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5. บทคัดย่อ 

การศึกษาเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าไม้ตัดดอกเพ่ือการส่งออกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส ารวจและประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอก ศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาไม้ตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว และทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการ
ปักแจกันไม้ตัดดอก 2 ชนิด คือ ดอกดาหลาและดอกกระเจียวส้ม โดยท าการทดลองที่อาคารปฏิบัติการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 การทดลองย่อย คือ 
การศึกษาในดอกดาหลาและดอกกระเจียวส้ม การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวของดอกดาหลา โดยศึกษา
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ การขนส่งไปยังตลาดในประเทศและการขนส่งไปยังตลาด
ต่างประเทศ จากการศึกษาพบปริมาณการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกดาหลาในขั้นตอนการขนส่งไปยังตลาดใน
ประเทศมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.0 และการจ าลองการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 47.9 เมื่อศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยว
และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกดาหลา พบว่า การเก็บเกี่ยวดอกดาหลาที่ระยะดอกบาน 50% และ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 14 วัน และกลีบประดับยังสามารถ
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พัฒนาต่อไปได้ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา พบว่า  
ดอกดาหลาที่แช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกัน
ในน้ ากรอง มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 6 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การทดสอบสารละลาย holding 
ส าหรับปักแจกันตลอดอายุการใช้งาน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm ร่วมกับ 
sucrose 2.0% pH3 มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 7 วัน และยังพบว่ากลีบประดับยังสามารถพัฒนาและ              
บานต่อไปได้ ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีที่ใช้ในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลาโดย           
น าสารละลายที่ดีที่สุดจากการท า pulsing และ holding มาทดสอบร่วมกัน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกัน                      
ในสารละลาย 8-HQS 200 ppm ร่วมกับ sucrose 2.0% pH3 สามารถยืดอายุการปักแจกันได้นานขึ้น 8 วัน และ
กลีบประดับยังสามารถพัฒนาต่อไปได ้ 

การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกกระเจียวส้ม พบการสูญเสียมากที่สุดในขั้นตอน            
การขนส่งไปยังตลาดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.3 และในขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุคิดเป็นร้อยละ 69.4 
ในการศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกกระเจียวส้ม พบว่า การเก็บเก่ียวดอก
กระเจียวส้มที่ระยะดอกบาน 50% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษา            

ได้นาน 11 วัน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้มพบว่า การท า 
pulsing โดยแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400  ppm ระยะเวลา 30 นาที ก่อนน ามา          
ปักแจกันในน้ ากรอง ดอกกระเจียวส้มมีอายุการปักแจกันนานที่สุด 12 วัน ส่วนการทดสอบสารละลาย holding 
พบว่า ดอกกระเจียวส้มปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm ร่วมกับ sucrose 2.0% มีอายุการปักแจกัน
นานที่สุด 10 วัน และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพสารละลาย pulsing และ holding ร่วมกัน พบว่า ดอกกระเจียว
ส้มแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm ระยะเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันใน               
น้ ากรอง สามารถยืดอายุการปักแจกันได้นานขึ้น 17 วัน และดอกจริงยังสามารถบานและพัฒนาต่อไปได ้ 

 
This study of technology for maintaining quality and increasing value of cut flowers for 

export aimed to survey and assess post-harvest loss of cut flowers. Study on harvest index and 
optimum temperature for preserving cut flowers after harvest and test the efficiency of the 
chemical solution to extend vase life of 2 types of cut flowers which are Dalha (Etlingera 
elatior (Jack) R.M. Smith) and orange curcuma (Curcuma roscoeana Wall.) flower. The study was 
divided into 2 subtests: the study of Dalha and orange curcuma flowers. Estimating post-harvest 
loss of Dalha by studying the harvesting process, management in the packing house, 
transportation to the domestic market and transportation to the international market. From the 
study, it is found that the amount of loss after harvesting the Dalha during transportation to the 
domestic market is the most, representing 50.0% while export simulation result was 47.9 percent. 
When studying the harvest index and optimum temperature for keeping Dalha, it was found that 
harvesting Dalha at 50% blooming period then keeping them at 15 oC can extend the shelf life 
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for 14 days and the petals. were developable When tested the efficiency of a chemical solution 
to extend the life of Dalha vase, it was found that Dalha stalks which was immersed in a 400 
ppm citric acid solution for 30 minutes before placed in filtered water vase. The maximum vase 
life was 6 days at a temperature of 25 oC. Testing the holding solution for Dalha in 8-HQS 200 
ppm solution together with 2.0% sucrose the vase life could be maximized up to 7 days and also 
found that the petals can still be developed and further developed. In testing the chemical 
properties, the Dalha, which is immersed in a 200-ppm 8-HQS solution with 2.0 percent sucrose, 
can increase the vase life for 8 days and the petals can be further developed. 

Estimating Postharvest Loss of Orange curcuma Flower, the most loss was found in the 
process of transportation to the domestic market, which is 73.3% and in the handling process at 
the packing house, 69.4%. In the study of harvest index and storage temperature for Orange 
curcuma, it was found that the harvest of orange curcuma flower at 50% bloom period and 
stored at 15 degree can extend the shelf life for 11 days. In testing the efficiency of the chemical 
solution for extending the vase life of orange curcuma flower, pulsing by immersing the flower 
stalk in the citric acid solution at 400 ppm for 30 minutes before putting in the filtered water 
vase, Orange curcuma had the longest vase life of 12 days. In the test of holding solution, it is 
found that the Orange curcuma vase contained the solution of 8-HQS 200 ppm with 2.0% sucrose 
had the longest vase life of 10 days. When tested the efficiency of pulsing and holding solution 
together, it was found that orange curcuma stalks immersed in a 400 ppm citric acid solution for 
30 minutes before placing in filtered water vase can extend the vase life up to 17 days and the 
flowers can still bloom and develop further. 
 

6. ค าน า 

ไม้ตัดดอกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ พืชในวงศ์ขิง เช่น ดาหลา และ
กระเจียว แต่ปัญหาส าคัญของไม้ตัดดอก คือ มีการเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วและอายุการใช้งานสั้น ซึ่งสาเหตุ
เนื่องจากเนื้อเยื่อถูกตัดขาดจากแหล่งน้ า อาหาร และแร่ธาตุอาหาร จากการที่จุลินทรีย์เจือปนในน้ าที่ใช้               
ปักก้านดอก ท าให้ท่อล าเลียงอาหารเกิดการอุดตันส่งผลให้มีอายุการปักแจกันสั้น เป็นผลมาจากการดูดน้ า            
ของก้านดอกขึ้นมาไม่เพียงพอ (จริงแท้, 2549) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุส าคัญอ่ืน ๆ ที่ท าให้ไม้ตัดดอกสูญเสีย
คุณภาพอย่างรวดเร็วภายหลังการตัดดอก เช่น น้ าและอาหารที่สะสมในดอก ความเข้มแสง อุณหภูมิและเอทิลีน         
ที่ดอกไม้สร้างขึ้นรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ตั้งแต่การเก็บเก่ียวในแปลง การคัดคุณภาพ การบรรจุ และการขนส่ง 
ล้วนมีผลกระตุ้นให้ดอกเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ดัชนีการเก็บเก่ียวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ท าให้ไม้ตัดดอกมีคุณภาพดีจนกระทั่งวางจ าหน่าย การแก้ปัญหาเหล่านี้สามารถท าได้โดยการศึกษาดัชนีการเก็บ
เกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับไม้ตัดดอกและการใช้สารส่งเสริมคุณภาพของดอกไม้ (floral preservative) 
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ที่เหมาะสมในการยืดอายุการเก็บรักษาหรือปักแจกัน ซึ่งสารส่งเสริมคุณภาพของดอกไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย น้ า 
อาหาร สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สารป้องกันการเกิดเอทิลีนและกรดอินทรีย์ (ช.ณิฏฐ์ศิริ, 2545)  

ส่วนประกอบของสารส่งเสริมคุณภาพไม้ตัดดอกประกอบด้วยน้ าและน้ าตาลซูโครส โดยน้ านิยมใช้น้ ากลั่น
หรือน้ ากรองเพ่ือช่วยละลายสารเคมี น้ าที่มีค่า pH 3-4 มีความเหมาะสมมากกว่าน้ าที่มี pH สูง เนื่องจาก น้ าที่มี 
pH ต่ า จะช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และท าให้ไม้ตัดดอกดูดน้ าได้ดีขึ้น (Nowak and Rudnicki, 1990) 
น้ าตาลซูโครส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้กับดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว ช่วยให้โครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์สามารถ  
คงอยู่ได้ ช่วยปรับปรุงสมดุลของน้ า เพ่ิมปริมาณการดูดน้ าและในการสร้างแอนโทไซยานินจะมีน้ าตาลเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน (โสรยา, 2544) แต่น้ าตาลจะท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ท่อน้ า           
ของก้านดอกอุดตัน ดังนั้นจึง ต้องผสมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วย (Nowak and Rudnicki, 1990) ขณะที่ 
Suntipabvivattana (2002) รายงานว่า การใช้สารส่งเสริมคุณภาพที่ประกอบด้วยน้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น  
10% sodium benzoate ความเข้มข้น 400 ppm ร่วมกับ HQS ความเข้มข้น 150 ppm สามารถรักษาคุณภาพ
และยืดอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์ Walter Oumae ได้เป็นอย่างดี ส่วนการใช้กรดอินทรีย์กับ
ดอกไม้ ได้แก่ กรดซิตริกซึ่งเป็นกรดที่มีการใช้มากที่สุด ในระดับความเข้มข้น 50-800 ppm โดยช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในน้ าช่วยให้ก้านดอกดูดน้ าได้ดี และช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดภายในเซลล์ (Nowak 
and Rudnicki, 1990) กรดซิตริกให้ผลช่วยยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ เบญจมาศ คาร์เนชั่น เป็นสาร
ต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและชะลอการเปลี่ยนสี นอกจากนี้แล้วอาจท าหน้าที่เป็นตัวหยุดปฏิกิริยาต่อเนื่องของ
อนุมูลอิสระ (free radical chain terminator)  
 จากการศึกษาการใช้สารส่งเสริมคุณภาพของดอกไม้ พบว่า ความเข้มข้นของสารส่งเสริมคุณภาพของ         
ไม้ตัดดอกมีการตอบสนองต่อชนิดของไม้ตัดดอกที่ความเข้มข้นต่างกัน จากการทดลองของ งามพิศ (2550)             
ได้ทดลองหาสารละลายที่เหมาะสมส าหรับปักแจกันช่อดอกปทุมมา พบว่า 8-HQS 200 ppm ผสมน้ าตาลซูโครส 
0.5 เปอร์เซ็นต์ และปรับให้ได้ค่า pH5 ด้วยกรดซิตริก มีอายุการปักแจกันนานที่สุดเฉลี่ย 12.83 วัน ในขณะที่           
การทดลองของ วุฒิรัตน์ (2554) พบว่า ระดับความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสและ 8 -HQS ที่เหมาะส าหรับ          
ปักแจกันดอกว่านสี่ทิศคือ ความเข้มข้น 2% และ 400 ppm ตามล าดับ โดยจะมีอิทธิพลต่อการเหี่ยวของดอก
แตกต่างจากดอกที่ใช้ 8-HQS ความเข้มข้น 0 และ 200 ppm อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนการทดลองของ กาญจนา 
(2554) ได้ศึกษาสูตรสารส่งเสริมคุณภาพของดอกไม้ พบว่า ซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ 8 -HQS 200 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร และเติมสาร BAP 100-300 ppm สามารถยืดอายุการปักแจกันกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ฟาติมาได้นานถึง 
22.8-25.3 วัน 

ดังนั้น การทดลองในครั้งนี้จึงประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอก 2 ชนิด คือ ดอกดาหลา
และดอกกระเจียวส้ม เพ่ือหาปริมาณและสาเหตุของการสูญเสียในแต่ละขั้นตอนของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไม้ตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว และศึกษา
ประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียและยืดอายุการใช้
งานไม้ตัดดอกให้นานขึ้น 
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7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ดอกดาหลา 

2. ดอกกระเจียวส้ม 

3. ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 15 20 และ 25 องศาเซลเซียส 

4. เครื่องวัดสี colorimeter แบบพกพา Minolta รุ่น CR-10 
5. แผ่นเทียบสี RHS Color Chart รุ่นที่  6 (Sixth editon 2015) และแผ่นเทียบสี RHS color 

chart (1986) 
6. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
7. ตะกร้าพลาสติก 
8. กล่องกระดาษลูกฟูก 
9. ถุงพลาสติกชนิด polyethylene 
10. ถุงพลาสติกชนิด polypropylene 
11. ขวดแก้วส าหรับทดสอบอายุการปักแจกัน 
12. ถังพลาสติก 
13. โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl)  
14. กรดซิตริก (citric acid) 
15. น้ าตาลซูโครส (sucrose) 
16. 8-Hydroxyquinoline sulfate (8-HQS)  

