่
แสดงอาการฟุบเมื่อปักแจกันได้ 4.25 วัน  (ตารางท่ี 2.1.3) 

 -จ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้าย พบว่ากรรมวิธีที่ 1 ดอกตูมเหลือง 4.44 เปอร์เซ็นต์รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 
4 และ3 คือ 12.5 และ 21.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2.1.3) 
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ตารางท่ี 2.1.3  ผลของ 1-MCP ความเข้มข้น 2 ระดับและสารแช่ก่อนการขนส่งที่มีต่อการอายุการปัก   
                  แจกัน ของพันธุ์ลายสิรินทร์                                                                                                                                                                      

กรรมวิธ ี

            คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน 

อายุการปัก
แจกัน (วนั) 

จ านวน
วันที่ดอก
บานเห่ียว
ดอกแรก

(วัน) 

จ านวน
วันที่ดอก
ตูมเหลือง 
ดอกแรก

(วัน) 

เปอร์เซนต์ดอกตูม
เหลืองในวัน
สุดท้าย(%) 

1. แช่ปลายก้านด้วยคลอร๊อกซ์ 1% นาน1 ชม.  ย้ายไปแช่
ในน้ า 6.90 a 6.57  6.12 4.44 
2. บรรจุแบบแห้ง  4.60 b  4.11  4.25(ฟุบ) -- 

3. รม 1- MPC 130ppm    7.30 a  5.90  9.60 21.62 
4. รม 1- MPC 65ppm 7.30 a  5.60  7.80 12.5 

F-test **      
CV 9.50%      

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี 
DMRT 
 

 สรุป ผลของการรม 1-MCP ไม่ท าให้อายุการปักแจกันแตกต่างกับการไม่รม (กรรมวิธีที่ 1)แต่ผลของการรม 
1-MCP ให้ผลเด่นชัดในการชะลอให้ดอกตูมแสดงอาการเหลืองช้ากว่าการไม่รม (กรรมวิธีที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบความ
เข้มข้นของ 1-MCP ทั้ง 2 ระดับต่ออายุการปักแจกันในหวายแต่ละพันธุ์ต่างให้ผลในท านองเดียวกัน คือต่างไม่มีผลท า
ให้อายุการปักแจกันแตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนผลต่ออาการเหลืองของดอกตูมนั้นพบว่า 1-MCP 130ppm มีผลต่อการ
ชะลออาการเหลืองของดอกตูมโดยดอกตูมเหลืองช้ากว่าที่ 65 ppm ในหวายทั้ง 3 พันธุ์ที่ทดลองคือพันธุ์โจแดง พันธุ์
ชาแนล และพันธุ์ลายสิรินทร์ 

 ส าหรับผลต่อจ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้ายที่ปักแจกันนั้นพบว่า 1-MCP 65 ppm มีแนวโน ้มในการ
ลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ผลดีในพันธุ์ชาแนล และลายสิรินท์ได้ดีกว่าที่ 130 ppm ส่วนในพันธุ ์โจแดงนั้น1-MCP 
130ppm ลดเปอร์เซ็นต์ของดอกตูมเหลืองในพันธุ ์โจแดงได้เด่นชัดกว่าที่ 65 ppm 

 กล้วยไม้ที่รมด้วย1-MCPมีจ านวนดอกตูมที่แสดงอาการเหลืองลดลงเนื่องมาจาก1-MCP เป็นสารที่มีคุณสมบัติ
เป็น ethylene inhibitor ไปยับยั้งการเกิดเอทิลีน จืงสามารถชะลอให้ดอกตูมเหลืองช้าลงและส่งผลให้มีจ านวนดอก
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ตูมที่แสดงอาการเหลืองมีเปอร์เซ็นต์น้อยลง ซึ่งจากการทดลองของนริสา, 2546 พบว่าการใช้1-MCP เข้มข้น 300-500 
ppb รมดอกกล้วยไม้พันธุ์โซเนียนาน 4 ชั่วโมง ก่อนการบรรจุหีบห่อ สามารถลดการสร้างเอทิลีนของดอกได้ 
การทดลองย่อยที ่2.2  ผลของชนิดของ 1-MCP และข้ันตอนการใช้ที่มีผลต่อคุณภาพกล้วยไม้ 

 จากการทดลองในพันธุ์เอียสกุล โดยทดสอบชนิดของ 1-MCP ที่ผู้ส่งออกใช้อยู่ซึ่งมี 3 รูปแบบและขั้นตอนการ
ใช้ร่วมกับการรมเมทิลโบรไมด์ 8 กรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า 

