
1 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  การลดความสูญเสียในผลิตผลเกษตรจากศัตรูพืชหลังการเก็บ 

                                           เกี่ยวและสารพิษจากรา 

2. โครงการวิจัย   :  การลดความสูญเสียในผลิตผลเกษตรจากโรคพืชหลังการเก็บ 

                                          เกี่ยวด้วยวิธีปลอดภัย 

กิจกรรม   :  กิจกรรมที่ 1 การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารกลุ่ม 

                                             ปลอดภัยและสารก าจัดราด้วยวิธีปลอดภัย 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชือ่การทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดลองที่ 1.5 วิธีการใช้สารกลุ่มปลอดภัยควบคุมโรคเน่า 

                                           และยืดอายุการเก็บรักษาไม้ตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว: ดาวเรือง  

                                             มะลิ หน้าวัว เบญจมาศ 

ชือ่การทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Effects of GRAS to control flower rot disease and Extend the 

Shelf Life of Marigolds (Tagetes erecta L.), Jasmine (Jasminum 

sambac L.), Anthurium (Anthurium spp.), Chrysanthemum 

(Dendranthemum grandifflora) Flowers. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวชุติมา วิธูรจิตต์ หนว่ยงานต้นสังกัด กวป. 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายชวเลิศ  ตรีกรุณาสวัสดิ์ หน่วยงานต้นสังกัด กวป. 

 

5. บทคัดย่อ      

ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และอายุการใช้งานของดอกไม้ ได้แก่ โรคดอก
เน่า ที่พบระหว่างการเก็บรักษาดอกไม้ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อรา การใช้สารฆ่าเชื้อโรคหลังการตัดดอกไม้จะช่วยลด
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ดังนั้นจึงศึกษาผลของสารเคมีในกลุ่มปลอดภัย (Generally Recognized As Safe, 
GRAS) เพ่ือควบคุมโรคดอกเน่า และยืดอายุการเก็บรักษาดอกดาวเรืองและดอกมะลิ โดยแยกเชื้อราสาเหตุโรคเน่าดอก
ดาวเรือง ลักษณะอาการกลีบดอกแผลจะมีสีน้ าตาล พบเกิดจากเชื้อรา Collectotrichum sp.  และดอกมะลิแสดง
อาการโรคคือ กลีบดอกมีแผลสีน้ าตาล ไม่พบเชื้อราสาเหตุโรคเนื่องจากดอกมะลิเสื่อมสภาพ เช่น บาน ช้ า และหนอน
เจาะดอกก่อนที่จะเกิดโรคดอกเน่า จึงไม่สามารถทดสอบการควบคุมโรคเน่าได้ ดังนั้นจึงทดสอบเฉพาะการยืดอายุการ



2 

เก็บรักษามะลิเท่านั้น การทดสอบการควบคุมโรคดอกเน่าและการยืดอายุการเก็บรักษาดาวเรือง ด้วยสารกลุ่มปลอดภัย 
(Generally Recognized As Safe, GRAS) โดยปลู กต้ นดาวเรืองในแปลง จ.นครปฐม และพ่นสปอร์ เชื้ อรา 
Collectotrichum sp. ที่ความเข้มข้น 106 cfu/ml ที่ดอกตูมดาวเรืองไว้ 7 วัน จากนั้นตัดดอกดาวเรืองให้มีก้านดอก
ยาวประมาณ 4 นิ้ว ทดสอบโดยคัดดอกดาวเรืองให้มีขนาดและน้ าหนักเท่า/ใกล้เคียงกัน ประมาณ 16-18 กรัมต่อดอก 
จุ่มก้านดอกในสารกลุ่มปลอดภัย 5 ชนิด นาน 15 นาที วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 ซ้ า ซ้ าละ 10 ดอก 10 
กรรมวิธี ได้แก่ 1). กรดซิตริก ความเข้มข้น 30 และ 40 ppm 2). กรดคาร์บอนิก ความเข้มข้น 65,000 และ 75,000 
ppm 3). อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10,000 ppm 4). แคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 1,000 และ 2,000 
ppm และ 5). 8-HQC ความเข้มข้น 200 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% และชุดควบคุม ได้แก่ น้ าตาลซูโครส 5% 
และน้ านึ่งฆ่าเชื้อ ผึ่งให้หมาดที่อุณหภูมิ 250C และบรรจุถุง High Density Polyethylene (HDPE) ไว้ที่อุณหภูมิ 50C 
เป็นเวลา 21 วัน บันทึกข้อมูลทุก 3 วัน พบดอกดาวเรืองที่จุ่มก้านดอกในกรดซิตริก 40 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 
5% และ แคลเซียมคลอไรด์ 2,000 ppm ร่วมกับซูโครส 5% สามารถยืดอายุเก็บรักษาดอกดาวเรืองได้นาน 15 วัน 
ขณะที่การเกิดโรคร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับชุดควบคุมน้ าตาลซูโครส 5% เกิดโรคร้อยละ 4 ตามล าดับ และยังพบว่าดอก
ดาวเรืองมีการสูญเสียน้ าหนักในทุกกรรมวิธี ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 21 วัน โดยที่การจุ่มในกรดซิตริก 30 และ 40 
ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% สูญเสียน้ าหนัก 2.61 และ 3.00 % ตามล าดับ ในขณะที่ชุดควบคุมน้ าตาลซูโครส 5% 
และน้ านึ่งฆ่าเชื้อ สูญเสียน้ าหนักมากที่สุด 5.02 และ 5.57% ตามล าดับ 