 
การทดลองย่อยท่ี 1 ดอกดาหลา 

1.1 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกดาหลา 
ท าการส ารวจ เก็บตัวอย่าง และบันทึกข้อมูลเพ่ือประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอก 

ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจนกระทั่งถึงตลาดค้าส่งในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานดังนี้ 

 
 

 
 
  
 
 
  

1. การเก็บเกี่ยว  2. ผู้รวบรวม 

3. ตลาดในประเทศ 

4. จ าลองการขนส่ง ประเมินการสูญเสีย 

ประเมินการสูญเสีย 

ประเมินการสูญเสีย 
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1) ประเมินความเสียหายไม้ตัดดอกท่ีจุดรวบรวม  
1.1 ภายหลังจากขนส่งไม้ตัดดอกจากสวนเกษตรกรมายังผู้รวบรวม เก็บข้อมูลการขนส่งไม้ตัดดอกจาก

แหล่งผลิตมายังจุดรวบรวม โดยไม้ตัดดอกจะถูกน ามาด าเนินการตามข้ันตอนของการส่งออก 
1.2 สุ่มไม้ตัดดอกมาประเมินการสูญเสียทันทีที่มาถึงจุดรวบรวม 

2) ประเมินความสูญเสียที่ตลาดค้าส่ง (ตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพฯ) 
2.1 ภายหลังจากขนส่งไม้ตัดดอกมาจ าหน่ายที่ปากคลองตลาด ท าการเก็บข้อมูลรูปแบบ การขนส่ง บรรจุ

ภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุวิธีการขนส่ง และกรรมวิธีต่าง ๆ ในการปฏิบัติระหว่างการขนส่ง 
2.2 สุ่มไม้ตัดดอกมาประเมินความเสียหายทันทีท่ีดอกดาหลาขนส่งมาถึงตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพฯ 

3) ประเมินความสูญเสียภายหลังการขนส่งมายังสนามบิน 
3.1 ภายหลังการขนส่งจากโรงงานบรรจุหีบห่อ ขนส่งไปยังสนามบิน ท าการเก็บข้อมูลรูปแบบการขนส่ง

และกรรมวิธีต่าง ๆ ในการปฏิบัติระหว่างการขนส่ง 
3.2 สุ่มตรวจความเสียหายของดอกดาหลาทันทีที่ไม้ตัดดอกขนส่งมาถึงสนามบิน 
การประเมินการสูญเสีย โดยใช้ดอกดาหลา จ านวน 600 ดอก ในการประเมินการสูญเสีย คัดแยกสาเหตุ

ของการสูญเสียในแต่ละขั้นตอน ถ้าใน 1 ดอกมีสาเหตุการสูญเสียมากกว่า 1 สาเหตุ ให้เลือกสาเหตุที่เด่นชัดที่สุด 
โดยค านวณจากจ านวนไม้ตัดดอกที่เสียหาย เทียบกับจ านวนไม้ตัดดอกเริ่มต้นในแต่ละขั้นตอน การสูญเสียค านวณ
โดยสูตร 

เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย =   จ านวนไม้ตัดดอกท่ีได้รับความสูญเสีย x100 
                                                            จ านวนไม้ตัดดอกเริ่มต้น  
 
1.2 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกดาหลา 

1) เก็บเกี่ยวดอกดาหลาจากสวนเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระยะดอกบาน 50 70 และ 100%  
จากนั้นบรรจุดอกดาหลาในถังพลาสติก โดยวางช่อดอกในแนวตั้ง แช่ก้านดอกในน้ ากรอง แล้วขนส่งมายังอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 25  องศา
เซลเซียส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

2) วางแผนการทดลองแบบ split plot จ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ อุณหภูมิการเก็บรักษา 3 อุณหภูมิ คือ 15 20 และ 25 องศาเซลเซียส   
Subplot คือ ระยะการเก็บเกี่ยว 3 ระยะ คือ  

1. เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 50% 
2. เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 70% 
3. เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 100%  

 3) คัดเลือกดอกที่มีระยะดอกบานและขนาดสม่ าเสมอกัน ตัดก้านดอกให้มีความยาว 40 เซนติเมตร ตัด
ปลายก้านดอกเฉียง 45 องศา น ามาปักแจกันในน้ ากรอง เก็บรักษาตามอุณหภูมิที่ก าหนด 

4) ตรวจสอบคุณภาพทุกวัน จนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
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1.3 การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา  
โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดสอบย่อย คือ 

1)  การทดสอบสารละลาย pulsing ส าหรับแช่ก้านดอกดาหลาในระยะสั้น 
วางแผนการทดลองแบบ split plot กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ คือ สารละลาย pulsing จ านวน 5 กรรมวิธี คือ  

กรรมวิธีที่ 1 น้ ากรอง  (วิธีการควบคุม) 
กรรมวิธีที่ 2 NaOCl 5,000 ppm   
กรรมวิธีที่ 3 NaOCl 10,000 ppm  
กรรมวิธีที่ 4 กรดซิตริก 200 ppm  
กรรมวิธีที่ 5 กรดซิตริก 400 ppm 

Subplot คือ ระยะการเก็บรักษา โดยตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
 

2)  การทดสอบสารละลาย holding ในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา 
วางแผนการทดลองแบบ split plot กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ สารละลาย holding จ านวน 6 กรรมวิธี คอื 

 กรรมวิธีที่ 1  ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม) 
 กรรมวิธีที่ 2  ปักแจกันในน้ ายาการค้า (Flora Life) 
 กรรมวิธีที่ 3  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 0.5 % ปรับ pH 3 
 กรรมวิธีที่ 4  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 0.5 % ปรับ pH 4 
 กรรมวิธีที่ 5  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0 % ปรับ pH 3 
 กรรมวิธีที่ 6  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0 % ปรับ pH 4 

Subplot คือ ระยะการเก็บรักษา โดยตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
3) การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา 

วางแผนการทดลองแบบ split plot กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ สารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกัน จ านวน 6 กรรมวิธี คือ 

 กรรมวิธีที่ 1  ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม)  
 กรรมวิธีที่ 2  ปักแจกันในน้ ายาการค้า (Flora Life) 

 กรรมวิธีที่ 3  กรดซิตริก 400 ppm (pulsing) 
 กรรมวิธีที่ 4  สารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% (holding) 
 กรรมวิธีที่ 5  กรดซิตริก 400 ppm +ปักแจกันในน้ ายาการค้า (Flora Life)  

กรรมวิธีที่ 6  กรดซิตริก 400 ppm+สารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% 
Subplot คือ ระยะการเก็บรักษา โดยตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
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เก็บเกี่ยวดอกดาหลาที่ระยะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ จากสวนเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
คัดเลือกดอกที่มีขนาดสม่ าเสมอกัน ตัดก้านดอกให้มีความยาว 40 เซนติเมตร ตัดปลายก้านดอกเฉียง 45 องศา 
น ามาทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด 
 
การทดลองย่อยที่ 2 ดอกกระเจียวส้ม 
2.1 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกกระเจียวส้ม 
1) ประเมินความสูญเสียของไม้ตัดดอกในขั้นตอนการเก็บเก่ียว     

1.1 ประเมินความสูญเสียของดอกกระเจียวส้ม ในแหล่งผลิตไม้ตัดดอกเพ่ือส่งออกและจ าหน่ายใน
ประเทศ 
 1.2 เก็บข้อมูลวิธีการเก็บเกี่ยว ชนิดและภาชนะบรรจุ วิธีการเก็บเกี่ยวและกรรมวิธีต่าง ๆ ในระหว่าง
ขั้นตอนการเก็บเก่ียว 

1.3 สุ่มตัวอย่างไม้ตัดดอกเพ่ือน ามาประเมินการสูญเสียแล้วน ามาคัดแยกสาเหตุของความสูญเสีย 
2) ประเมินความเสียหายไม้ตัดดอกท่ีจุดรวบรวม  

2.1 ภายหลังจากขนส่งไม้ตัดดอกจากสวนเกษตรกรมายังผู้รวบรวมสินค้า เก็บข้อมูลการขนส่งไม้ตัดดอก
จากแหล่งผลิตมายังจุดรวบรวม โดยไม้ตัดดอกจะถูกน ามายังโรงงานบรรจุหีบห่อของผู้ส่งออกเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอน 
 2.2 สุ่มไม้ตัดดอกมาประเมินการสูญเสียทันทีที่ดอกกระเจียวส้มมาถึงจุดรวบรวมสินค้า 
3) ประเมินความสูญเสียที่ตลาดค้าส่ง (ตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพฯ) 

3.1 ภายหลังจากขนส่งไม้ตัดดอกมาจ าหน่ายที่ปากคลองตลาด ท าการเก็บข้อมูลรูปแบบ  การขนส่ง 
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุวิธีการขนส่ง และกรรมวิธีต่าง ๆ ในการปฏิบัติระหว่างการขนส่ง 

3.2 สุ่มไม้ตัดดอกมาประเมินความเสียหายทันทีท่ีดอกดาหลาขนส่งมาถึงตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพฯ 
4) ประเมินความสูญเสียภายหลังจ าลองการส่งออก 

4.1 ภายหลังการขนส่งจากโรงงานบรรจุหีบห่อ ขนส่ง ท าการเก็บข้อมูลรูปแบบการขนส่งและกรรมวิธีต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติระหว่างการขนส่ง 

4.2 สุ่มดอกกระเจียวส้มภายหลังจ าลองการส่งออก 
การประเมินการสูญเสีย โดยใช้ดอกกระเจียวส้ม จ านวน 600 ดอก ในการประเมินการสูญเสีย คัดแยกสาเหตุ

ของการสูญเสียในแต่ละขั้นตอน ถ้าใน 1 ดอกมีสาเหตุการสูญเสียมากกว่า 1 สาเหตุ ให้เลือกสาเหตุที่เด่นชัดที่สุด 
โดยค านวณจากจ านวนไม้ตัดดอกที่เสียหาย เทียบกับจ านวนไม้ตัดดอกเริ่มต้นในแต่ละขั้นตอน การสูญเสียค านวณ
โดยสูตร 

เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย =   จ านวนไม้ตัดดอกท่ีได้รับความสูญเสีย x100 
                                                            จ านวนไม้ตัดดอกเริ่มต้น  
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2.2  การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกกระเจียวส้ม 
 1) เก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้มที่ระยะดอกบาน 50 70 และ 100% จากสวนเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง แล้วขนส่งโดยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส วางช่อดอกในแนวนอน ห่อช่อดอกด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ตามกรรมวิธีของเกษตรกร บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกเจาะรู ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
จากสวนเกษตรกรถึงอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว ประมาณ 16 ชั่วโมง 

2) วางแผนการทดลองแบบ split plot จ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ อุณหภูมิการเก็บรักษา 3 อุณหภูมิ คือ 15 20 และ 25 องศาเซลเซียส   
Subplot คือ ระยะการเก็บเกี่ยว 3 ระยะ คือ  

1. เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 50% 
2. เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 70% 
3. เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 100% 

 3) คัดเลือกดอกที่มีขนาดสม่ าเสมอกัน ตัดก้านดอกให้มีความยาว 25 เซนติเมตร ตัดปลายก้านดอกเฉียง 
45 องศา น ามาปักแจกันในน้ ากรอง เก็บรักษาตามอุณหภูมิที่ก าหนด 

4) ตรวจสอบคุณภาพทุกวัน จนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
 
2.3 การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดสอบย่อย คือ 

1)  การทดสอบสารละลาย pulsing ส าหรับแช่ก้านดอกกระเจียวส้มในระยะสั้น เป็นเวลา 30 นาที  
วางแผนการทดลองแบบ split plot กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ สารละลาย pulsing จ านวน 5 กรรมวิธี คือ  

กรรมวิธีที่ 1 น้ ากรอง  (วิธีการควบคุม) 
กรรมวิธีที่ 2 (NaOCl)  5,000 ppm   
กรรมวิธีที่ 3 (NaOCl) 10,000 ppm  
กรรมวิธีที่ 4 กรดซิตริก 200 ppm  
กรรมวิธีที่ 5 กรดซิตริก 400 ppm 
กรรมวิธีที่ 6 กรดซิตริก 400 ppm+สารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% 

Subplot คือ ระยะการเก็บรักษา โดยตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
 
2)  การทดสอบสารละลาย holding ในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม 

วางแผนการทดลองแบบ split plot จ านวน 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ สารละลาย holding จ านวน 6 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1  ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม) 
กรรมวิธีที่ 2  ปักแจกันในน้ ายาการค้า (Flora Life) 
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กรรมวิธีที่ 3  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm + sucrose 0.5 % pH 3 
กรรมวิธีที่ 4  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm + sucrose 1.0 % pH 3 
กรรมวิธีที่ 5  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm + sucrose 1.5 % pH 3 
กรรมวิธีที่ 6  ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm + sucrose 2.0 % pH 3 
กรรมวิธีที่ 6  กรดซิตริก 400 ppm+สารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% 