-อายุการปักแจกัน อยู่ระหว่าง 6.83-8.22 วันซึ่งใกล้เคียงกัน แต่การรม 1-MCP ชนิดที่ 1 2 และ 3 มีอายุปัก
แจกัน 7.25  8.22  และ 7.66 วัน มีแนวโน้มยืดอายุปักแจกันได้นานกว่ากรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีอายุปักแจก 9.0 วัน และ
สามารถลดความเสียหายของดอกตูมมากกว่าการไม่ใช้และขั้นตอนในการใช้ร่วมกับ MBนั้นการรม 1-MCP หลังจากรม 
MB มีแนวโน้มยืดอายุการปักแจกันได้ดีกว่าการรมก่อนโดยชนิดที่ 1 การรมหลังเมทิลโบรไมด์มีอายุปักแจกัน 7.08 วัน 
ขณะที่การรมก่อน มีอายุปักแจกัน 7.0 วัน ส่วนชนิดที่ 2 การรมหลังรม MB มีอายุปักแจกัน 7.66 วัน ขณะที่การรม
ก่อนมีอายุปักแจกัน 6.83 วัน   (ตารางท่ี 2.2.1) 

-จ านวนวันที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรก อยู่ในช่วง 6.5 -7.0 วัน ซึ่งใกล้เคียงกันทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 2.2.1) 
-จ านวนดอกตูมเหลืองในวันสุดท้าย  กรรมวิธีที่ 2 มีผลต่อการชะลอการเหลืองของดอกตูมโดยมีเพียง 16.78 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมามีกรรมวิธีที่ 5 และกรรมวิธีที่ 8 คือ 20.0 และ28.89 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า1-MCP 
ทั้ง 3 ชนิด ได้ผลดีกว่ากรรมวิธิที่ 1(กรรมวิธีควบคุม)ซึ่งมีเปอร์ซ็นต์ดอกตูมเหลือง 47.66 เปอร์เซ็นต์มากกว่าทุก
กรรมวิธ ี (ตารางท่ี 2.2.1) 

ส าหรับ 1-MCP ชนิดที่1 นั้นกรรมวิธีที่ 3 การรมหลังจากรม MB มีดอกตูมเหลือง32.78 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า
กรรมวิธีที่ 4 ซึ่งท าการรมก่อนรม MB มีดอกตูมเหลือง 44.64 เปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่า 11.86เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ 1-MCP 
ชนิดที่ 2 นั้นกรรมวิธีที่ 6 การรมหลังจากรม MB มีดอกเหลือง 45.28 เปอร์เซ็นต์ มากกว่ากรรมวิธีที่ 7 ที่เป็นการรม
ก่อน MB มีดอกตูมเหลือง43.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าเพียง1.95 เปอร์เซ็นต ์(ตารางที่ 2.2.1) 
 -จ านวนช่อที่มีอายุปักแจกันมากกว่า 7 วันนั้น พบว่า กรรมวิธีที่ 2 3 และ 8 ซึ่งไม่ได้รม MB มีจ านวนช่อที่มี
อายุการปักแจกันเกิน 7วัน , 54.17, 75.00 และ 70.83 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่ากรรมวิธีที่ 1 (เปรียบเทียบ) ที่มี 79.17 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบางสาเหตุมาจากมีช่อที่ดอกบานแสดงอาการฟุบท าให้หมดสภาพไปก่อน ส าหรับการรม 1-MCP ทั้ง
ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต่างก็ให้ผลในท านองเดียวกันคือ การรมหลังรมMB. ในนั้นดีกว่าการรมก่อน MB กรรมวิธีที่ 3 มี 
90 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กรรมวิธีที่ 4 มี 66.67 เปอร์เซ็นต์กรรมวิธีที่ 6 มี 90 เปอร์เซ็นต์ขณะที่กรรมวิธีที่ 7 มี 66.67 
เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 2.2.1) 
โดยสรุปจะเห็นว่าการรม 1-MCP สามารถลดความเสียหายของดอกตูมมากกว่าการไม่ใช้และขั้นตอนในการใช้ร่วมกับ 
MBนั้นการรม 1-MCP หลังจากรม MB ยืดอายุการปักแจกันได้ดีกว่าการรมก่อน 
 
ตารางท่ี 2.2.1 แสดงผลของชนิดของ 1-MCP และข้ันตอนการใช้ที่มีผลต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพ 
                 ของดอกกล้วยไม้พันธุ์เอียสกุล 
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การทดลองที่ 3  การทดสอบสารยืดอายุการใช้งานและระหว่างการขนส่ง ในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เปรียบเทียบ
กับสารการค้า 

         การทดลองย่อยที่ 3.1  ผลของสารพัลซิ่ง (Pulsing solution) และระยะเวลาในการพัลซิ่งที่มีต่ออายุการปัก
แจกันของหวายพันธุ์ต่างๆ 
 ท าการทดลอง 3 พันธุ์ คือ โจแดง ชาแนล และลายสิรินทร์  โดยเปรียบเทียบสารพัลซิ่ง 2 ชนิดๆละ 2 ความ
เข้มข้น และแช่นาน 2 ช่วงเวลาคือ 1 และ 2 ชั่วโมง 
  