การศึกษาผลของสารเคมีในกลุ่มปลอดภัย GRAS เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาดอกมะลิ โดยจุ่มในสารกลุ่ม
ปลอดภัย GRAS 5 ชนิด วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 ซ้ า ซ้ าละ 100 ดอก รวม 10 กรรมวิธี ได้แก่ 1).กรดซิตริก 
ความเข้มข้น 30 และ 40 ppm 2).กรดคาร์บอนิก ความเข้มข้น 65,000 และ 75,000 ppm 3).อะลูมิเนียมไฮดรอก
ไซด์ ความเข้มข้น 10,000 ppm 4).แคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 1,000 และ 2,000  ppm และ 5). 8-HQC 
ความเข้มข้น 200 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% ทุกกรรมวิธี และชุดควบคุม ได้แก่ น้ าตาลซูโครส 5% และน้ านึ่ง
ฆ่าเชื้อนาน 15 นาที ผึ่งให้หมาดที่อุณหภูมิ 250C และบรรจุถุง HDPE เก็บอุณหภูมิ 50C เป็นเวลา 12 วัน บันทึก
ข้อมูลทุก 3 วัน พบว่าทุกกรมวิธีไม่สามารถชะลอการสูญเสียน้ าหนักของดอกมะลิได้ แต่การจุ่มกรดซิตริก 30 ppm 
ร่วมกับซูโครส 5% และ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 10,000 ppm ร่วมกับซูโครส 5% ดอกมะลิสามารถเก็บรักษาได้ 6 
วัน ช่วยชะลอการบานของดอกได้ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนการบานเท่ากับ 1.8 และ 
1.8 คะแนน ตามล าดับ เทียบกับดอกบาน 0-20% โดยชุดควบคุมน้ าตาลซูโครส 5% และน้ านึ่งฆ่าเชื้อ มีคะแนนการ
บานเท่ากับ 2.1 และ 2.8 คะแนนตามล าดับ เทียบกับดอกบานประมาณ 20-40% การเปลี่ยนสีของกลีบดอก พบว่า
ระยะเก็บรักษาและกรรมวิธีมีผลต่อค่า L, a* และ b* ของดอกมะลิเล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยค่าความ
สว่างจะมีค่า +L มากที่สุดในวันที่ 6 ของทุกกรรมวิธีและการเก็บรกัษา 
 