Subplot คือ ระยะการเก็บรักษา โดยตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
 

3)  การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม 
วางแผนการทดลองแบบ split plot กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 3 ดอก โดยให้ 
Main plot คือ สารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกัน จ านวน 8 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม)  
กรรมวิธีที่ 2  กรดซิตริก 400 ppm (pulsing) 
กรรมวิธีที่ 3  สารละลาย 8-HQS 50 ppm+sucrose 0.5% (holding)  
กรรมวิธีที่ 4  สารละลาย 8-HQS 100 ppm+sucrose 0.5% 
กรรมวิธีที่ 5  สารละลาย 8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5% 
กรรมวิธีที่ 6 กรดซิตริก 400 ppm+8-HQS 50 ppm+sucrose 0.5%  
กรรมวิธีที่ 7 กรดซิตริก 400 ppm+8-HQS 100 ppm+sucrose 0.5%  
กรรมวิธีที่ 8 กรดซิตริก 400 ppm+8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5% 

Subplot คือ ระยะการเก็บรักษา โดยตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
เก็บเก่ียวดอกกระเจียวส้มที่ดอกจริงบาน 2-3 ชั้น จากสวนเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม คัดเลือก

ดอกที่มีขนาดสม่ าเสมอกัน และกลีบประดับบานจนสุดช่อดอก ตัดก้านดอกให้มีความยาว 25 เซนติเมตร 
ตัดปลายก้านดอกเฉียง 45 องศา น ามาทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด และเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 
25 องศาเซลเซียส ตรวจสอบคุณภาพทุกวันจนกว่าไม้ตัดดอกจะเสื่อมสภาพ 
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การตรวจสอบคุณภาพและบันทึกข้อมูลไม้ตัดดอก ดังนี้ 
  1. อัตราการดูดน้ า (มิลลิลิตร/ดอก/วัน) 

2. การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด (เปอร์เซ็นต์) 
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด (เปอร์เซ็นต์) = น้ าหนักเริ่มต้น – น้ าหนักในแต่ละวันที่ปักแจกัน × 100 

                 น้ าหนักเริ่มต้น 
3. การเปลี่ยนแปลงสีของดอก (ดอกดาหลา) ด้วยเครื่องวัดสี ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น CR-10 แล้ว

บันทึกค่าในระบบ CIE LAB โดยวัดสีที่กลีบประดับ อ่านค่าที่แสดงได้ดังนี้ 
ค่า L* เป็น 0  คือ สีด า    100       คือ  สีขาว 
ค่า a เป็น ลบ (-) คือ สีเขียว    บวก (+)  คือ  สีแดง 
ค่า b* เป็น ลบ (-) คือ สีน้ าเงิน    บวก (+)  คือ  สีเหลือง 

4. แผ่นเทียบสี RHS Color Chart รุ่นที่ 6 (Sixth editon 2015) ใช้ส าหรับดอกกระเจียวส้ม 
5. บันทึกลักษณะการเสื่อมสภาพของดอก โดยให้ค่าคะแนนความสดจากการพิจารณาลักษณะที่

ปรากฏ  
5 คะแนน = กลีบดอกสดไม่พบพื้นท่ีเสียหาย  
4 คะแนน = กลีบดอกมีพ้ืนที่เสียหายน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ดอก  
3 คะแนน = กลีบดอกพ้ืนที่เสียหายร้อยละ 25-50 ของพ้ืนที่ดอก 
2 คะแนน = กลีบดอกพ้ืนที่เสียหายร้อยละ 50-75 ของพ้ืนที่ดอก 
1 คะแนน = กลีบดอกพ้ืนที่เสียหายมากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ดอก 

6. อายุการปักแจกัน (วัน) เมื่อดอกเสื่อมสภาพและมีพ้ืนที่เสียหายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด)  : ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ    : อาคารปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน   

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
การทดลองย่อยที่ 1 ดอกดาหลา 
1.1 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกดาหลา 

การปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ในแหล่งผลิตไม้ตัดดอกท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดยปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการของ
เกษตรกรและผู้ส่งออกตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูก การรวบรวมผลิตผล การจัดการในโรงคัดบรรจุ 
จนกระท่ังการจ าลองการส่งออกไปจ าหน่ายยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 1. ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูก พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวดอกดาหลาในช่วงเช้า โดยใช้มีดตะขอ
ในการตัด หลังตัดดอกแช่ก้านดอกในน้ าสะอาดทันที รวบรวมแล้วน าดอกดาหลาแช่ในอ่างน้ าเพ่ือล้างและไล่แมลง 
จากนั้นห่อหุ้มดอกดาหลาด้วยถุงพลาสติกทุกดอก มัดรวมช่อ ช่อละ 10 ดอก ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้น 
(Figure 1)  

2. ขั้นตอนการขนส่งไม้ตัดดอกดอกดาหลาจากสวนเกษตรกรมายังผู้รวบรวมสินค้า พบว่า เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวดอกดาหลาทุกระยะเก็บเกี่ยวและขนาดดอกปะปน ขนส่งดอกดาหลาจากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังโรงคัดบรรจุ
ในจังหวัดราชบุรี ด้วยรถกระบะที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิ เมื่อเดินทางถึงโรงคัดบรรจุจะด าเนินการตามขั้นตอนของ
ผู้ประกอบการ โดยคัดแยกสาเหตุของการสูญเสีย คัดแยกดอกที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก เช่น ก้านดอกสั้น ดอก
มีขนาดเล็ก ซึ่งความยาวก้านดอกตามมาตรฐานการส่งออก คือ 80-100 เซนติเมตร ขนาดดอกใหญ่ กลีบดอกไม่
ฉีกขาด และไม่มีรอยกัดของแมลง หุ้มก้านดอกด้วยส าลีชุบน้ าแล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติกอีกชั้น ห่อหุ้มดอกด้วย
กระดาษสา น าเข้าห้องอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส แล้วน าบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูก จ านวน 20 ดอกต่อกล่อง 
(Figure 2)  

3. ขั้นตอนการขนส่งไปยังสนามบิน ดอกดาหลาที่ผ่านขั้นตอนของผู้ประกอบการโดยบรรจุลงกล่อง
กระดาษลูกฟูก จ านวน 20 ดอกต่อกล่อง ขนส่งด้วยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส รองพ้ืนด้วย
ผ้านวมเพ่ือกันแรงกระแทก ใช้ระยะเวลาในการขนส่งไปยังสนามบิน ประมาณ 3-4 ชั่วโมง สุ่มตัวอย่างดอกดาหลา
มาประเมินการสูญเสียและคัดแยกสาเหตุของการสูญเสียทันทีเมื่อขนส่งถึงสนามบิน                  

4. ขั้นตอนจ าลองการส่งออก  โดยจ าลองการส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 14 ชั่วโมง แล้วน ามาประเมินการสูญเสียโดยจ าแนกตามสาเหตุของการ
สูญเสีย   

 

ปริมาณการสูญเสียในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวไปยังตลาดต่างประเทศ  
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ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุ พบการสูญเสียที่โรงคัดบรรจุเฉลี่ยร้อยละ 28.1 ได้แก่ ก้านดอกสั้น
ร้อยละ 2.5 ดอกมีขนาดเล็กร้อยละ 21.3 ลักษณะดอกผิดปกติร้อยละ 2.5 การเกิดโรคร้อยละ 1.5 รอยฉีกขาด 
ร้อยละ 0.8 และรอยช้ าร้อยละ 1.5  

ขั้นตอนการขนส่ง ในขณะที่การขนส่งไปยังสนามบิน พบการสูญเสียร้อยละ 46.6 ได้แก่ รอยฉีกขาดร้อย
ละ 8.0 รอยพับร้อยละ 22.7 และรอยช้ าร้อยละ 16.0  

ขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อรอการส่งออก โดยจ าลองการส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 14 ชั่วโมง แล้วน ามาประเมินการสูญเสียโดยจ าแนกตามสาเหตุของ            
การสูญเสียพบการสูญเสียจากการจ าลองการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 47.9 ได้แก่ การเกิดโรคร้อยละ 4.6 รอยฉีกขาด
ร้อยละ 10.0 รอยพับร้อยละ 29.3 และรอยช้ าร้อยละ 4.0  

จากการประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกดาหลาตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูก
จนกระท่ังส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ เมื่อจ าแนกการสูญเสียในแต่ละขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนการเก็บรักษาเพ่ือ
รอการส่งออก พบการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมาคือ ขั้นตอนการขนส่งจากโรงคัดบรรจุมายัง
สนามบิน และขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุ คิดเป็นร้อยละ 46.7 และ 28.1 ตามล าดับ (Table 1) โดยจ าแนก
สาเหตุของการสูญเสียได้เป็น 7 ประเภท คือ ก้านดอกสั้น ดอกมีขนาดเล็ก ลักษณะดอกผิดปกติ  การเกิดโรค            
รอยฉีกขาด รอยพับ และรอยช้ า (Figure 3) 

การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกดาหลาไปยังตลาดในประเทศ (ปากคลองตลาด) 
ด าเนินการในแหล่งผลิตไม้ตัดดอกเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการ
ของเกษตรกร ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูก การรวบรวมผลิตผล พบว่า ดอกดาหลาห่อหุ้มด้วย
ถุงพลาสติกทุกดอก มัดรวมช่อ ช่อละ 10 ดอก ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้น ขนส่งโดยใช้รถกระบะ รองพ้ืน
กระบะด้วยผ้านวม วางดอกดาหลาที่จัดเป็นช่อเรียงซ้อนกัน ขนส่งไปจ าหน่ายยังตลาดดอกไม้ที่ปากคลองตลาด 
พบสาเหตุ การสูญเสียตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุ พบการสูญเสียที่โรงคัดบรรจุเฉลี่ยร้อยละ 40.0 ได้แก่ ก้านดอกสั้น
ร้อยละ 19.0 ดอกมีขนาดเล็กร้อยละ 13.5 การเข้าท าลายของแมลงร้อยละ 3.0 รอยฉีกขาดร้อยละ 2.5 และรอย
ช้ าร้อยละ 2.0  

 ขั้นตอนการขนส่งไปยังตลาดในประเทศ พบการสูญเสียในขั้นตอนการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 47.5 ได้แก่ 
การเข้าท าลายของแมลงร้อยละ 2.0 การเกิดโรคร้อยละ 2.5 รอยฉีกขาดร้อยละ 2.5 รอยพับร้อยละ 15.5 และ
รอยช้ าร้อยละ 2.0 (Table 2) จากความเสียหายเห็นได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติสูงจึงต้องปฏิบัติตาม GAP เช่น ขนาด
ดอกเล็ก การเข้าท าลายของแมลง  

นอกจากนั้นการประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกดาหลา พบว่า การเก็บเกี่ยวดอกดาหลา
ระยะดอกตูมเกินไป ซึ่งการพัฒนาของดอกยังไม่สมบูรณ์ เมื่อน าไปปักแจกันจะท าให้เหี่ยวได้ง่าย มีคุณภาพต่ า และ
อายุการใช้งานสั้น ซึ่งหากมีการเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม จะช่วยลดการสูญเสียดังกล่าวลงได้ เนื่องจากไม้ดอก
แต่ละชนิดจะมีระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันตามชนิดของดอกไม้ (นิธิยาและดนัย, 2556) การเกิดรอยพับ           
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รอยช้ า และรอยฉีกขาดของกลีบดอก การสูญเสียในขั้นตอนนี้สาเหตุอาจเกิดจากแรงกระแทก การกดทับ และ 
การเสียดสีในระหว่างการขนส่ง การบรรจุหีบห่อไม้ดอก ควรจัดวางไม้ดอกในกล่องไม่ให้เคลื่อนไหวและบรรจุไม่
แน่นหรือมากจนเกินไป เนื่องจากการบรรจุมากเกินไปและการจัดวางไม่เหมาะสมท าให้เกิดเสียหายได้ (จิราภา,  
2559) และน าไปสู่การเสื่อมสภาพของดอกไม้ จึงควรใช้ความระมัดระวังในทุกขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผล การเกิดรอยช้ าที่ส่วนต่าง ๆ ของดอกไม้และไม่ควรวางดอกไม้ซ้อนทับกันมาก
เกินไป ส่วนการเกิดรอยพับ รอยช้ า รอยฉีกขาดของกลีบดอก และความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชในดอกดาหลา 
ตรวจพบในขั้นตอนการคัดแยกที่ โรงคัดบรรจุ ทั้งนี้ในขั้นตอนการจ าลองการส่งออก พบการเสียหายในส่วนนี้
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการคัดส่วนที่เป็นโรคออก และการขนส่งใช้เวลาไม่นานจึงยังไม่พบการแพร่กระจาย
ของโรค ส่วนความเสียหายจากรอยพับ รอยช้ า รอยฉีกขาดของกลีบดอก อาจเกิดจากขั้นตอนการขนส่งไปยัง
สนามบิน อย่างไรก็ตาม รอยพับ  และรอยช้ า มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความเสียหาย
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าแรงกดทดทับและแรงกระแทกในระหว่างการขนส่งมีผลเสียต่อการสูญเสียคุณภาพหลังการ
เก็บเกี่ยว ดังนั้น ควรให้ความรู้ ค าแนะน าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกไม้ตัดดอกถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  
เพ่ือลดการสูญเสียและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพส าหรับวางจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
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Table 1 The percentage of loss assessment at difference stage after harvest for Export. 