พันธุ์โจแดง ชนิดสารพัลซิ่ง และระยะเวลาในการแช่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในการยืดอายุการ
ปักแจกัน   พบว่าการใช้กรดซิตริก 300 ppm พัลซิ่งนาน 2 ชั่วโมง มีอายุปักแจกันนาน 11.2 วัน ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติกับการแช่ในกรดซิตริก 150 ppm และคลอร๊อกซ์ 0.5% นาน 2ชั่วโมง ซึ่งมีอายุปักแจกัน 10.6 
และ 9.9 วัน (ตารางที่ 3.1.1) เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการแช่จะเห็นว่า   การแช่ด้วยคลอร๊อกซ์ 0.5 % ,1% และ
กรดซิตริก 150 ppm นั้นไม่ว่าจะนาน 1 หรือ 2 ชั่วโมงก็ไม่ท าให้อายุปักแจกัน แตกต่างกันทางสถิติ แต่ที่กรดซิตริก 
300 ppm นั้นการแช่นาน 2 ชั่วโมงให้ผลดีกว่า 1 ชั่วโมง (ตารางท่ี 3.1.1) 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 3.1.1  ผลของสารพัลซิ่งและระยะเวลาในการพัลซิ่งที่มีต่ออายุการปักแจกันของ โจแดง 

ระยะเวลา อายุปักแจกัน (วัน) 

 
 

กรรมวิธ ี

จ านวนวัน
ดอกบาน
เห่ียวดอก
แรก(วัน) 

จ านวนดอก
ตูมเหลือง
วันสุดท้าย

(%) 

 อายุปัก
แจกัน 
(วัน) 

จ านวนช่อที่
ที่มอีายุปัก
แจกันเกนิ 7 

วัน(%) 

1. กรรมวิธีเปรียบเทียบ 6.8 47.66 6.90 79.17 

2. รม1-MCP  ชนิดที่1 ไม่รมMB 7.0 16.78 7.25 54.17 

3. รม1-MCP  ชนิดที่1 หลังรมMB 6.4 32.78 7.08 90.00 

4 .รม1-MCP ชนิดที่1 ก่อนรมMB 6.5 44.64 7.00 66.67 

5. รม1-MCP ชนิดที่2ไม่รมMB 6.5 20.00 8.22 75.00 

6. รม1-MCP ชนิดที2่ หลังรมMB                    7.0 45.28 7.66 90.00 

7. รม1-MCP ชนิดที่2 ก่อนรมMB 7.0 43.33 6.83 66.67 

8. รม1-MCP ชนิดที่3ไม่รมMB 7.0 28.89 7.66 70.83 
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สารพลัซิ่ง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง T-MEAN DIFF 

คลอร๊อกซ์ 0.5%  8.900 b     9.900 b        9.400  -1.000 ns  

คลอร๊อกซ์ 1%  8.200 b               8.100 c   8.150   0.100 ns  

กรดซิตริก 300 ppm    8.900 b        11.200 a     10.050  -2.300 **  

กรดซิตริก 150 ppm  10.300 a           10.600 ab 10.450  -0.300 ns  

    B-MEAN                  9.075 9.95 9.512 -0.875 
      ** = significant at 1% level,   ns = not significant                cv =   8.5% 
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%โดยวิธี 
DMRT 
  

พันธุ์ชาแนล  พบว่าทั้งชนิดของสารพัลซิ่งและระยะเวลาในกันแช่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในการยืดอายุ
การปักแจกัน กรดซิตริก 300 ppm พัลซิ่ง 2 ชั่วโมงให้ผลดีที่สุดอายุปักแจกัน 20 วันไม่แตกต่างทางสถิติกับคลอร๊อกซ์ 
0.5% และ 1% พัลซิ่ง 2 ชั่วโมงซึ่งมีอายุปักแจกัน 18.1และ18.6วันตามล าดับ  การใช้เวลาในการพัลซิ่ง 1 ชั่วโมงนั้น 
สารพัลซิ่งทุกกรรมวิธีไม่ท าให้อายุปักแจกันแตกต่างกัน การใช้ เวลาในการพัลซิ่ง 2 ชั่วโมงนั้น คลอร๊อกซ์ 0.5% และ
1% และกรดซิตริก 150 ppm  มีอายุปักแจกัน 18.1 18.6 และ 16.7 วัน ไม่แตกต่างทางสถิติกัน ส าหรับระยะเวลใน
การพัลซิ่งนั่นการพัลซิ่ง 2 ชั่วโมงให้ผลดีกว่า การพัลซิ่ง 1 ชั่วโมง แตกต่างกันทางสถิติในทุกสาร (ตารางท่ี 3.1.2)  

     ตารางท่ี 3.1.2  ผลของสารพัลซิ่งและระยะเวลาในการพัลซิ่งที่มีต่ออายุการปักแจกันของชาแนล  

ระยะเวลา อายุปักแจกนั (วัน) 