The problems of post-harvest cut flower were affecting quality and the shelf life of the 
flowers. The rot diseases were found between keepings the flowers are mostly caused by a 
fungus. The use of chemical after cutting the flowers will reduce and inhibit the growth of 
fungi. Thus, the effect of the chemical safety (Generally Recognized As Safe, GRAS) to control rot 
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diseases and extend the shelf life of marigold and jasmine. By separating fungal rot 
marigolds. Symptoms leaf lesions are brown caused by a Collectotrichum sp. The jasmine flower 
disease were the petals have brown lesions are not diseases due to aging such as blooming 
jasmine and bruised borer flower before the flower rot disease cannot test to rot disease. 
Therefore, specific tests to prolong the shelf life of jasmine flowers only. Testing chemical is safe 
(Generally Recognized As Safe, GRAS) for rot disease control flower and extend shelf life 
marigolds. The planted marigolds in Nakhon Pathom province and sprayers spore suspensions 
of Collectotrichum sp. at a concentration of 106 cfu /ml on buds marigolds for 7 days, then cut 
the peduncle about 4 inches long by screening tests marigolds to the size and weight as / 
similar. The experiment was arranged in a completely randomized design (CRD) by using 5 
replications. Each replication was ten flowers, each weighing 16-18 g and was stored at 5OC by 
dipping the peduncle in the GRAS for 15 min, using 10 treatments were 1). Citric acid 
concentrations of 30 and 40 ppm., 2). Carbonic acid concentrations of 65,000 and 75,000 ppm., 
3). Aluminum hydroxide concentration of 10,000 ppm., 4). Calcium chloride concentrations, 1,000 
and 2,000 ppm., 5). 8-HQC concentration of 200 ppm., and the treatments 1,2,5,6,7and 8 were 
add sucrose 5% of and the treatments 3,4 were add sucrose 14%. The control treatment was 5% 
sucrose and sterile water, then the treats were air-died at 250C and packaging in High Density 
Polyethylene (HDPE) at a temperature of 50C and extend the shelf life for 21 days recording 
every 3 days interval. Found that the marigold dip the peduncle in citric acid, 40 ppm with 
sucrose 5% and calcium chloride, 2,000 ppm with sucrose 5% can extend shelf life of marigolds 
for 15 days the disease was 2%, compared to control (5% sucrose) the disease was 4%, 
respectively. The marigolds are losing weight in the process storage.  Dipping in citric acid, 30 and 
40 ppm with sucrose 5% weight loss of 2.61 and 3.00% respectively, while the control sucrose 
5% and water sterilization were weight Lose 5.02 and 5.57% respectively, shelf life of 21 days.  

Jasmine flower petals turn to brown color and wilt within one day after harvest. This 
study aims to extend storage-life of jasmine flower by using GRAS chemical. The flowers were 
sorted for uniformity and divided into 50 groups (each group = 100 gram). These 50 groups were 
equally separated to 10 treatments which treated with differences of types and concentration of 
5 GRPS namely 1). Citric acid concentration of 30 and 40 ppm, 2). Carbonic acid concentration of 
65,000 and 75,000 ppm, 3). Aluminium hydroxide 10,000 ppm,    4). CaCl2 concentration 1,000 
and 2,000 ppm and 5). 8-HQC concentration of 200 ppm. The treated flower were air-died at 
250C before being packed in HDPE bags and kept at 50C for 12 days. Flower quality was recorded 
3 days interval. All treatments cannot slow down the weight loss of jasmine flower. Citric acid at 
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30 mg/L with 5% sucrose and Aluminium hydroxide 10,000 ppm with 5% sucrose slowed down 
the opening of flowers for 6 days which was slower than control group. All treatments slightly 
affected to deterioration of jasmine petals color (L, a* and b*). The highest L values of petals 
were detected on day 6 in every treatment. 