Loss assessment points short stem small size abnormalities disease torn petals folded bruise Average (%) 

1. Packing house 2.5 21.3 0.5 1.5 0.8 0.0 1.5 28.1 
2. Transportation to the airport 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 22.7 16.0 46.7 

3. Export simulation 0.0 0.0 0.0 4.6 10.0 29.3 4.0 47.9 
 

 
Table 2 The percentage of loss assessment at difference stage after harvest to local market. 

Loss assessment points short stem small size abnormalities insect disease torn petals folded bruise Average (%) 

1. Packing house 19.0 13.5 0.0 3.0 0.0 2.5 0.0 2.0 40.0 

2. Transportation to the markets 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 2.5 15.5 27.5 47.5 
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(A)       (B) 

      
(C)       (D) 

        
(E)       (F) 
Figure 1 The handing practices at packing house. 

    A = Harvesting 
B = Soak flower stalks 
C = Claning 
D = Making bunches 
E = Packing flower bouquet by PP plastic 
F = Final product 
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(A)       (B) 

      
(C)       (D) 

      
(E)       (F) 
Figure 2 Dalha practicing at Packing house for export. 

A = Wrap from the overall. 
B = Seperating. 
C = Wraping into bouquet. 
D = Stalks with soaked cotton ball in water. 
E = Packing in paperbox. 
F = Ready to send final product. 
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Figure 3 Cause of loss in Dalha after harvest. 
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1.2 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกดาหลา 
ปริมาณการดูดน้ า พบว่า ดอกดาหลาเก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 100% เก็บรกัษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ตลอดอายุการเก็บรักษา มีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 3) แต่แสดง
อาการเสื่อมสภาพเร็วกว่าการเก็บเกี่ยวดอกดาหลาที่ระยะ 50 และ 70% เนื่องจากระยะเก็บเกี่ยวที่แก่
จนเกินไปเมื่อพืชเกิดบาดแผลและเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงจึงกระตุ้นให้มีอัตราการหายใจสูงพืชคายน้ าได้มาก
ส่งผลให้มีปริมาณการดูดน้ าเข้าไปในดอกมากข้ึน  
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด พบว่า ตลอดอายุการเก็บรักษาดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50% มี
น้ าหนักสดมากที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 4) การตัดดอกไม้ในระยะที่เหมาะสมและเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ าช่วยชะลอการสูญเสียน้ าหนักท าให้ดอกมีความสดและยังช่วยรักษาคุณภาพของดอกไม้ให้มี
อายุการใช้งานได้นานขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงสี ดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50% มีค่า L* สูงที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (Table 5) ส าหรับค่า a* อยู่ในแกน + ซึ่งแสดงค่าสีแดง พบว่า ดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 
100% มีค่า a* สูงที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกระยะเก็บเกี่ยว (Table 6) ส่วนค่า b* ของ
ดอกดาหลา พบว่า ที่ระยะดอกบาน 100% มีค่า b* สูงที่สุด 15.17 และเม่ือเก็บรักษาครบ 5 วัน พบว่า ค่า b* 
ที่ระยะดอกบาน 100%  มีค่า b* น้อยที่สุด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 7) จาการทดลองซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าอายุการเก็บเกี่ยวมีผลต่อ ค่า L* ค่า a* และค่า b* ของดาหลา เนื่องจากกลีบประดับของดอกดาหลา            
เก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50% สามารถพัฒนาและบานต่อไปได้เมื่อมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นและจะลดลง
เมื่อดอกดาหลาเริ่มเสื่อมสภาพ ส่วนค่า a*  ของดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 100% มีค่าสูงที่สุด 
เนื่องจากสีของดอกหลาที่ระยะดอกบาน 100 เปอร์เซ็นต์ มีการพัฒนาของสีแดงเต็มที ่
คะแนนความสด เมื่ออายุการเก็บรักษาครบ 4 วัน ดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 70 และ 100%              
เริ่มปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกที่สังเกตได้อย่างชัดเจน คือ กลีบดอกแสดงให้บาดแผล รอยช้ าและ 
รอยพับจากการขนส่งเด่นชัดขึ้น ปลายกลีบเริ่มแสดงอาการเหี่ยวแห้ง (Figure 6) และเมื่ออายุเก็บรักษาครบ   
5 วัน พบว่า ดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50% มีการเสื่อมสภาพของดอกน้อยที่สุด และส่งผลให้มีค่า
คะแนนความสดมากที่สุด 4.3 คะแนน (Table 8) เนื่องจากอุณหภูมิต่ าช่วยชะลอการสูญเสียน้ าท าให้ดอกดา
หลาสด ไม่เหี่ยวแห้ง จึงท าให้มีค่าคะแนนความสดสูงกว่า 
อายุการเก็บรักษา พบว่า ดอกดาหลาเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50% ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 
องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษานานที่สุด 13.9 วัน (Table 9) จากกการทดลองแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ     
มีผลต่อปริมาณการดูดน้ าของดอกดาหลา การเก็บเกี่ยวดอกไม้ที่บานเต็มที่ มีผลท าให้อายุการใช้งานของดอก
ดาหลาสั้นลง จึงควรเก็บรักษาดอกดาหลาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสและการเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50 
เปอร์เซ็นต ์สามารถชะลอการเสื่อมสภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งการเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม
ยังสามารถลดการสูญเสียในระหว่างการขนส่งได้ 
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Table 3 Water up take (ml) of Dalha at different harvesting index and storage temperature. 
Harvesting Index 

 
Storage temperature 

15 20 25 
  Day1  
50% 5.28b B 6.63b B 13.68c A 
70% 8.82a C 12.25a B 24.08b A 
100% 9.53a B 10.78ab B 31.13a A 
cv (%) (temperature) = 4.7   cv (%) (Harvesting Index) = 10.8    
  Day2  
50% 4.90b B 5.40b B 19.60c A 
70% 7.48ab B 7.05b B 35.00b A 
100% 8.40a B 9.82a B 41.33a A 
cv (%) (temperature) = 10.8   cv (%) (Harvesting Index) = 11.6    
  Day3  
50% 5.08b B 5.50b B 15.78c A 
70% 7.88ab B 8.95a B 29.10b A 
100% 9.82a B 8.82a B 34.50a A 
cv (%) (temperature) = 4.7   cv (%) (Harvesting Index) = 13.7    
  Day4  
50% 7.15b B 5.03b B 13.63c A 
70% 10.15ab B 7.08ab C 29.53b A 
100% 12.25a B 9.40a B 33.75a A 
cv (%) (temperature) = 11.3   cv (%) (Harvesting Index) = 14.8    
  Day5  
50% 5.0c C 3.8b C 12.2b A 
70% 7.6b B 7.4a B 23.3a A 
100% 9.3a B 7.8a B 27.1a A 
cv (%) (temperature) = 10.3 cv (%) (Harvesting Index) =13.3    

Means followed by the same uppercase letter (A,B,C) in row and lowercase (a, b, c) in the column are 

not significantly different  by DMRT (P≥0.05) 
 

 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 4 Fresh weight (%) of Dalha at different harvesting index and storage temperature 
Harvesting Index Storage temperature Average 

15 20 25 (Harvesting Index) 
  Day1   
50% 101.13a 101.18a 101.65ab 101.32 
70% 100.55a 101.15a 100.65b 100.78 
100% 100.83a 100.85a 102.08a 101.25 
Average Storage temperature 100.83 101.06 101.46  
cv (%) (temperature) = 0.9   cv (%) (Harvesting Index) = 0.8 
  Day2   
50%  102.18 102.40 103.03 102.53a 
70% 101.18 102.15 101.38 101.57b 
100% 101.63 101.85 102.78 102.08ab 
Average Storage temperature 101.66 102.13 102.39  
cv (%) (temperature) = 0.8   cv (%) (Harvesting Index) = 0.9 
  Day3   
50% 102.63 103.73 104.00 103.45a 
70% 101.75 103.03 101.95 102.24b 
100% 102.03 102.07 103.13 102.77b 
Average Storage temperature 102.13b 103.15a 103.03ab  
cv (%) (temperature) = 0.9 cv (%)cv (%) (Harvesting Index) = 0.9 
  Day4   
50% 102.88 104.55 104.58 104.00a 
70% 102.48 103.78 102.03 102.76b 
100% 102.63 103.60 103.63 103.28ab 
Average Storage temperature 102.66b 103.98a 103.41ab  
cv (%) (temperature) = 0.9   cv (%) (Harvesting Index) = 1.0 
  Day5   
50% 104.3 105.6 104.9 104.9 
70% 103.1 104.5 102.8 103.5 
100% 103.1 104.3 103.5 103.6 
Average Storage temperature 103.5 104.8 103.7  
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cv (%) (temperature) = 0.9   cv (%) (Harvesting Index) = 1.4 
Means followed by the same letter  (a, b, c) in the column are not significantly different  by DMRT (P≥0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 L* value of Dalha at different harvesting index and storage temperature. 
Harvesting Index Storage temperature Average 

15 20 25 (Harvesting Index) 
  Day1   
50% 52.20 51.38 53.10 52.23a 
70% 49.37 50.23 49.25 49.62b 
100% 47.70 48.15 49.22 48.36b 
Average Storage temperature 49.76 49.92 50.53  
cv (%) (temperature) = 4.0   cv (%) (Harvesting Index) = 3.7 
  Day2   
50% 51.75 51.55 54.18 52.49a 
70% 49.25 51.03 51.58 50.65b 
100% 49.05 50.88 50.03 49.98b 
Average Storage temperature 50.05 51.15 51.93  
cv (%) (temperature) = 2.8 cv (%) (Harvesting Index) = 3.9 
  Day3   
50% 51.85 51.60 53.33 52.26a 
70% 49.47 50.13 51.03 50.21b 
100% 50.25 49.45 50.08 49.92b 
Average Storage temperature 50.53 50.39 51.48  
cv (%) (temperature) =2.8  cv (%) (Harvesting Index) = 3.6 
  Day4   
50% 51.73 51.22 52.55 51.83a 
70% 49.08 49.65 49.70 49.48b 
100% 49.05 49.68 47.75 48.83b 
Average Storage temperature 49.95 50.18 50.00  
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cv (%) (temperature) =2.8  cv (%) (Harvesting Index) = 3.4 
  Day5   
50% 51.13 50.73 53.43 51.76a 
70% 48.20 49.55 49.55 49.10b 
100% 48.78 47.90 47.80 48.16b 
Average Storage temperature 49.37 49.39 50.26  
cv (%) (temperature) = 4.5   cv (%) (Harvesting Index)  = 4.0 

Means followed by the same  letter  (a, b, c) in the column are not significantly different  by DMRT (P≥0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 6 a* value of Dalha at different harvesting index and storage temperature. 