สารพัลซิ่ง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง T-MEAN DIFF 

คลอร๊อกซ์ 0.5%  14.400 a   18.100 ab   16.250 ab  -3.700 ** 

คลอร๊อกซ ์1.0%  15.400 a   18.600 ab   17.000 a   -3.200 **  

กรดซิตริก 300 ppm   14.400 a  20.200 a  17.300 a    -5.800 **  

กรดซิตริก 150 ppm    13.200 a    16.700 b   14.950 b   -3.500 **  

    B-MEAN                  14.35     18.4     16.375  -4.050 **  

         ** = significant at 1% level         cv =  10.2% 
    ตัวเลขในคอลัมนเ์ดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี   
     DMRT                            
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พันธุ์ลายสิรินทร์ พบว่าทั้งชนิดของสารพัลซิ่งและระยะเวลาในกันแช่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในการยืด
อายุการปักแจกัน สารที่ให้ผลดีคือคลอร๊อกซ์ 0.5% นาน 1 ชั่วโมง กรดซิตริก 150 ppm นาน 2 ชั่วโมง มีอายุปัก
แจกัน 9.10 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การพัลซิ่ง1ชั่วโมงนั้น คลอร๊อกซ์ 0.5% กรดซิตริก 300 ppm  มีอายุปักแจกัน 
9.1 และ 8.8 วัน ตามล าดับไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างทางสถิติกับคลอร๊อกซ์ 1% และ กรดซิตริก 150 ppm ซึ่งมี
อายุปักแจกัน 7.4 และ7.4 วัน ส าหรับการพัลซิ่งนาน 2 ชั่วโมงนั้นพบว่า กรดซิตริก 150 ppm มีอายุปักแจกันนาน 
9.1 วันไม่แตกต่างกับคลอร๊อกซ์ 1.0% มีอายุปักแจกัน 8.5 วัน  แต่จะแตกต่างทางสถิติกับคลอร๊อกซ์ 0.5% และ กรด
ซิตริก 300 ppm ซึ่งมีอายุปักแจกัน 7.6 และ6.3 วัน จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการพัลซิ่งพบว่า สารพัลซิ่งทุก
กรรมวิธีแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่คลอร๊อกซ์ 0.5% และ กรดซิตริก 300 ppm  การพัลซิ่ง 1 ชั่วโมง ดีกว่า 2 
ชั่วโมง ส่วนคลอร๊อกซ ์1.% และ กรดซิตริก 150 ppm  การพัลซิ่งนาน 2 ชั่วโมง ดีกว่า 1 ชั่วโมง (ตารางท่ี 3.1.3) 
 

 ตารางท่ี 3.1.3  ผลของสารพัลซิ่งและระยะเวลาในการพัลซิ่งที่มีต่ออายุการปักแจกันของ ลายสิรินทร์ 
ระยะเวลา อายุปักแจกนั (วัน) 

สารพัลซิ่ง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง T-MEAN            DIFF   