 
6. ค าน า                                  

การวิจัยวิธีการควบคุมความสูญเสียเพ่ือลดการใช้สารเคมีลง โดยเกิดจากศัตรูพืชที่หลีกลี่ยงการใช้สารเคมี
อันตรายหรือใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย มีเป้าหมายการใช้สารเคมีในกลุ่มปลอดภัย  (Generally 
Recognized As Safe : GRAS)  วิธีทางกายภาพ บรรจุภัณฑ์ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ พืชสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติ ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืช ที่สามารถน ามาใช้อย่างปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ผู้ใช้ ทั้งนี้ GRAS คือสารเคมีที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US. Food and Drug 
Administration: FDA) ว่าสามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย สารที่ได้รับรองว่า เป็น GRAS ส่วนใหญ่
จะไม่จ ากัดปริมาณการใช้ แต่จะให้ใช้เท่าที่จ าเป็น ปัญหาหลังการตัดดอกไม้ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และอายุการ
ใช้งานของดอกไม้ ได้แก่ โรคและแมลง ภาชนะบรรจุ วิธีการบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษา เป็นต้น โรคเน่า
ของไม้ตัดดอกหลังเก็บเกี่ยวที่ท าความเสียหายให้กับดอกไม้มากระหว่างการเก็บรักษาส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา 
Botrytis sp.,  Alternaria sp. และ Colletotrichum sp. เป็นต้น การใช้สารฆ่าเชื้อโรคหลังการตัดดอกไม้จะช่วย
ลดการติดเชื้อและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่อยู่บนผิวดอกไม้ ซึ่งสารที่ใช้ต้องไม่ท าให้ใบและกลีบดอกเปรอะ
เปื้อนและไม่เป็นอันตรายต่อดอกไม้ สารเคมีที่นิยมใช้ควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของไม้ดอกได้ผลดีคือ ซิลเวอร์หรือ
เงินในรูปของเกลือไนเตรท หรือเกลืออะซีเตท ไฮดรอกซีควิโนลีนซัลเฟต (8-hydroxyquinoline sulfate) และ 
ฟายแซน (Physan-20) (สายชล, 2530) การแช่โคนก้านดอกไม้ในน้ ายาเคมีเพียงแค่เวลาสั้นๆ (pulsing) เวลาที่ใช้
แช่ดอกไม้อาจเพียง 30 นาที หรือนานถึง 24 ชั่วโมงก่อนน าไปปักแจกันในน้ าธรรมดาที่ไม่มีน้ ายาเคมี ในขณะที่แช่
โคนก้านดอกไม้ในน้ ายาเคมี ดอกไม้จะดูดเอาอาหารและสารฆ่าจุลินทรีย์เข้าไปด้วย อาหารและน้ าตาลที่ดอกไม้ดูด
เข้าไปจะสะสมอยู่ในดอกไม้เพ่ือใช้ต่อไป ส่วนสารฆ่าจุลินทรีย์นั้นนอกจากจะเคลือบอยู่ที่ผิวของก้านดอกที่ถูกแช่ยัง
สะสมในดอกไม้อีกด้วย และมีผลให้การอดุตันของท่อล าเลียงน้ าที่เกิดจากจุลินทรีย์ลดลง น้ ายาเคมีที่ใช้กับวิธีนี้มักจะ
มีความเข้มข้นมากกว่าใช้กับวิธีอ่ืนๆ (สายชล, 2530) สารเคมี เช่น คลอรีน หรือโพแทสเซียมไฮโปคลอไรท์ 
(potassium hypochlorite) มีราคาถูก  ใช้ได้ผลดีในการฆ่าสปอร์และชิ้นส่วนของเชื้อราและแบคทีเรียที่ติดมากับ
ผลิตผลใช้ในการล้างท าความสะอาด  น้ าตาลเป็นแหล่งอาหารของดอกไม้ ช่วยปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการปัก
แจกัน รักษาโครงสร้างและหน้าที่ไมโตคอนเดรีย ช่วยปรับสมดุลของน้ าและปรับแรงดันออสโมซิส ท าให้การคายน้ า
ลดลง และเพ่ิมอัตราการดูดน้ าท าให้เซลล์ยังคงเต่งอยู่ป้องกันการสลายตัวของโปรตีน ลดการสะสมของแอมโมเนีย 
และช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างในกลีบดอก ท าให้กุหลาบเกิดอาการดอกเป็นสีน้ าเงินม่วง (Bluing) น้อยลง 
(Kaltaterและ Steponkus, 1976) นอกจากนั้นน้ าตาลยังช่วยลดการระเหยของน้ า (anti-transpiration) โดยลด
การเปิดปากใบ เพ่ิมน้ าหนัก ป้องกันการเกิด proteolysis ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสีของกลีบ
ดอก (Marousky, 1969, 1972) มีการใช้น้ าตาลเป็นส่วนประกอบของสารละลายในการ pulsing เช่น ในดอก
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กุหลาบ จากรายงานของ Albert and Harper (1995) พบว่าท าการ pulsing โดยใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของน้ าตาล