Harvesting Index Storage temperature Average 
15 20 25 (Harvesting Index) 

  Day1   
50% 37.15 38.48 35.58 37.07c 
70% 40.33 39.15 40.53 40.00b 
100% 43.00 42.68 41.00 42.23a 
Average Storage temperature 40.16 40.10 39.0a  
cv (%) (temperature) = 4.2   cv (%) (Harvesting Index) = 6.1 
  Day2   
50% 38.25 37.72 35.05 37.10 
70% 40.60 37.43 37.20 38.41 
100% 40.63 38.78 39.20 39.53 
Average Storage temperature 39.83a 37.97ab 37.15b  
cv (%) (temperature)= 5.7   cv (%) (Harvesting Index) = 7.7 
  Day3   
50% 37.30 38.68 35.50 37.16 
70% 39.4 38.23 37.90 38.51 
100% 38.98 38.23 38.65 38.62 
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Average Storage temperature 38.56 38.38 37.35  
cv (%) (temperature) = 6.9   cv (%)Harvesting Index) = 5.2 
  Day4   
50% 37.10 37.30 34.68 36.36b 
70% 40.45 39.50 38.30 39.42a 
100% 40.15 39.33 41.38 40.28a 
Average Storage temperature 39.23 38.71 38.12  
cv (%) (temperature) = 5.2   cv (%) (Harvesting Index) = 4.5 
  Day5   
50% 38.05 37.53 34.85 36.81b 
70% 40.85 39.60 38.55 39.67a 
100% 39.58 41.03 39.85 40.15a 
Average Storage temperature 39.49 39.38 37.75  
cv (%) (temperature) = 6.0   cv (%) (Harvesting Index) = 5.1 

Means followed by the same  letter  (a, b, c) in the column are not significantly different  by DMRT (P≥0.05) 
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Table 7 b* value of Dalha at different harvesting index and storage temperature. 
Harvesting Index Storage temperature Average 

15 20 25 (Harvesting Index) 
  Day1   
50% 13.95 1.73 13.13 13.93a 
70% 14.80 14.53 14.48 14.60a 
100% 16.03 16.00 13.48 15.17a 
Average Storage temperature 14.93 15.08 13.69  
cv (%) (temperature) = 10.4   cv (%) (ระยะเก็บเกีย่ว) = 11.1 
  Day2   
50% 13.393 13.58 12.55 13.35b 
70% 15.00 13.83 13.75 14.19ab 
100% 15.05 14.63 14.10 14.59a 
Average Storage temperature 14.66 14.01 13.47  
cv (%) (temperature) = 5.6   cv (%) (Harvesting Index) = 7.5 
  Day3   
50% 13.75 14.55 12.70 13.67a 
70% 15.40 14.10 14.00 14.50a 
100% 14.90 14.53 14.68 14.70a 
Average Storage temperature 14.68 14.39 13.79  
cv (%) (temperature) = 7.6   cv (%) (Harvesting Index) = 8.4 
  Day4   
50% 14.8 13.95 12.23 13.42b 
70% 15.73 14.80 13.65 14.73a 
100% 15.18 14.83 14.80 14.93a 
Average Storage temperature 14.99a 14.53ab 13.56b  
cv (%) (temperature) = 9.3   cv (%) (Harvesting Index) = 6.8 
  Day5   
50% 14.25 13.90 18.68 15.61 
70% 15.23 14.25 14.95 14.81 
100% 15.48 14.55 14.18 14.73 
Average Storage temperature 14.98 14.23 15.93  
cv (%) (temperature) = 28.3   cv (%) (Harvesting Index) = 32.6 
Means followed by the same  letter  (a, b, c) in the column are not significantly different  by DMRT (P≥0.05) 
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Table 8 Flower freshness score of Dalha at different harvesting index and storage 

temperature. 
Harvesting Index Storage temperature Average 

15 20 25 (Harvesting Index) 
  Day1   
50% 5.0 5.0 5.0 5.0 
70% 5.0 5.0 5.0 5.0 
100% 5.0 5.0 5.0 5.0 
Average Storage temperature 5.0 5.0 5.0  
  Day2   
50% 5.0 4.9 5.0 5.0 
70% 5.0 4.9 5.0 5.0 
100% 5.0 4.9 4.9 4.9 
Average Storage temperature 5.0 4.9 5.0  
  Day3   
50% 5.0 4.9 3.9 4.6 
70% 5.0 4.8 3.9 4.6 
100% 5.0 4.9 3.6 4.5 
Average Storage temperature 5.0 4.9 3.8  
  Day4   
50% 5.0 4.9 3.7 4.5 
70% 4.8 4.8 3.6 4.4 
100% 4.8 4.8 3.1 4.2 
Average Storage temperature 4.9 4.8 3.5  
  Day5   
50% 5.0 4.9 2.9 4.3 
70% 4.8 4.8 2.7 4.1 
100% 4.7 4.5 2.9 4.0 
Average Storage temperature 4.8 4.7 2.8  

5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area 25-50%  
2 = The petals are damaged area 50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  
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Table 9 Vase life (day) of Dalha at different harvesting index and storage temperature. 
 

Storage temperature Harvesting index 
50% 70% 100% 

15๐C 
20๐C 
25๐C 

13.9 
8.9 
6.2 

12.8 
8.9 
6.0 

12.5 
8.8 
6.0 

 
 
 
 

 
Figure 4 Three stages of harvesting ; (A) 50% of floral bracts opened, (B) 70% of floral 
bracts opened and (C) 100% of floral bracts opened (grower’s). 
 

(B) (A) (C) 
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Figure 5 Three stages of harvesting; (A) 50 % of floral bracts opened, (B) 70% of floral bracts 
opened and (C) 100% of floral bracts opened (grower’s) Storage at 20 degrees for 5 days. 

 

 
Figure 6 Deteriorate for Dalha. 

 
 
 
 
 
 

(A) 

(B) 

(C) 
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1.3 การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา 
ทดสอบสารละลายเคมี pulsing ในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา  
ปริมาณการดูดน้ า ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดในวันที่ 2 และเมื่ออายุปักแจกันครบ           
5 วัน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในน้ ากรอง (วิธีการควบคุม) มีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุด 17.1 มิลลิลิตร 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Figure 7A) อย่างไรก็ตามปริมาณการดูดน้ าของดอกดาหลาจะลดลง            
อย่างต่อเนื่องเมื่ออายุปักแจกันนานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเสื่อมสภาพของดอก  
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นในช่วงอายุปักแจกัน 1-4 วัน แสดงว่า
น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างปักแจกันเกิดจากการดูดน้ าของดอกดาหลา และเมื่ออายุการปักแจกันครบ 5 วัน 
พบว่า น้ าหนักของดอกดาหลาทุกกรรมวิธีเริ่มลดลง การแช่ก้านดอกในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์              
ความเข้มข้น 5,000 และ 10,000 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง มีการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักสดมากกว่า การแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 200 และ 400 ppm เป็นเวลา 30 
นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(Figure 7B) 
การเปลี่ยนแปลงสีของดอก พบว่า ความสว่างของสี L* ของดอกดาหลาทุกกรรมวิธี เมื่ออายุปักแจกันครบ             
5 วัน มีค่า L* เฉลี่ย 44.2-48.7  ส่วนค่า a* ของกลีบประดับดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีค่าเป็น + คือ  มีสีแดง         
มีค่าเฉลี่ย 37.3-40.3 ไม่แตกต่างทางสถิติ  และค่า b* ของกลีบประดับดอกดาหลา พบว่า ทุกกรรมวิธี มีค่า b 
เฉลี่ย 15.1-16.3 ไม่แตกต่างทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแช่ก้านดอกในสารละลาย pulsing เป็นเวลา           
30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี (Figure 8D, E, F) 
คะแนนความสด ลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกดาหลาระหว่างการปักแจกัน พบ ลักษณะการเสื่อมสภาพ
ของดอกที่สังเกตได้อย่างชัดเจน คือ กลีบดอกแสดงให้เห็นรอยช้ า รอยพับจากการขนส่งเด่นชัดขึ้น ปลายกลีบ
เริ่มแสดงอาการเหี่ยวแห้ง และเมื่ออายุการปักแจกันครบ 5 วัน พบว่า การแช่ก้านดอกดาหลาในสารละลาย
กรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง มีค่าคะแนนความสด
มากกว่าทุกกรรมวิธี (Figure 9, 12) 
อายุการปักแจกัน การแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อน
น ามาปกัแจกันในน้ ากรอง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ์ 80%) มีอายุการปักแจกันมากที่สุด
เฉลี่ย 6 วัน และยังพบว่า ดอกดาหลาที่น ามาใช้ในการทดลองเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์             
กลีบประดับยังสามารถพัฒนาและบานต่อไปได้ เมื่ออายุการปักแจกันนานขึ้น (Table 10) 
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Figure 7 Water uptake (A) and Fresh weight (B) with pulsing solution for Dalha. 

 
  
 

 

(A) 
 

(B) 
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Figure 8 L* (A), a* (B) and b* (C) with pulsing solution for Dalha. 
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Figure 9 Flower freshness score with pulsing solution for Dalha. 

5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area 25-50%  
2 = The petals are damaged area 50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  

  
 

Table 10 Vase life (day) with pulsing solution for Dalha.  
 

Treatment Vase life (Days) 

Control 5.8 
5.3 
5.5 
5.5 
5.0 

NaOCl 5,000 ppm   
NaOCl 10,000 ppm   

citric acid 200 ppm 
citric acid 400 ppm 
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Figure 10 Stages of harvesting 50 % of floral bracts opened. 

 

    
                                            

    
Figure 11 Dalha with pulsing solution of storage at 25 ๐C for 5 days. 

A = Control  
B = NaOCl 5,000 ppm   
C = NaOCl 10,000 ppm   

   D = citric acid 200 ppm 
E = citric acid 400 ppm 
 

 
Figure 12 Deteriorate for Dalha. 

(A) (C) 

(D) 

(B) 

(E) 
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ทดสอบสารละลายเคมี holding ในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา 
ปริมาณการดูดน้ า ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดในวันที่ 2 โดยปักแจกันในน้ ากรอง 
(วิธีการควบคุม) มีปริมาณการดูดน้ ามากท่ีสุด 10.3-16.7 มิลลิลิตร และเมื่ออายุการเก็บรักษาครบ 6 วัน พบว่า 
ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 และ 4 มีปริมาณการดูดน้ ามาก
ที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (Figure 13A) ทั้งนี้เนื่องจากสาร 8-HQS จะช่วยยับยั้ง
การเจริญเติบโตจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการอุดตันของท่อน้ าในก้านดอก จึงท าให้การดูดน้ าในก้าน
ดอกสูงขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นในช่วงอายุปักแจกัน 1-4 วัน ซึ่งน้ าหนัก            
ที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างปักแจกันเกิดจากการดูดน้ าของดอกดาหลา เมื่ออายุการปักแจกันครบ 5 วัน พบว่า ดอก 
ดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 และ 4 ยังคงมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับดอกดาหลาปักแจกันในน้ ากรอง (Figure 13B) 
การเปลี่ยนแปลงสี ดอกดาหลาทุกกรรมวิธี พบว่า ความสว่างของสี (L*) ตลอดอายุการปักแจกันกลีบประดับ
ดอกดาหลามีค่า L* เฉลี่ย 46.5-47.3 ส่วนค่า a* ของกลีบประดับดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีค่าเป็น + คือ มีสี
แดง มีค่าเฉลี่ย 37.4-38.5 และค่า b* ของกลีบประดับดอกดาหลา พบว่า ทุกกรรมวิธี มีค่า b* เฉลี่ย 14.7-
15.3 ค่า L* a* b* ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Figure 14A, B, C) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปักแจกัน 
ดอกดาหลาในสารละลาย holding ทุกกรรมวิธี ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสีของกลีบดอก 
คะแนนความสด ลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกดาหลาระหว่างการปักแจกัน พบ ลักษณะการเสื่อมสภาพ
ของดอกที่สังเกตได้อย่างชัดเจน คือ รอยพับของกลีบชัดขึ้น กลีบดอกแสดงให้เห็นรอยช้ า กลีบดอกเริ่มมีสีม่วง
และเหี่ยวที่ปลายกลีบ การแช่ก้านดอกในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 มีค่าคะแนน
ความสดมากกว่าทุกกรรมวิธี (Figure 15,17)  
อายุการปักแจกัน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 มี
อายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 7 วัน และยังพบว่า กลีบประดับยังสามารถพัฒนาและบานต่อไปได้ เมื่ออายุ            
การปักแจกันนานขึ้น (Table 11) การปักแจกันดอกดาหลาในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% 
pH3 สามารถชะลอการเสื่อมคุณสภาพ โดยเพิ่มปริมาณน้ าหนักสด ปริมาณการดูดน้ า และสามารถช่วยยืดอายุ
การปักแจกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ภารวี (2556) ได้ศึกษาสารละลายที่เหมาะสมส าหรับยืดอายุปักแจกัน
กล้วยไม้สกุลแวนด้า โดยศึกษาชนิดและความเข้มข้นของน้ าตาลส าหรับยืดอายุปักแจกัน  พบว่า การปักแจกัน
ในสารละลายกลูโคส ความเข้มข้น 2% ร่วมกับ 8 -HQS ความเข้มข้น 200 mg/L เกิดการเสื่อมสภาพน้อย
ที่สุดและมีอายุปักแจกันนานที่สุด 
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Figure 13 Fresh weight (A) and Water uptake (B), with holding solution for Dalha. 
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Figure 14 L* (A), a* (B) and b* (C) with holding solution for Dalha. 
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Figure 15 Flower freshness score with holding solution for Dalha. 