คลอร๊อกซ์ 0.5%    9.100 a    7.600 b   8.350    1.500 **  

คลอร๊อกซ ์1.0% 7.400 b   8.500 a   7.950  -1.100 **  

กรดซิตริก 300 ppm    8.800 a   6.300 c  7.550   2.500 **  

กรดซิตริก 150 ppm  7.400 b   9.100 a  8.250   -1.700 **  

    B-MEAN                  8.175 7.875 8.025 0.300 

         ** = significant at 1% level                                        cv =   5.9% 
ตัวเลขในคอลมัน์เดยีวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT                                
โดยสรุปจะเห็นได้ว่าแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อชนิดของสารพัลซิ่งและระยะเวลาในการพัลซิ่งในการยืดอายุการปักแจกัน
แตกต่างกันโดย 
 -พันธุ์โจแดงพบว่าการใช้กรดซิตริก 300 ppm พัลซิ่งนาน 2 ชั่วโมง มีอายุปักแจกันนาน 11.2 วัน ดีกว่า
กรรมวิธีอ่ืน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการแช่ในกรดซิตริก 150 ppm และคลอร๊อกซ์ 0.5% นาน2ชั่วโมง ซึ่งมีอายุปัก
แจกัน 10.6 และ 9.9 วัน       
 -พันธุ์ชาแนล กรดซิตริก 300 ppm พัลซิ่ง 2 ชั่วโมงให้ผลดีที่สุดอายุปักแจกัน 20 วันไม่แตกต่างทางสถิติกับ
คลอร๊อกซ์ 0.5% และ1% พัลซิ่ง 2 ชั่วโมงซึ่งมีอายุปักแจกัน 18.1และ18.6วันตามล าดับ 
 -พันธุ์ลายสิรินทร์ สารที่ให้ผลดีคือคลอร๊อกซ์ 0.5% นาน 1 ชั่วโมง กรดซิตริก 150 ppm นาน 2ชั่วโมง มีอายุ
ปักแจกัน 9.10 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
 การทดลองย่อยที่ 3.2 ผลของสารพัลซิ่ง (pulsing solution) และสารแช่ปักแจกัน (holding solution) ที่มี
ต่ออายุการปักแจกันของหวายตัดดอก 
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ทดลองใน 2 พันธุ์คือ พันธุ์เอียสกุล และพันธุ์ขาว 5N 
พันธุ์เอืยสกุล 
อายุการปักแจกัน กรรมวิธีมีผลต่ออายุการปักแจกัน แตกต่างกัน ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ดังนี้ กรรรมวิธีที่ 2 
คือสารพัลซิ่งการค ้ามีอายุการปักแจกัน 13.057 วันนานกว่ากรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 3.1) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1, 3, 4 
6 7และ10 ซึ่งอายุปักแจกัน 12.167, 11.917, 11.580,10.890,10.943 และ11.530 วัน ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันกับ
ทางสถิติ  ส่วนกรรมวิธีมีผลต่ออายุการปักแจกันด้อยที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 8 และ9 มีอายุการปักแจกัน 9.777 และ
10.193 วันไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3.2.1) 
คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน 
   - จ านวนวันที่ดอกบานเหี่ยวดอกแรกอยู่ในช่วงตั้งแต่ 6.0 -12.17 โดยกรรมวิธีที่ 10 รักษาดอกบานทนกว่า
กรรมวิธีอ่ืนคือ 12.17วัน รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 9 6 2 3และ4 ดอกบานเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้ 10 9.57 9 9 และ 
8.77วัน  ส่วนกรรมวิธีที่ 5 ดอกบานเหี่ยวเร็วที่สุดคือ ในวันที่ 6 ขณะที่กรรมวิธีที่ 1 (ควบคุม)ดอกบานเหี่ยวในวันที่ 7 
(ตารางท่ี3.2.1) 
  -จ านวนวันที่ดอกตูมเหลืองดอกแรก อยู่ในช่วง 6.12 -8.67 กรรมวิธีที่ 2, 3 และ7 ดอกตูมเหลืองช้ากว่า
กรรมวิธีอ่ืนคือ 8.44, 8.67 และ8.44 วัน ส่วนกรรมวิธีที่ดอกตูมเหลืองระหว่าง6-7วันคือ กรรมวิธีที่ 4, 5,6, 8 และ10 
ดอกตูมเหลืองเมื่อปักแจกันได้ 6.70 7.11 6.80 6.12 และ 6.4 ส าหรับกรรมวิธีที่ 1 (ควบคุม)ดอกตูมเหลืองเมื่อปัก
แจกันได้ 7.20 วัน (ตารางท่ี 3.2.1) 
    -จ านวนดอกตูมบานเพ่ิมในวันสุดท้าย พบว่าในช่วง 4.34-28.78 เปอร์เซ็นต์ โดยกรรมวิธีที่ส่งผลการบานของ
ดอกตูมมากกว่า 19-20 เปอร์เซ็นต์ คือกรรมวิธีที่ 2, 3, 5 และ 7 มีดอกตูมบานเพ่ิม 28.78, 23.64, 25.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ดังนั้น ดอกบาน 12-18 เปอร็เซ็นต์ คือกรรมวิธีที่ 4, 6 และ10 มีดอกตูมบานเพ่ิม 16.92, 14.06, และ12.72 
เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 1, 8 และ9 มีดอกตูมบานเพ่ิมไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ คือ7.81, 4.34 และ5.45 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.2.1  แสดงผลของสารพัลซิ่ง (pulsing solution) และสารแช่ปักแจกัน (holding solution)  
                  ที่มีต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของ เอียสกุล 
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กรรมวิธ ี อายุการปัก
แจกัน (วนั) 

จ านวนวันดอก
บานเหี่ยวดอก

แรก(วัน) 

จ านวนวันที่
ดอกตูมเหลือง
ดอกแรก(วัน) 

เปอร์เซ็นต์ดอก
ตูมบานเพ่ิมใน
วันสุดท้าย(%) 

1. กรรมวิธคีวบคุม(แช่
น้ าเปล่า) 