ซูโครส ร่วมกับ 8-HQC 200 มิลลิลิตรต่อลิตร แช่ดอกกุหลาบ 10 ชั่วโมง สามารถยืดอายุการใช้งาน และคุณภาพ
ของดอกได้ สารละลาย 8-hydroxyquinoline sulfate (HQS) สามารถยับยั้งการสร้างเอทิลีนและลดประชากรของ
จุลินทรีย์ในน้ าได้ สายชล (2531)  ขณะที่ธีรเดช (2553) พบว่า ดอกมะลิลาที่เก็บช่วงเช้าและแช่สารละลาย (HQS) 
เข้มข้น 200mg/l เป็นเวลา 15 นาที ก่อนบรรจุถุงพลาสติกและเก็บที่อุณหภูมิ 0-20C เป็นเวลา 14 วันสามารถ
ชะลอการบาน และดัชนีเวลาการเปลี่ยนสีกลีบดอกมะลิลาหลังเก็บรักษาได้  ณัชชา และมัชฌิมา (2553) พบว่า 
ดอกหน้าวัวที่ปักในสารละลายที่ประกอบด้วยเอทานอลความเข้มข้น 2% และ 0.1% Tween-20 และน้ าตาลซูโครส
ความเข้มข้น 10% มีอายุการปักแจกันนานขึ้น สุกัญญา และคณะ (2556) พบว่าดอกกล้วยไม้ที่ปั กในสารละลาย
น้ าตาลซูโครส 3.5 g/น้ า 20 ml มีอายุการปักแจกันเฉลี่ยนานที่สุด 33.3 วัน นอกจากนี้ยัง พบว่าดอกกล้วยไม้หวาย
ที่แช่ในสารละลายน้ าตาลซูโครส 3.5 กรัม/น้ า 200 มิลลิลิตร นาน 12 ชั่วโมง แล้วน้ ามาเด็ดกลีบวงนอกมาร้อยเป็น
มาลัย เก็บในตู้เย็นได้นาน 17 วัน ส่วน Doi and Reid (1995) รายงานว่าการท า pulsing โดยใช้น้ ายาที่มีส่วนผสม
ของ Physan และน้ าตาลซูโครส 100 กรัมต่อลิตร โดยใช้น้ าดีไอออไนซ์เป็นตัวท าละลาย แช่ดอกนาน 12 ชั่วโมง
สามารถช่วยให้ดอก Limonium มีอายุการใช้งานนานขึ้น และ สมเพียร (2532) ใช้สารละลายน้ าตาลเข้มข้นร้อยละ 
4 และ succinic acid 2, 2-dimethyl hydrazide. (SADH) เข้มข้น 100-500 ppm พ่นทางใบและแช่ก้านช่อดอก
ดาวเรืองที่บานเต็มที่ก่อนปักแจกันเป็นเวลา 18 ชั่วโมง แล้วน าไปปักแจกันที่ใส่น้ าบาดาลวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 
27.450C ความชื้อสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 71.85 ค่า pH 8.36 พบว่าท าให้ดอกดาวเรืองมีอายุปักแจกันนาน 10.56 วัน 
มีคุณภาพดอกดทีี่สุดและสูญเสียน้ าหนักดอกเฉลี่ยน้อยที่สุดการเติมกรดอินทรีย์บางชนิด เช่น กรดซิตริก เพ่ือปรับค่า 
pH ให้ได้ประมาณ 3-4 จะท าให้อัตราการไหลของน้ าในก้านดอกเพ่ิมขึ้นและท าให้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียใน
น้ าเป็นไปอย่างช้าๆหรือน้อยลง (ยงยุทธ, 2540; Halcvy and Mayak, 1981) ในการยืดอายุการปักแจกันของดอก
กุหลาบพบว่าการใช้สารละลายที่มีกรดอินทรีย์เป็นส่วนประกอบโดยขณะที่ สุจิตรา (2544) ใช้น้ าอัดลมสไปรท์ และ
มิรินด้าความเข้มข้นเข้มข้นร้อยละ 75 เป็นสารละลายส าหรับปักแจกันดอกกุหลาบพันธุ์คริสเตียนดิออร์มีอายุการปัก
แจกันเฉลี่ยนานที่สุด นอกจากนี้ยังมีการใช้สารออกฤทธิ์ต่อเชื้อจุลินทรีย์ โดยอัมพวรรณ และนิรมล (2551) พบว่า
แคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 1000 ppm สามารถยืดอายุการปักแจกันของดอกหน้าวัวได้ 15.4 วัน ขณะที่วารุณี 
และคณะ (ไม่ระบุปี) ได้ท าการทดลองแช่ดอกมะลิในสารละลายยาแอนตาซิล 500 mg ผสมน้ า 500 ml เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง พบว่าสามารถเก็บรักษาดอกมะลิให้คงทน กลีบดอกแข็ง และร้อยเป็นพวงมาลัยได้ และ   พรทิพย์ และ 
วชิรญา (2559) พบว่าการเก็บรักษาดอกมะลิที่อุณหภูมิ 5+1OC เป็นเวลา 7 วัน และย้ายมาวางที่อุณหภูมิ 25OC 
ดอกมะลิลาหอมสามารถพัฒนาการบานได้ตามปกติ Multan and Pakistan (2001) พบว่าแคลเซียมคลอไรด์
สามารถชะลอการเสื่อสภาพของกลับดอก tuberose ได้ โดยลดการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ าที่ใช้ปักแจกัน 
นอกจากนี้ พรรษชล (2544)  พบว่าการลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวทันทีด้วยการบรรจุ ดอกมะลิในถุงพลาสติก PE 
แล้วลดอุณหภูมิด้วยความเย็นจากน้ าแข็งเกล็ดในกล่องโฟม ส่งผลให้ดอกมะลิมีคุณภาพดีที่สุดมีความเสียหายเพียง 
5.35% ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของสารเคมีในกลุ่มปลอดภัย (Generally Recognized As Safe, GRAS) เพ่ือ
ควบคุมโรคดอกเน่า และยืดอายุการเก็บรักษาดอกดาวเรืองและดอกมะลิ 