5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area 25-50%  
2 = The petals are damaged area 50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  

 

 
 

Table 11 Vase life (day) with holding solution for Dalha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treatment Vase life (Days) 
Control 5.8 
Flora Life 6.3 
8-HQS200ppm+sucrose 0.5% pH3 5.8 
8-HQS200ppm+sucrose 0.5% pH4 5.8 
8-HQS 200ppm+sucrose 2.0% pH3 7.0 
8-HQS 200ppm+sucrose 2.0% pH4 6.0 
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Figure 16 Dalha with holding solution of storage at 25 ๐C for 5 days. 
A = Control     D = 8-HQS200ppm+sucrose 0.5 pH4 
B = Flora Life    E = 8-HQS200ppm+sucrose 2.0 pH3 
C = 8--HQS200ppm+sucrose 0.5 pH3 F =8 -HQS200ppm+sucrose 2.0 pH4 

 
 

 

 

         

 
 

 

 

  

 
Figure 17 Deteriorate for Dalha. 
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ทดสอบประสิทธิภาพสารละลายในการยืดอายุการปักแจกันดอกดาหลา  
 น าการทดลองข้างต้นมาทดสอบหาสูตรสารละลายที่เหมาะสมส าหรับไม้ตัดดอก โดยน าสารละลาย 

pulsing และ holding ที่ดีที่สุดมาทดสอบประสิทธิภาพมาใช้ร่วมกัน ผลการทดลองพบว่า 
ปริมาณการดูดน้ า ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดในวันที่ 2 โดยปักแจกันในสารละลาย             
8-HQS 200 ppm+sucrose 2% pH3 มีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุด 12.0-16.3 มิลลิลิตร และเมื่ออายุ            
การเก็บรักษาครบ 6 วัน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 
มีปริมาณการดูดน้ ามากท่ีสุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Figure 18A) 
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นในช่วงอายุปักแจกัน 1-4 วัน ซึ่งน้ าหนัก              
ที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างปักแจกันเกิดจากการดูดน้ าเข้าไปในดอกจริงส่งผลให้มีน้ าหนักดอกเพ่ิมขึ้น  และเมื่ออายุ
การปักแจกันครบ 6 วัน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0%            
pH 3 และดอกดาหลาที่แช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก 400 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกัน
ในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 ยังคงมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติ (Figure 18B) 
การเปลี่ยนแปลงสี ดอกดาหลาทุกกรรมวิธี พบว่า ความสว่างของสี (L*) ตลอดอายุการปักแจกันกลีบประดับ
ดอกดาหลามีค่า L* เฉลี่ย 52.0-52.8 ส่วนค่า a* ของกลีบประดับดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีค่าเป็น + คือ               
มีสีแดง มีค่าเฉลี่ย 32.2-34.2 และค่า b* ของกลีบประดับดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีค่า b* เฉลี่ย 12.8-13.9  
ค่า L* a* b* ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปักแจกันดอกดาหลาในสารละลาย 
plusing และ holding ทุกกรรมวิธี ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี 
คะแนนความสด  เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกดาหลาระหว่างการปักแจกัน พบว่า 
ลักษณะดอกที่เกิดการเสียหาย คือ ปลายกลีบแห้ง กลีบดอกแสดงให้เห็นรอยช้ า รอยพับจากการขนส่งเด่นชัด
ขึ้น การแช่ก้านดอกในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 มีค่าคะแนนความสดมากกว่า            
ทุกกรรมวิธี (Figure 19,22) 
อายุการปักแจกัน พบว่า ดอกดาหลาที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3            
มีอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 10 วัน รองลงมาดอกดาหลาที่แช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก 400 
ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 มีอายุ
การปักแจกันเฉลี่ย 8 วัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 12) จากการทดลองแสดงว่าสารละลาย             
8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH 3 สามารถชะลอการเสื่อมสภาพและยืดอายุการการปักแจกันดอก           
ดาหลาได้นานขึ้น และกลีบประดับยังสามารถพัฒนาและบานต่อไปได ้
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Figure 18 Fresh weight (A) and Water uptake (B), with holding solution for Dalha. 

 

(A) 
 

(B) 
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Figure 19 Flower freshness score with holding solution for Dalha. 

5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area 25-50%  
2 = The petals are damaged area 50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  
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Table 12 Vase life (day) of Dalha solution. 
 

Treatment Vase life (Days) 

Control 6.0 
Flora Life 6.0 
citric acid 400 ppm 6.0 
8-HQS 200ppm+sucrose 2% pH3 10.0 
citric acid 400 ppm+ Flora Life  6.0 

citric acid 400 ppm+8-HQS 200 ppm+sucrose 2% pH3  8.0 
 

 

 
Figure 20 Dalha solution vase life days 5.  

A = Control 
B = Flora Life 
C =citric acid 400 ppm  
D = 8-HQS 200 ppm + sucrose 2.0 % pH3 
E = citric acid 400 ppm + Flora Life 

(B) (A) (C) 

(F) (E) (D) 
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F = citric acid 400 ppm + 8-HQS 200 ppm + sucrose 2.0 % pH3 
 
 

 
Figure 21 Dalha solution vase life days 10. 

A 8-HQS 200 ppm + sucrose 2.0 % pH3 
B citric acid 400 ppm + 8-HQS 200 ppm + sucrose 2.0 % pH3 

 

 
Figure 22 Deteriorate for Dalha. 

  

(B) (A) 
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การทดลองย่อยที่ 2 ดอกกระเจียวส้ม 
2.1 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้ม 

การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้ม ด าเนินการทดลองที่ อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปางและอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการของเกษตรกรและผู้ส่งออกตั้งแต่
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูก การรวบรวมผลิตผล การจัดการในโรงคัดบรรจุ จนกระทั่งการจ าลอง           
การส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศพม่า  
 1. ขั้นตอนการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ด าเนินการในแหล่งผลิตไม้ตัดดอกที่อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวดอกกระเจียว
ส้มในช่วงเช้า โดยใช้มีดในการตัด ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้มทุกระยะการบานท าให้มีขนาดดอก
ปะปนกัน หลังตัดดอกแช่ก้านดอกในน้ าสะอาดทันที จากนั้นน าดอกกระเจียวส้ม มัดรวมช่อ ช่อละ 10 ดอก 
บรรจุลงในกล่องกระดาษลูกฟูก  

2. ขั้นตอนการขนส่งไปยังตลาดต่างประเทศ ด าเนินการในแหล่งผลิตไม้ตัดดอกที่อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก โดยผู้ประกอบการจะหุ้มดอกกระเจียวส้มด้วยถุงพลาสติก และบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูก 
จ านวน 20 ดอกต่อกล่อง ขนส่งด้วยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส รองพ้ืนด้วยผ้านวมเพ่ือ
กันแรงกระแทก แล้วขนส่งไปด่านแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ใช้ระยะเวลาขนส่ง ประมาณ 1-2 
ชั่วโมง  

3. ขั้นตอนการขนส่งไม้ตัดดอกดอกกระเจียวส้มจากสวนเกษตรกรไปยังผู้รวบรวมด้วยรถกะบะ โดย
เกษตรกรจะมัดรวมช่อดอก ช่อละ 10 ดอก แล้วน าบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูก จ านวน 60 ดอกต่อกล่อง 
จากนั้นขนส่งโดยรถกระบะเพ่ือขนส่งไปที่บริษัทขนส่งและขนส่งด้วยรถห้องเย็นอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส          
ไปยังตลาดปลายทาง ณ ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร โดยใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 10-12 ชั่วโมง 

 
ปริมาณการสูญเสียในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวไปยังตลาดต่างประเทศ 

ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุ พบการสูญเสียที่โรงคัดบรรจุเฉลี่ยร้อยละ 69.4 ได้แก่ ดอกมีขนาด
เล็กร้อยละ 7.5 สีกลีบประดับซีดจางร้อยละ 15.9 การเข้าท าลายของแมลงร้อยละ 13.4 รอยพับร้อยละ 16.1 
และรอยช้ าร้อยละ 16.5  

ขั้นตอนการขนส่ง ในขณะที่การขนส่งไปยังตลาดปลายทาง (ด่านแม่สอด) พบการสูญเสียคิดเป็น            
ร้อยละ 23.9 ได้แก่ รอยพับร้อยละ 17.1 รอยช้ าร้อยละ 3.4 และรอยฉีกขาดของกลีบประดับร้อยละ 3.4 

จากการประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกกระเจียวส้มตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจาก
แปลงปลูกจนกระทั่งส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อจ าแนกการสูญเสียในแต่ละขั้นตอน พบว่า ขั้นตอน
การจัดการในโรงคัดบรรจุ  พบการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.4 และ ขั้นตอนการขนส่งจาก             
โรงคัดบรรจุไปยังตลาดปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 23.9 (Table13) โดยจ าแนกสาเหตุของการสูญเสียได้เป็น            
6 ประเภท คือ ดอกมีขนาดเล็ก กลีบประดับสีซีดจาง การเกิดโรค การเข้าท าลายของแมลง รอยพับ รอยช้ า 
และรอยฉีกขาดของกลีบประดับ (Figure 22) 
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ปริมาณการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้มในการขนส่งไปยังตลาดในประเทศ (ปากคลองตลาด) 
 ประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้ม ด าเนินการในแหล่งผลิตไม้ตัดดอกที่อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการของเกษตรกร  ตั้งแต่ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูก 
การรวบรวมผลิตผล การจัดการในโรงคัดบรรจุ จนกระท่ังขนส่งจ าหน่ายไปยังตลาดในประเทศ 

ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุ พบการสูญเสียที่โรงคัดบรรจุเฉลี่ยร้อยละ 46.3 ได้แก่ ดอกมีขนาด
เล็กร้อยละ 1.5 การเกิดโรคร้อยละ 0.3 การเข้าท าลายของแมลงร้อยละ 5.2 รอยพับร้อยละ 11.8             
รอยช้ าร้อยละ 21.2 และมีรอยฉีกขาดของกลีบประดับร้อยละ 6.3 (Table14) 

ขั้นตอนการขนส่งไปยังตลาดในประเทศ พบปริมาณการสูญเสียคิดเป็นร้อยละ 73.3 ได้แก่ การเข้า
ท าลายของแมลงร้อยละ 3.6 รอยพับร้อยละ 21.7 รอยช้ าร้อยละ 37.2 และรอยฉีกขาดของกลีบประดับ           
ร้อยละ 21.7 (Table14) 

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการสูญเสียในแต่ละขั้นตอน พบว่า กลีบประดับมีรอยช้ า เป็นสาเหตุหลักของการ
สูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุร้อยละ 21.19 และยังเป็นสาเหตุหลัก
ของการสูญเสียคุณภาพในขั้นตอนการขนส่งไปยังตลาดในประเทศร้อยละ 37.22 สาเหตุการสูญเสียอาจเกิด
จากแรงกระแทก การกดทับ และการเสียดสีในระหว่างการขนส่ง การบรรจุหีบห่อไม้ดอก ควรจัดวางไม้ดอก 
ในกล่องไม่ให้เคลื่อนไหวและบรรจุไม่แน่นหรือมากจนเกินไป เนื่องจากการบรรจุมากเกินไปและการจัดวาง             
ไม่เหมาะสมท าให้เกิดเสียหายได้ (จิราภา , 2559) ดังนั้น การสูญเสียทั้ง 2 ขั้นตอน จึงเป็นขั้นตอนส าคัญ            
ในการวิจัยต่อไปในการน าเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มาช่วยลดการสูญเสียดังกล่าวให้ผลิตผลมีคุณภาพดี 
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Table 13 The percentage of loss assessment at difference stage after harvest for Export. 

Loss assessment points small size 
Petal turned 

pale 
insect folded bruise torn petals 

Average 
(%) 

1. Packing house 7.5 15.9 13.4 16.1 16.5 0.0 69.4 
2. Transport Mae sod plant 
Quarantine station 

0.0 0.0 0.0 17.1 3.4 3.4 23.9 

 
Table 14 The percentage of loss assessment at difference stage after harvest. 

Loss assessment points small size disease insect folded bruise torn petals Average 
(%) 

1. Packing house 1.5 0.3 5.2 11.8 21.2 6.3 46.3 

2. Transport to the makets 0.0 0.0 3.6 21.7 37.2 10.8 73.3 
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 (A)      (B) 

    
(C)      (D) 

    
(E)      (F) 

Figure 21 Post-harvest handling procedures of Orange Curcuma for export. 
A = Harvesting 
B = Soak flower stalks 
C = Claning 
D = Making bunches 
E = Packing flower bouquet by PP plastic 
F = Final product 
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   Figure 22 Cause of loss in Orange Curcuma after harvest. 