12.167b 7.00 7.20 7.81 

2. แช่น้ ายาการค้าแอนโกร 
1cc/น้ า 1 ลิตร ชม.ย้ายไป 
แช่น้ าเปล่า 

13.057a 9.00 8.44 28.78 

3. แช่กรดซิตริก 150 ppm 
2 ชม. ย้ายไปแช่น้ าเปลา่ 

11.917b 9.00 8.67 19.35 

4. แช่โซเดียมซาลไิซเลท 
150 ppm 2 ชม. ย้ายไปแช่
น้ าเปล่า 

11.580bc 8.77 6.70 16.92 

5. แช่คลอรอกซ์ 1cc/น้ า
1ลิตร  2 ชม.ย้ายไปแช่
น้ าเปล่า 

9.803d 6.00 7.11 23.64 

6. น้ ายาการค้าคริสซลั 10 
กรัม/น้ า 1 ลิตร 

10.890b 9.57 6.80 14.06 

7. 8-HQS 200 ppm +  
น้ าตาล 2 % + BA 5 ppm 

10.943b 8.1 8.44 25.00 

8.  8-HQS 200 ppm + 
น้ าตาล 2 % + กรดซิตริก  
150 ppm 

9.777d 
 

7.85 6.12 4.34 

9. โซเดียมซาลไิซเลท 200 
ppm + น้ าตาล 2 % + BA 
5 ppm 

10.193d 
 

10.00 4.55 5.45 

10.โซเดียมซาลไิซเลท   
200 ppm + น้ าตาล 2 %+
กรดซิตริก 150 ppm 

11.530bc 12.17 6.40 12.72 

F-test **    
CV 3.6%    

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 
 

พันธุ์ขาว 5N 
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อายุการปักแจกัน พบว่ากรรมวิธีมีผลต่ออายุการปักแจกัน แตกต่างกัน ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 
มีผลต่ออายุการปักแจกัน 13.86 วัน นานกว่ากรรมวิธีอ่ืน แตกต่างทางสถิติ ที่ได้ผลรองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 และ 4 มี
ผลได้คือดอกมีอายุการปักแจกัน 11.780 และ11.750 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกันแต่จะแตกต่างกันกับกรรมวิธีอ่ืน 
กรรมวิธีที่ 7, 9 และ10 มีอายุการปักแจกัน 10.227, 10.443 และ10.473 วันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนกรรมวิธีที่ 5 
และ 6 มีอายุปักแจกัน 9.167 และ 9 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ 1 (ควบคุม) ซึ่งมีอายุปักแจกัน 9.167 
วัน ดังนี้ กรรมวิธีที่ 8 มีผลต่ออายุปักแจกันสั้นที่สุดคือ 6.557 วัน (ตารางท่ี 3.2.2) 
คุณภาพในระหว่างการปักแจกัน 

-จ า น ว น วั น ที่ ด อ ก บ าน เหี่ ย ว ด อ ก แ ร ก  พ บ ว่ า อ า ยุ ใน ช่ ว ง  5.60-11.00 วั น  ซึ่ ง ก ร ร ม วิ ธี ที่  2 
มีผลท าให้ดอกบานเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้ 11 วัน รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 4 และ5 มีอายุการปักแจกัน 9.80 และ 830 
วัน กรรมวิธีที่ดอกบานเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้ประมาณ 7 วันคือ กรรมวิธีที่ 3, 6, 7, 9 และ10 ดอกบานดอกแรกเหี่ยว
เมื่อปักแจกันได้  7.40, 7.13, 7.57, 7.13 และ7.30 วันกรรมวิธีที่ 8 ดอกบานจะเหี่ยวเร็วเมื่อปักแจกันได้ 5.6 วัน 
ส าหรับกรรมวิธีควบคุมดอกบานเหี่ยวเมื่อปักแจกันได้ 7.20 วัน (ตารางท่ี 3.2.2) 

 -จ านวนวันดอกตูมเหลืองดอกแรก อยู่ในช่วง 6-9.50 วัน โดยกรรมว ิธีที่ดอกตูมเหลืองช้าสุดคือกรรมวิธีที่ 4 
ดอกตูมดอกแรกเหลืองเมื่อปักแจกันได้ 9.50 วัน รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 2 คือ 9.14 วัน กลุ่มที่ดอกตูมเหลืองในช่วง 7-
8 วันคือ กรรมวิธีที่ 3, 5, 6 และ7ดอกตูมดอกแรกเหลืองเมื่อปักแจกันได้ 7.0, 7.50, 8.3, และ 8.22 วัน ส่วนกรรมวิธีที่
ดอกตูมเหลืองดอกแรกไม่เกิน 7 วันคือกรรมวิธีที่ 1, 8 และ10 ที ่6.50, 6.00 และ6.25 วัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 3.2.2) 

-จ านวนดอกตูมบานเพ่ิมในวันสุดท้าย อยู่ในช่วง 4-62.79 เปอร์เซ็นต์ โดยกรรมวิธีที่ 3 ส่งเสริมให้ดอกตูมบาน
เพ่ิมมากกว่า 62.79 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 4 และ10 มีดอกตูมบานเพ่ิม 44.68 และ 39.13 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม บานเพิ่ม 32.0 เปอร์เซ็นต์ กลุมที่บานเพ่ิมมากกว่า 20-30 เปอร์เซ็นต์ คือกรรมวิธี
ที่ 2, 5, 6 และ9 มีดอกตูมบานเพ่ิม 26.88, 26.67, 28.75 และ25 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ 8 มีเปอร์เซ็นต์ดอกตูม
บานเพิ่มเล็กน้อยเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3.2.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.2.2  แสดงผลของสารพัลซิ่ง (pulsing solution) และสารแช่ปักแจกัน (holding solution) ที่มี 
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                   ต่ออายุการปักแจกันและคุณภาพของขาว5N                                                 

กรรมวิธ ี
อายุการปักแจกัน 

(วัน) 

จ านวนวันดอก
บานเหี่ยวดอกแรก

(วัน) 

จ านวนวันที่ดอก
ตูมเหลืองดอก

แรก(วัน) 

เปอร์เซ็นต์ดอก
ตูมบานเพ่ิมใน
วันสุดท้าย(%) 

1. กรรมวิธีควบคุม(แช่
น้ าเปล่า) 