 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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7. วิธีด าเนินการ                         

- อุปกรณ์       

1. ดอกดาวเรืองมีก้านดอกยาว 4 นิ้ว จากแปลงปลูก จ.นครปฐม  

2. ดอกมะลิตูม ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 11.00-12.00 น. จากแปลงเกษตรกร จ.นครปฐม  

3. เชื้อรา Collectotrihchum sp. สาเหตุโรคดอกเน่าของดาวเรือง  

4. อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)  

5. กรดซิตริก ความเข้มข้น 30 และ 40 ppm 

6. กรดคาร์บอนิก ความเข้มข้น 65,000 และ 75,000 ppm 

7. อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10,000 ppm 

8. แคลเซียมคลอไรด์ 8-HQC ความเข้มข้น 200 ppm 

9. น้ าตาลซูโครส ความเข้มข้น 5 และ 14% 

10. น้ านึ่งฆา่เชื้อ  

11. ตู้แช่ 5 และ 250C  

12. ถุง High Density Polyethylene (HDPE)  

13. ตาชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

14. เครื่องวัดสี colorimeter 

 

- วิธีการ   
 1. ดอกดาวเรือง 

- แยกเชื้อราสาเหตุโรคดอกเน่าของดาวเรืองจากแหล่งจ าหน่าย  
- ปลูกต้นดาวเรืองในแปลง จ.นครปฐม ช่วงเดือน มิ.ย- ส.ค. เพ่ือทดสอบการควบคุมโรคเน่าด้วยสาร

กลุ่มปลอดภัยและการยืดอายุการเก็บรักษาดอกดาวเรือง 
- ทดสอบการควบคุมโรคดอกเน่า และยืดอายุการเก็บรักษา เตรียมสปอร์เชื้อรา Collectotrichum sp. 

สาเหตุโรคดอกเน่าของดาวเรือง ที่ความเข้มข้น 106 cfu/ml ไปฉีดพ่นบนดอกตูมของดาวเรืองทิ้งไว้ 7 วัน 
จากนั้นตัดดอกดาวเรืองที่บานเต็มที่มาทดสอบโดยจุ่มก้านดอกในสารกลุ่มปลอดภัย GRAS ตามกรรมวิธี
นาน 15 นาที 

- คัดดอกดาวเรือง ให้มีขนาดและน้ าหนักเท่า/ใกล้เคียงกัน ประมาณ 16-18 กรัมต่อดอก 
- วางแผนแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) 5 ซ้ า ซ้ าละ 10 ดอก มี 10 