 

 
 

insect 



2.2 ศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกกระเจียวส้ม 

ปริมาณการดูดน้ า ดอกกระเจียวส้มเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25 องศาเซลเซียส เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 50 
70 และ 100% เมื่อเก็บรักษาครบ 2 วัน พบว่า ดอกกระเจียวส้มเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เก็บเกี่ยวที่
ระยะดอกบาน 100% มีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดเฉลี่ย 11.08 มิลลิลิตร และเมื่อเก็บรักษาครบ 5 วัน พบว่า ดอก
กระเจียวส้มเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดเฉลี่ย 7.74 
มิลลิลิตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 15 )  
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด ดอกกระเจียวส้มเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25 องศาเซลเซียส เก็บเกี่ยวที่ระยะ
ดอกบาน 50 70 และ 100% พบว่า ดอกกระเจียวส้มทุกกรรมวิธีมี มีน้ าหนักลดลง และเม่ือเก็บรักษาครบ 5 วัน พบว่า 
ดอกกระเจียวส้มรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีน้ าหนักลดลงน้อยที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(Table 16) 
การเปลี่ยนแปลงสี พบว่า การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบประดับ ตลอดอายุการปักแจกันกลีบประดับดอกกระเจียวส้ ม   
ทุกกรรมวิธีมีสีกลีบดอกสีเทาอมส้มหรือ GREYED – ORANGE Group 171A – 173B วัดค่าสีด้วยแผ่นเทียบสี RHS 
color chart (1986) 
คะแนนความสด เมื่อเก็บรักษา ครบ 3 วัน ดอกกระเจียวส้มเริ่มปรากฏลักษณะเสื่อมสภาพของดอกสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน คือ รอยแผล รอยช้ า เริ่มแสดงอาการเหี่ยวที่ปลายกลีบและกลีบประดับจะค่อยๆ มีสีม่วง (Figure 22)                
ดอกกระเจียวส้มเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50 และ70% มีค่าคะแนนความสดมากกว่าดอกกระเจียวส้มเก็บเกี่ยวที่
ระยะดอกบาน 100%  และเมื่ออายุเก็บรักษานานขึ้นทุกระยะเก็บเกี่ยวมีค่าคะแนนความสดลดลงตามระยะเวลาเก็บ
รักษา (Table 17) อย่างไรก็ตามการตัดดอกและการขนส่งดอกไม้ต้องให้ความระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลหรือเกิด
รอยช้ าและไม่ควรวางดอกไม้ซ้อนทับมากจนเกินไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าให้ดอกเกิดความเสียหายก่อนน าไปใช้
ประโยชน์  
อายุการเก็บรักษา พบว่า ดอกกระเจียวส้มเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 50% ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส มีอายุการเก็บรักษานานที่สุด 10.7 วัน (Table 18) และดอกจริงยังสามารถพัฒนาและบานต่อได้เมื่ออายุ
การเก็บรักษานานขึ้น  

จากการศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่ เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกกระเจียวส้ม พบว่า              
เก็บเก่ียวที่ระยะดอกบาน 50% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการเสื่อมสภาพยืดอายุการ
เก็บรักษาได้นานขึ้น และดอกจริงยังสามารถพัฒนาและบานต่อไปได้ การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมสามารถ           
ลดความเสียหายในระหว่างขนส่ง เนื่องจากไม้ดอกแต่ละชนิดจะมีระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน  ตามชนิดของ
ดอกไม้ (นิธิยาและดนัย, 2556) และการเก็บรักษาดอกไม้ที่อุณหภูมิต่ าจะช่วยลดอัตราการหายใจและการสูญเสียน้ า 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ดอกไม้ตัดเสื่อมสภาพเร็วขึ้น (สายชล.2531) เพ่ือรักษาคุณภาพไม้ตัดดอกให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น               
ควรเก็บเกี่ยวในระยะดอกบาน 50% และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
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Table 15 Water up take (ml) of Orange Curcuma at different harvesting index and storage 

temperature. 

Harvesting Index 
 

Storage temperature Average 
(Harvesting Index) 15 20 25 

  Day1   
50% 8.75 5.48 18.75 11.00a 
70% 8.00 4.85 15.20 9.35a 
100% 8.27 5.65 15.38 9.77a 
Average Storage temperature 8.35 5.32 16.44  
cv (%) (temperature) = 17.5   cv (%) (Harvesting Index) = 20.4 
  Day2   
50% 6.45a B 6.00a B 11.08a A 7.84 
70% 7.33a A 6.05a A 7.75b A 7.04 
100% 8.57a A 7.58a A 7.08b A 7.74 
Average Storage temperature 7.45 6.54 8.63  
cv (%) (temperature) = 16.1   cv (%) (Harvesting Index) = 20.4 
  Day3   
50% 6.65 4.58 7.18 6.47a 
70% 4.93 4.80 7.70 5.81a 
100% 5.93 4.50 7.88 6.10a 
Average Storage temperature 5.83b 4.63c 7.92a  
cv (%) (temperature) = 9.3   cv (%) (Harvesting Index) = 21.6 
  Day4   
50% 4.68 3.48 10.30 6.15a 
70% 4.10 3.03 10.95 6.02a 
100% 4.15 2.03 11.13 5.77a 
Average Storage temperature 4.31b 2.84c 10.79a  
cv (%) (temperature) = 15.7   cv (%) (Harvesting Index) = 32.7 
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  Day5   
50% 6.98 3.40 7.45 5.94a 
70% 9.13 4.15 6.50 6.59a 
100% 7.13 4.58 2.75 4.82a 
Average Storage temperature 7.74a 4.04c 5.57b  
cv (%) (temperature) = 27.1   cv (%) (Harvesting Index) = 41.3 

Means followed by the same uppercase letter (A,B,C) in row and lowercase (a, b, c) in the column are not 

significantly different  by DMRT (P≥0.05) 

 

Table 16 Fresh weight (%) of Orange Curcuma at different harvesting index and storage 
temperature. 

Harvesting Index  Storage temperature Average 
(Harvesting Index) 15 20 25 

  Day1   
50% 96.90 96.60 94.80 96.96a 
70% 97.10 96.03 94.18 96.52ab 
100% 96.88 96.95 96.80 95.26b 
Average Storage temperature 96.10 ab 95.77b 96.88a  
cv (%) (temperature) = 1.6  cv (%) (Harvesting Index) = 1.2 
  Day2   
50% 96.33 94.80 87.86 92.93 
70% 95.53 93.70 86.25 91.83 
100% 94.85 94.28 92.90 94.01 
Average Storage temperature 95.57a 94.26a 88.94b  
cv (%) (temperature) = 3.2  cv (%) (Harvesting Index) = 2.8 
  Day3   
50% 95.22a A 93.58a A 82.58c B 90.46 
70% 93.83a A 91.68a A 86.25b B 90.58 
100% 93.75a A 93.10a A 91.53a A 92.79 
Average Storage temperature 94.27 92.78 86.78  
cv (%) (temperature) = 1.5  cv (%) (Harvesting Index) = 2.0 
  Day4   
50% 95.03 93.20 82.75 90.33 
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70% 93.10 90.30 84.22 89.21 
100% 93.13 92.05 90.07 91.75 
Average Storage temperature 93.75a 91.85a 85.68b  
cv (%) (temperature) = 2.9  cv (%) (Harvesting Index) = 4.7 

Means followed by the same uppercase letter (A,B,C) in row and lowercase (a, b, c) in the column are not 
significantly different  by DMRT (P≥0.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Table 17 Floewer freshness score of Orange Curcuma at different harvesting index and storage 

temperature. 
Harvesting Index Storage temperature Average 

(Harvesting Index) 15 20 25 
  Day1   
50% 5.0 5.0 5.0 5.0 
70% 5.0 5.0 5.0 5.0 
100% 5.0 5.0 5.0 5.0 
Average Storage temperature 5.0 5.0 5.0  
  Day2   
50% 4.8 4.8 3.8 4.5 
70% 4.8 4.7 4.1 4.5 
100% 4.4 4.7 2.7 3.9 
Average Storage temperature 4.7 4.7 3.5  
  Day3   
50% 4.8 4.0 3.2 4.0 
70% 4.6 3.9 3.5 4.0 
100% 4.4 3.9 2.6 3.6 
Average Storage temperature 4.6 3.9 3.1  
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  Day4   
50% 4.7 3.8 3.0 3.8 
70% 4.2 3.8 3.5 3.8 
100% 4.1 3.5 2.0 3.2 
Average Storage temperature 4.3 3.7 2.8  
     
  Day5   
50% 4.4 3.8 2.0 3.4 
70% 4.1 3.5 2.6 3.4 
100% 3.6 3.6 0.0 2.4 
Average Storage temperature 4.0 3.6 1.5  

5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area 25-50%  
2 = The petals are damaged area 50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  

 

 

 

 

Table 18 Vase life (day) of harvesting index and Storage temperature for Orange Curcuma 
 

 

 

Storage temperature Harvesting index 
50% 70% 100% 

15๐C 
20๐C 
25๐C 

10.7 
7.7 
5.8 

8.7 
7.1 
4.8 

8.2 
6.8 
3.6 
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Figure 13 Three stages of harvesting; (A) 50%, (B) 70%, (C) 100%  

 

 
Figure 24 Three stages of harvesting; (A) 50%, (B) 70% (C), 100% storage at 25 ๐C for 5 days. 
 

(A) (B) 

(C) 

(C) 

(B) (A) 
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Figure 25 Deteriorate for Orange Curcuma. 
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2.3 การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายเคมีในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม 
การทดสอบสารละลายเคมี pulsing ในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม  
ปริมาณการดูดน้ า ดอกกระเจียวส้มทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดในวันที่ 2 และเมื่อปักแจกันครบ 6 วัน 
พบว่า โดยการแช่ก้านในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 200 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันใน            
น้ ากรอง มีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุด 15.7 มิลลิลิตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Figure 26A) อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการดูดน้ าของดอกกระเจียวส้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุปักแจกันนานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเสื่อมสภาพ
ของดอก  
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด ดอกดาหลาทุกกรรมวิธีมีน้ าหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่ออายุการปักแจกันครบ 6 วัน 
พบว่า การแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันใน            
น้ ากรอง มีน้ าหนักลดลงน้อยที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี (Figure 26B) 
การเปลี่ยนแปลงสี พบว่า การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบประดับ ตลอดอายุการปักแจกันกลีบประดับดอกกระเจียวส้ม
ทุกกรรมวิธีมีสีเทาอมส้มหรือ GREYED – ORANGE Group 171A – 173B วัดค่าสีด้วยแผ่นเทียบสี RHS color chart 
(1986) 
คะแนนความสด ลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกกระเจียวส้มในระหว่างปักแจกัน พบลักษณะที่เสียหาย คือ เกิด
อาการเหี่ยวที่ปลายกลีบ เกิดโรคปลายกลีบ กลีบดอกแสดงให้เห็นรอยช้ า รอยพับ เด่นชัดขึ้น และเริ่มแสดงลักษณะ
การเสื่อมสภาพเมื่ออายุปักแจกันครบ 4 วัน ดอกกระเจียวส้มที่แช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 
ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง มีค่าคะแนนความสดมากที่สุด (Figure 27)  
อายุการปักแจกัน การแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันใน
น้ ากรอง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ์ 80%) มีอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 12 วัน (Table 19) 
และดอกจริงยังสามารถบานต่อได้เมื่ออายุการปักแจกันเพ่ิมขึ้น จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการ การแช่ก้านดอกใน
สารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง สามารถยืดอายุการ
ปักแจกันของดอกกระเจียวส้มได้  
 จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง                 
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ์ 80%) มีผลท าให้ดอกไม้ทั้งสองชนิดมีน้ าหนักลดลงน้อยที่สุด เนื่องจาก
กรดซิตริกช่วยจุลินทรีย์ในน้ า ท าลายเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันท่อล าเลียงน้ า ท าให้ฟองอากาศในท่อล าเลียงน้ า
สลายตัวท าให้แคลเซียมแพคเตทเกิดการสลายตัวออกจากผนังเซลล์จึงท าให้น้ าเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น (นิธิยาและดนัย , 
2556) ส าหรับการทดลองสารละลายเคมี pulsing ในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม ความเข้มข้นของ
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สารละลายกรดซิตริกที่เหมาะสม คือ 400 ppm ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด ค่าคะแนนความสด 
และอายุการปักแจกันของไม้ดอกทั้งสองชนิด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 26 Water uptake (A) and fresh weight (B) of Orange Curcuma with pulsing solution. 

(A) 
 

(B) 
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Figure 27 Flower freshness score with pulsing solution for Orange Curcuma. 

Floewer freshness score.  
5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area  25-50%  
2 = The petals are damaged area  50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  
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Table 19 Vase life (day) of Orange Curcuma with pulsing solution. 