9.167d 7.20 6.50 32.00 

2. แช่น้ ายาการค้าแอนโกร 
1cc/น้ า 1 ลิตร ชม.ย้ายไป 
แช่น้ าเปล่า 

13.860a 11.00 9.14 26.88 

3. แช่กรดซิตริก 150 ppm 
2 ชม. ย้ายไปแช่น้ าเปลา่ 

11.780b 7.40 7.00 62.79 

4. แช่โซเดียมซาลไิซเลท 
150 ppm 2 ชม. ย้ายไปแช่
น้ าเปล่า 

11.750b 9.80 9.50 44.68 

5. แช่คลอรอกซ์ 1cc/น้ า
1ลิตร  2 ชม.ย้ายไปแช่
น้ าเปล่า 

9.167d 8.30 7.50 26.67 

6. น้ ายาการค้าคริสซลั 10 
กรัม/น้ า 1 ลิตร 

9.000d 7.13 8.33 28.57 

7. 8-HQS 200 ppm +  
น้ าตาล 2 % + BA 5 ppm 

10.227c 7.57 8.22 17.64 

8. 8-HQS 200 ppm + 
น้ าตาล 2 % + กรดซิตริก  
150 ppm 

6.557e 5.60 6.00 4.00 

9. โซเดียมซาลไิซเลท 200 
ppm + น้ าตาล 2 % + BA 
5 ppm 

10.443c 
 

7.13 9.20 25.00 

10. โซเดียมซาลไิซเลท   
200 ppm + น้ าตาล 2 %+
กรดซิตริก 150 ppm 

10.473c 7.30 6.25 39.13 

F-test **    
CV 3.6%    
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%โดยวิธี DMRT 
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 -สารพัลซิ่ง กรดซิตริก 150  ppm 2 ชั่วโมงแม้ ให้ผลในการยืดอายุการปักแจกันไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีควบคุมในพันธุ์เอียสกุล แต่ให้ผลแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมในการยืดอายุให้นานขึ้นในพันธุ์ขาว  5N 
เมื่อเปรียบเทียบกับสารพัลซิ่งการค้าคือแอนโกร แม้จะด้อยกว่าในด้านยืดอายุการปักแจกัน  แต่มีข้อเด่นในเรื่อง
คุณภาพการบานเพ่ิมข้ึนของดอกตูมคือเปอร์เซนต์การบานของดอกตูมดีกว่า  
    -สารแช่ก้านช่อดอกในระหว่างการขนส่ง 8-HQS 200 ppm + BA 5% + น้ าตาล 2% ให้ผลในการยืดอายุ
การปักแจกันดีกว่ากรรมวิธีควบคุมและสารแช่การค้าคือคริสซัลแตกต่างทางสถิติกันในพันธุ์ขาว  5N และให้ผลในการ
ยืดอายุใกล้เคียงกันในพันธุ์เอียสกุลไม่แตกต่างกันกับสารแช่ปักแจกันการค้าคือคริสซัล และให้ผลเด่นกว่า ในด้านชะลอ
ดอกตูมเหลืองและเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ดอกตูมบานเพ่ิมในวันสุดท้ายดีกว่า  
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
1. ศึกษาระบบและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิกล้วยไม้ก่อนบรรจุหีบห่อ 
 1.1 การลดอุณหภูมิ ( Precooling) ดอกกล้วยไม้ ณ 10 องศาเซลเซียสนาน 1 ชั่วโมงมีแนวโน้มให้ผลดีใน 
พันธุ์ขาว 5N แต่ไม่มีผลในเอียสกุล  
      1.2 เมื่อใช้ระบบลดอุณหภูมิร่วมกับการรม MB พบว่าระบบ RC มีผลในการลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้
ดีกว่า FC ในพันธุ์เอียสกุล และระบบ FC มีผลลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ดีกว่า RC เล็กน้อยในพันธุ์ขาวสนาน 
กล่าวได้ว่ากล้วยไม้ที่ไม่ได้รม MB นั้นการลดอุณหภูมิก่อนการบรรจุหีบห่อนั้นยังไม่แตกต่างกับการไม่ลดอุณหภูมิอย่าง
เด่นชัดและพันธุ์มีการตอบสนองท่ีแตกต่างกัน 
      1.3 ในการทดลองครั้งนี้แม้การลดอุณหภูมิดอกกล้วยไม้ไม่มีผลในการยืดอายุการปักแจกัน แต่การลดอุณหภูมิ
ดอกกล้วยไม้ที่รม MB จะสามารถลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองท่ีเกิดจากการรม MB 
 2. การทดสอบผลของ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการใช้งาน 
      2.1 อัตราความเข้มข้นในช่วง 65 – 130 ppm มีผลต่อการชะลอ/ลดเปอร์เซนต์การเหลืองของดอกตูมซึ่งเป็น
ผลจากการรมเมทิลโบรไมด์ ไม่มีผลท าให้อายุการปักแจกันแตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้พันธุ์กล้วยไม้ตอบสนองต่อความ
เข้มข้นที่ต่างกัน พบว่า 1-MCP 130ppm มีผลต่อการชะลออาการเหลืองของดอกตูมโดยดอกตูมเหลืองช้ากว่าที่ 65 
ppm ในหวายทั้ง 3 พันธุ์ ที่ทดลองคือพันธุ์โจแดง พันธุ์ชาแนล และพันธุ์ลาย   สิรินทร์ ส่วน1-MCP 65 ppm 
มีแนวโน ้มในการลดเปอร์เซ็นต์ดอกตูมเหลืองได้ผลดีในพันธุ์ชาแนล และลายสิรินท์ได้ดีกว่าที่ 130 ppm ส่วนในพันธุ ์โจ
แดงนั้น1-MCP 130ppm ลดเปอร์เซ็นต์ของดอกตูมเหลืองในพันธุ ์ โจแดงได้เด่นชัดกว่าที่ 65 ppm  
 2.2 1- MCP การค้าทั้ง 3 ชนิด ให้ผลต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้พันธุ์เอียสกุลดีใกล้เคียงกันสามารถเลือกใช้ที่
มีราคาถูก และสะดวกในการใช้  
       2.3 ขั้นตอนของการรม 1 – MCP หลังจากรมเมทิลโบรไมด์ มีแนวโน้มให้ผลดีกว่า ในพันธุ์เอียสกุล 
3. การทดสอบสารยืดอายุการใช้งานและระหว่างการขนส่ง ในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เปรียบเทียบกับสารการค้า 
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     3.1 สารพัลซิ่ง กรดซิตริก 150  ppm 2 ชั่วโมงแม้ ให้ผลในการยืดอายุการปักแจกันไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีควบคุมในพันธุ์เอียสกุล แต่ให้ผลแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมในการยืดอายุให้นานขึ้นในพันธุ์ขาว5N 
เมื่อเปรียบเทียบกับสารพัลซิ่งการค้าคือแอนโกร แม้จะด้อยกว่าในด้านยืดอายุการปักแจกัน  แต่มีข้อเด่นในเรื่อง
คุณภาพการบานเพ่ิมข้ึนของดอกตูมคือเปอร์เซนต์การบานของดอกตูมดีกว่า  
    3.2 สารแช่ก้านช่อดอกในระหว่างการขนส่ง 8-HQS 200 ppm + BA 5% + น้ าตาล 2%ให้ผลในการยืดอายุ
การปักแจกันดีกว่ากรรมวิธีควบคุมและสารแช่การค้าคือคริสซัลแตกต่างทางสถิติกันในพันธุ์ขาว5N และให้ผลในการยืด
อายุใกล้เคียงกันในพันธุ์เอียสกุลไม่แตกต่างกันกับสารแช่ปักแจกันการค้าคือคริสซัล และให้ผลเด่นกว่า ในด้านชะลอ
ดอกตูมเหลืองและเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ดอกตูมบานเพ่ิมในวันสุดท้ายดีกว่า 
 