กรรมวิธี ได้แก่ 
  1. กรดซิตริก 30 ppm+ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5  
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  2. กรดซิตริก 40 ppm + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5  
  3. กรดคาร์บอนิกเข้มข้นร้อยละ 65 + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 14  
  4. กรดคาร์บอนิกเข้มข้นร้อยละ 75 + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 14  
  5. อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 10 + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5  
  6. แคลเซียมคลอไรด์ 1,000 ppm+ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
  7. แคลเซียมคลอไรด์ 2,000 ppm + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
  8. 8-HQC 200 มิลลิกรัมต่อลิตร+ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
  9. ชุดควบคุม คือ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
    10. ชุดควบคุม คือ น้ านึ่งฆ่าเชื้อ 

- ผึ่งดอกดาวเรือง ให้หมาดที่อุณหภูมิ 250C และใส่ถุง HDPE เก็บท่ีอุณหภูมิ 50C เป็นเวลา 21 วัน  
- การบันทึกข้อมูล 
  บันทึกผลการทดลอง ทุก 3 วันเป็นเวลา 21 วัน ค านวณหาร้อยละของการเกิดโรค โดยประเมินการ

เกิดโรค 2 ระดับ คือ ระดับ 1= ดอกไม่แสดงอาการโรคเน่า ระดับ 2= ดอกแสดงอาการอาการโรคเน่า และ
บันทึกผลการสูญเสียน้ าหนัก  อายุการเก็บรักษา  

 ค านวณจากสูตร     เปอร์เซ็นต์น้ าหนักสูญเสีย= น้ าหนักดอกท่ีหายไป X 100 
                                                       น้ าหนักดอกเริ่มต้น 

 2. ดอกมะลิ  
- ซื้อดอกมะลิ จากแปลงเกษตรกรใน จ.นครปฐม ช่วงเวลาเก็บเก่ียว 11.00-12.00 น. เพ่ือทดสอบการ

ยืดอายุการเก็บรักษาดอกมะลิ  
- แช่ดอกเป็นเวลา 15 นาที ในสารกลุ่มปลอดภัยมี 5 ชนิดตามกรรมวิธี วางแผนแบบสุ่มตลอด 

(Completely Randomized Design: CRD) 5 ซ้ า ซ้ าละ 100 ดอก น้ าหนักประมาณ 26-28 กรัม มี 10 
กรรมวิธี ได้แก่ 

  1. กรดซิตริก 30 ppm+ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5  
  2. กรดซิตริก 40 ppm + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5  
  3. กรดคาร์บอนิกเข้มขน้ร้อยละ 65 + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 14  
  4. กรดคาร์บอนิกเข้มข้นร้อยละ 75 + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 14  
  5. อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 10 + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5  
  6. แคลเซียมคลอไรด์ 1,000 ppm+ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
  7. แคลเซียมคลอไรด์ 2,000 ppm + น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
  8. 8-HQC 200 มิลลิกรัมต่อลิตร+ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
  9. ชุดควบคุม คือ น้ าตาลซูโครสเข้มข้นร้อยละ 5 
    10. ชุดควบคุม คือ น้ านึ่งฆ่าเชื้อ 

- ผึ่งดอกมะลิ ให้หมาดที่อุณหภูมิ 250C และใส่ถุง HDPE เก็บที่อุณหภูมิ 50C เป็นเวลา 12 วัน  
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- การบันทึกข้อมูล 
   บันทึกผลการทดลอง ทุก 3 วันเป็นเวลา 12 วัน บันทึกผลการสูญเสียน้ าหนัก อายุการเก็บรักษา การ

เปลี่ยนสีของกลีบดอก และการบานของดอก 
ค านวณจากสูตร     เปอร์เซ็นต์น้ าหนักสูญเสีย= น้ าหนักดอกที่หายไป X 100 

                                                       น้ าหนักดอกเริ่มต้น 
ก าหนดคะแนนการบานของดอกมะลิดังนี้ 

 
Picture 1 The rating of the opening of flowers used in determining is blooming bud=1, 

opening 20%=2, opening 40%=3, opening 60%=4,  opening>60%= 5 
 

- เวลาและสถานที่   - ระยะเวลา 1 ปี ที่เริ่มต้น 2562  ปีที่สิ้นสุด 2562  

- สถานที ่หอ้งปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร และแปลงเกษตรกร จ.นครปฐม 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 ดอกดาวเรือง 