Treatment Vase life (Days) 
      

Control 9.0 
NaOCl 5,000 ppm   10.0 
NaOCl 10,000 ppm   9.0 
citric acid 200 ppm 10.0 
citric acid 400 ppm 12.0 

 

 

(A) (B) (C) 

(D) (E) 
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Figure 28 Orange Curcuma with pulsing solution storage at 25 ๐C for 5 days. 
A Control  
B NaOCl 5,000 ppm   
C NaOCl 10,000 ppm   

   D citric acid 200 ppm 
E citric acid 400 ppm 
 
 

 
Figure 29 Deteriorate for Orange Curcuma.  
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ทดสอบสารละลายเคมี holding ในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้ม 
ปริมาณการดูดน้ า ดอกกระเจียวส้มทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดในวันที่ 1 และจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
อายุการปักแจกันนานขึ้น ดอกกระเจียวส้มปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 0.5% pH3 มีปริมาณ
การดูดน้ ามากท่ีสุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (Figure 30A) สูตรสารละลายที่ความเข้มข้นของ
น้ าตาลที่ต่างกัน มีผลต่อปริมาณการดูดน้ า เนื่องจากน้ าตาลช่วยท าให้เกิดสมดุล  ช่วยควบคุมการคายน้ าและดูดน้ า  
ซึ่งความเข้มข้นของน้ าตาลมีผลต่อปริมาณการดูดน้ าของดอกไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน 
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด เมื่ออายุการปักแจกันครบ 4 พบว่า ดอกกระเจียวส้มปักแจกันสารละลาย 8-HQS 200 
ppm+sucrose 0.5% มีน้ าหนักลดลงน้อยที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (Figure 30B)  
การเปลี่ยนแปลงสี พบว่า การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบประดับ ตลอดอายุการปักแจกันกลีบประดับดอกกระเจียวส้ม
ทุกกรรมวิธีมีสีกลีบประดับตรงกับสีเทาอมส้มหรือ GREYED – ORANGE Group 171A – 173B โดยใช้แผ่นเทียบสี 
RHS color chart (1986) 
คะแนนความสด ลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกกระเจียวส้มในระหว่างปักแจกัน เริ่มแสดงลักษณะการเสื่อมสภาพ
เมื่ออายุปักแจกันครบ 4 วัน ลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกท่ีสังเกตได้อย่างชัดเจน คือ เกิดอาการเหี่ยวที่ปลายกลีบ 
เกิดโรคทีป่ลายกลีบ กลีบดอกแสดงให้เห็นรอยช้ า รอยพับ เด่นชัดขึ้น ก้านดอกเปื่อย มีของเหลวขุ่นในแจกัน และก้าน
ดอกลีบ ซึ่งดอกกระเจียวส้มที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm+sucrose 0.5% มีค่าคะแนนความสดมาก
ที่สุด (Figure 31) และสอดคล้องกับปริมาณการดูดน้ า ของดอกกระเจียวส้ม เนื่องจากสารละลายที่มี pH3-4 สามารถ
ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในน้ าได้ดีกว่ากรรมวิธีความคุม แต่สารละลายที่มี pH3-4 มีสภาพเป็นกรดจึงท าให้
ก้านดอกเกิดความเสียหายและเกิดอาการก้านลีบ  
อายุการปักแจกัน พบว่า ดอกกระเจียวส้มที่ปักแจกันใน 8-HQS 200 ppm+sucrose 0.5% ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส (ความชื้นสัมพัทธ์ 80%) มีแนวโน้มดีกว่าความเข้มข้นอ่ืน ๆ (Table 20) ซึ่งสอดคล้องกับ ปริมาณการดูดน้ า 
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด และค่าคะแนนความสด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรรมวิธีควบคุมจะมีอายุการปักแจกัน
มากกว่าสารละลาย 8-HQS ทุกกรรมวิธีแต่ส่วนผสมของสารละลายที่จ าเป็นต้องมีสารที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
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เพราะถ้ามีน้ าตาลเพียงอย่างเดียว จะท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตมาอุดตันก้านดอก ดังนั้นจึงได้มีการทดลองหา
สารละลายโดยการปรับความเป็นกรดให้ต่ าลง เพ่ือใช้ส าหรับการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้มต่อไป 
 จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า สูตรสารละลายส าหรับปักแจกันไม้ตัดดอก จ าเป็นต้องมีน้ าตาลเป็น
ส่วนประกอบ เพราะน้ าตาลเป็นอาหารให้กับดอกไม้ ช่วยให้ไมโตรคอนเดรียรักษาโครงสร้าง ช่วยท าให้เกิดสมดุล             
ช่วยควบคุมการคายน้ าและดูดน้ า ซึ่งความเข้มข้นของน้ าตาลมีผลต่อดอกไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน น้ าตาลมากเกินไป
อาจเป็นอันตราย ขณะเดียวกันความเข้มข้นต่ าเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อดอกไม้ (Nowak and Rudnicki.1990) ส าหรับ
การทดลองสารละลายเคมี holding ในการยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้มจะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของน้ าตาล
ในสารละลายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ ความเข้มข้นของน้ าตาลที่ ให้ผลดีต่อดอกดาหลา คือ น้ าตาล 2% 
แต่ส าหรับกระเจียวส้มความเข้มข้นของน้ าตาล คือ 0.5% 

 

 
Figure 30 Water uptake (A) and fresh weight (B) of Orange Curcuma with holding solution. 

(B) 
 

(A) 
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Figure 31 Flower freshness score with holding solution for Orange Curcuma. 

Floewer freshness score.  
5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area  25-50%  
2 = The petals are damaged area  50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  
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Table 20 Vase life (day) of Orange Curcuma. 
 

Treatment Vase life (Days) 
Control 14.0 
Flora Life 5.0 
8-HQS 200ppm+sucrose 0.5% pH 3 10.0 
8-HQS 200ppm+sucrose 1.0% pH 3 9.0 
8-HQS 200ppm+sucrose 1.5% pH 3 7.0 
8-HQS 200ppm+sucrose 2.0% pH 3 7.0 

 

   

(A) (C) (B) 
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Figure 32 Orange Curcuma with holding solution storage at 25 ๐C for 5 days. 

A = Control   
B = Flora Life       

    C = 8-HQS 200 ppm+sucrose 0.5% pH3 
D = 8-HQS 200 ppm+sucrose 1.0% pH3 
E = 8-HQS 200 ppm+sucrose 1.5% pH3 

     F = 8-HQS 200 ppm+sucrose 2.0% pH3 
 

 

 

 

 

    
 

(F) (E) (D) 
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Figure 33 Deteriorate for Orange Curcuma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบประสิทธิภาพสารละลายในการยืดอายุการปักแจกันกระเจียวส้ม  
 น าการทดลองข้างต้นมาทดสอบหาสูตรสารละลายที่เหมาะสมส าหรับไม้ตัดดอก โดยน าสารละลาย pulsing 

และ holding ที่ดีที่สุดมาทดสอบประสิทธิภาพมาใช้ร่วมกัน การทดลองพบว่า 
ปริมาณการดูดน้ า ดอกกระเจียวส้มทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุดในวันที่ 2  โดยปักแจกันในสารละลาย             
8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5% มีปริมาณการดูดน้ ามากท่ีสุด 10.2 มิลลิลิตร และเมื่ออายุการเก็บรักษาครบ 6 วัน 
พบว่า ดอกกระเจียวส้มที่ปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5% มีปริมาณการดูดน้ ามากที่สุด 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี (Figure 34A)  
การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสด พบว่า น้ าหนักสดของดอกกระเจียวส้มลดลงทุกวัน และเม่ืออายุการปักแจกันครบ 6 วัน 
พบว่า ดอกกระเจียวส้มปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5% มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักลดลงน้อยที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (Figure 34B)  
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การเปลี่ยนแปลงสี ตลอดอายุการปักแจกัน พบว่า กลีบประดับดอกกระเจียวส้มทุกกรรมวิธีมี สีเทาอมส้มหรือ 
GREYED – ORANGE Group 171A – 173B วัดค่าสีด้วยแผ่นเทียบสี RHS color chart (1986)  
คะแนนความสด ลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกกระเจียวส้มในระหว่างปักแจกัน พบว่า ดอกกระเจียวส้มที่ปักแจกัน
ในน้ ากรอง เริ่มปรากฏลักษณะการเสื่อมสภาพของดอกที่สังเกตได้อย่างชัดเจน เมื่ออายุปักแจกันครบ 3 วัน คือ              
เกิดอาการเหี่ยวที่ปลายกลีบเกิดโรคปลายกลีบ กลีบดอกแสดงให้เห็นรอยช้ า รอยพับ เด่นชัดขึ้น และเมื่ออายุการ            
ปักแจกันครบ 6 วัน พบว่า ดอกกระเจียวส้มที่ปักแจกันในสารละลายสูตรต่าง ๆ มีค่าคะแนนความสดมากกว่ากรรมวิธี
ควบคุม (Figure 35)   
อายุการปักแจกัน พบว่า ดอกกระเจียวส้มที่แช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 
30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง มีอายุการปักแจกันมากที่สุดเฉลี่ย 17 วัน (Table 21) ซึ่งอายุการปักแจกัน
ของดอกกระเจียวส้มสอดคล้องกับคะแนนความสด จากกการทดสอบประสิทธิภาพสารละลายในการยืดอายุการปัก
แจกันดอกกระเจียวส้ม แสดงให้เห็นว่าการแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400 ppm เป็นเวลา 30 
นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง สามารถชะลอการเสื่อมสภาพและยืดอายุการปักแจกันดอกกระเจียวส้มได้ 
สอดคล้องกับ นฤภรและคณะ (2561) ที่รายงานว่า การ pulsing กุหลาบในสารละลายที่มีส่วนผสมของ 8-HQS ความ
เข้มข้น 400 ppm ซิลเวอร์ไนเทรตความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร กรดซิตริกความเข้มข้น 30 ppm และน้ าตาล
ซูโครส ความเข้มข้น 10% โดยใช้ระยะเวลาในการ pulsing นาน 2, 4 และ 6 ชั่วโมง มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ 
ยืดอายุปักแจกันดอกกุหลาบพันธุ์จิตรา 
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Figure 34 Water uptake (A), Fresh weight (B) with holding solution for Orange Curcuma. 
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(A) 
 



69 

 
Figure 35 Flower freshness score with holding solution for Orange Curcuma. 

Floewer freshness score.  
5 = Fresh petals, no damaged area 
4 = The petals are damaged area less than 25%  
3 = The petals are damaged area  25-50%  
2 = The petals are damaged area  50-75%  
1 = The petals are damaged area more than 75%  
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Table 21 Vase life (day) of Orange Curcuma solution. 

Treatment Vase life (Days) 
Control 15.0 
citric acid 400 ppm 17.0 
8-HQS 50 ppm+sucrose 0.5%  10.0 
8-HQS 100 ppm+sucrose 0.5%  10.0 
8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5%  11.0 
citric acid 400 ppm+HQS 50 ppm+sucrose 0.5% 9.00 
citric acid 400 ppm+HQS 100 ppm+sucrose 0.5% 10.0 
citric acid 400 ppm+HQS 150 ppm+sucrose 0.5% 11.0 
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Figure 36 Vase life of Orange Curcuma for 5 days at 25 ๐C 

A = Control 
B = citric acid 400 ppm 
C = 8-HQS 50 ppm+sucrose 0.5%  
D = 8-HQS 100 ppm+sucrose 0.5%  
E = 8-HQS 150 ppm+sucrose 0.5%  
F = citric acid 400 ppm+HQS 50 ppm+sucrose 0.5% 
G = citric acid 400 ppm+HQS 100 ppm+sucrose 0.5% 
H = citric acid 400 ppm+HQS 150 ppm+sucrose 0.5% 
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(B) (C) (D) 
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Figure 37 Deteriorate for Orange Curcuma. 
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9. สรุปผลการทดลอง 

1. ดอกดาหลา 

 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกดาหลา พบว่า ขั้นตอนการส่งออกมีปริมาณการสูญเสียมากที่สุด 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการขนส่งจากโรงคัดบรรจุมายังสนามบิน และข้ันตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุ  

ระยะเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกดาหลา พบว่า ควรเก็บเกี่ยวที่ระยะดอกบาน 
50% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ดอกดาหลามีอายุการเก็บรักษานาน 13.9 วัน และกลีบประดับ      

ยังสามารถพัฒนาต่อไปได ้ 
 การท า pulsing ดอกดาหลาโดยแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 400  ppm นาน 30 นาที 
แล้วน ามาปักแจกันในน้ ากรอง ดอกดาหลามีอายุการปักแจกันนาน 12 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและการท า 
holding โดยปักแจกันในสารละลาย 8-HQS 200 ppm ร่วมกับ sucrose 2.0% pH3 ดอกดาหลามีอายุการปักแจกัน
นาน 10 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และกลีบประดับยังสามารถพัฒนาต่อไปได้  

 

2. ดอกกระเจียวส้ม 

การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวดอกกระเจียวส้ม พบว่า ขั้นตอนการขนส่งไปยังตลาดปลายทาง              

มีปริมาณการสูญเสียสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ ขั้นตอนการจัดการในโรงคัดบรรจุคิดเป็นร้อยละ 46.27 

ระยะเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกกระเจียวส้ม พบว่า ควรเก็บเกี่ยวดอกกระเจียว
ส้มที่ระยะดอกบาน 50% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ดอกกระเจียวส้มมีอายุการเก็บรักษานาน 10.7 
วัน และดอกจริงยังสามารถพัฒนาและบานต่อได้ 

การยืดอายุการปักแจกันของดอกกระเจียวส้ม โดยการ pulsing ด้วยการแช่ก้านดอกในสารละลายกรดซิตริก 
ความเข้มข้น 400 ppm นาน 30 นาที ก่อนน ามาปักแจกันในน้ ากรอง สามารถยืดอายุการปักแจกันนานที่สุด 17 วัน 
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยดอกจริงยังสามารถพัฒนาต่อไปได ้

 
10. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณเกษตรผู้ปลูกดอกดาหลา ในจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรผู้ปลูกกระเจียวส้มในจังหวัดตาก จังหวัด
ล าปาง และจังหวัดนครปฐม บริษัทกล้วยไม้ไทย จ ากัด และบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
สนับสนุนการทดลองนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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