                                               การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. แนะน าวิธีการใช้1-MCP รมดอกกล้วยไม้(ซึ่งผู้ส่งออกบางรายใช้อยู่แล้ว)แก่ผู้ส่งออกรายอื่นๆเพ่ือช่วยในการ
ยืดอายุการใช้งานและลดความเสียหายของกล้วยไม้โดยเฉพาะ จากการรมเมทธิลโบรไมด์ (ในปัจจุบันยังจ าเป็นต้องใช้
รมด้วยเมทธิลโบรไมด์เพ่ือก าจัดเพลี้ยไฟ กรณีส่งกล้วยไม้ไปสหภาพยุโรป จนกว่าจะมีสารอ่ืนที่สามารถใช้ทดแทน) 

2. เพ่ิมทางเลือกในการใช้สารพัลซิ่ง (pulsing solution) ก่อนการขนส่งคือ คลอรอกซ์ 0.5-1% หรือกรดซิ
ตริก 150-300 ppm แช่นาน 1 หรือ 2 ชั่วโมง และสารแช่ปลายก้านในระหว่างการขนส่ง (holding solution) คือ 8-
HQS 200 ppm + BA 5% + น้ าตาล 2% ได้ผลใกล้เคียงกับสารการค้าและสามารถเตรียมได้เอง DIY เพราะรู้
ส่วนผสมและสามารถปรับใช้ได้ สะดวกต่อการเตรียมและการใช้ราคาไม่แพง   
          3. การลดอุณหภูมิ (precooling) ดอกกล้วยไม้ ณ 10 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงก่อนการบรรจุเพ่ือการ
ส่งออกสามารถรักษาคุณภาพและชะลอดอกตูมให้เหลืองช้ากว่าการไม่ท า precooling จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพกล้วยไม้ และใช้เป็นข้อมูลที่สามารถพัฒนางานวิจัยต่อในเรื่องของระบบ FC ที่เหมาะสมในเชิง
พาณิชย์ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบกับ RC ที่ผู้ส่งออกใช้ในปัจจุบัน  

  
ค าขอบคุณ 

 ทีมงานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน  กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติงานวิจัยเกษตร  
กองแผนงานและวิชาการ  คุณสุรสิทธิ์ อภัยนอก  กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร      ส านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร  คุณสมพงษ์ ทวีสุข เจ้าของสวนกล้วยไม้ทวีสุข จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีส่วนช่วยให้ผลการด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วง 
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ภาคผนวก 

 
    ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของดอกกล้วยไม้ ณ เวลาต่างๆ 