 1. แยกเชื้อราสาเหตุโรคจากตัวอย่างดอกดาวเรือง 

ซ้ือตัวอย่างดอกดาวเรืองจากแหล่งจ าหน่ายปากคลองตลาด จ.กรุงเทพมหานคร เพ่ือแยกเชื้อสาเหตุโรคเน่า
ของดอกดาวเรือง ด้วยเทคนิค tissue transplanting บนอาหาร PDA และเก็บตัวอย่างดอกที่ติดโรคมาจากแปลง
ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือแยกเชื้อสาเหตุโรคเน่า ลั กษณะอาการกลีบดอกแผลจะมีสีน้ าตาลพบเชื้อรา 
Collectotrichum sp. ซึ่งมีรายงานว่าเชื้อราชนิดนี้สามารถเข้าท าลายพืชได้หลายชนิดทั้งไม้ดอก ผัก และผลไม้ 

 2. ทดสอบการควบคุมโรคเนา่ด้วยสารกลุ่มปลอดภัยและการยืดอายุการเก็บรักษาดาวเรืองตัดดอก  

 จากการตรวจสอบการเกิดโรค พบว่า ที่ระยะเวลาเก็บรักษา 15 วัน กรรมวิธีที่ใช้กรดซิตริก 40 ppm 
ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% และ กรรมวิธีที่ใช้แคลเซียมคลอไรด์ 2,000 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% เกิดโรคน้อย
ที่สุดคือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (ซูโครส 5%) เกิดโรคร้อยละ 4 ตามล าดับ (Table 1 และ Picture 2) ซ่ึง
การใช้กรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ช่วยลดการเกิดโรคและยืดอายุการปักแจกันให้นานขึ้นได้ 

1 2 3 4 5 
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Table 1 The disease of marigold dipping the GRAS for 15 minutes and stored at 50C for the shelf 

life at 3,6,9, 12, 15, 18 and 21 days. 

Treatments 
percentage of disease  

9  
days 

12 
days 

15 
days 

18 
days 

21 
days 

T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  4 4 4 28 50 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  2 2 2 22 68 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 14%sucrose  22 34 50 76 100 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 14%sucrose  6 14 18 52 84 
T5= Aluminum hydroxide 10,000ppm + 5%sucrose  2 4 14 32 64 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+ 5%sucrose  6 12 20 28 68 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+ 5%sucrose  2 2 2 12 50 
T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  2 2 8 18 52 
T9=control (5%sucrose)  4 4 4 26 52 
T10= control (sterile water) 2 2 2 26 42 

Note  The data at 3 and 6 day not show because do not symptoms of the disease. 
    
 

  

 

 

 

 

 

 

Picture 2 The disease of marigold petals dipping the GRAS for 15 minutes and stored at 
50C for 21 days. 

T1 T2 T3 T4 

T5 T6 T7 T8 

T9 T10 
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 3. การยดือายุการเก็บรักษาดอกดาวเรือง 

 จากการวัดการสูญเสียน้ าหนัก โดยก าหนดค่าการสูญเสียน้ าหนักที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5%  พบว่าดอก
ดาวเรืองทุกกรรมวิธี มีการสูญเสียน้ าหนักตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษา 21 วัน โดยที่กรรมวิธีที่จุ่มในกรดซิตริก 30 
ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% และกรรมวิธีที่จุ่มในกรดซิตริก 40 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% สูญเสียน้ าหนัก 
2.61 และ 3.00% ตามล าดับ ช่วยชะลอการสูญเสียน้ าหนักของดอกได้ดีกว่าชุดควบคุมน้ าตาลซูโครส 5% และ 
น้ าเปล่านึ่งฆ่าเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีการสูญเสียน้ าหนักที่ 5.02 และ 5.57% ตามล าดับ (Table 2)  
Table 2 The percentage weight loss of marigolds dipped in the GARS for 15 minutes and stored 

at 50C for the shelf life at 3,6,9, 12, 15, 18 and 21 days. 

Treatments 
Percentage of weight loss 

3 
days 

6 
days 

9 
days 

12 
days 

15 
days 

18 
days 

21 
days 

T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  -0.72 0.79 0.87 1.40 1.85 2.29 2.61 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  -0.06 0.51 1.14 1.26 1.99 2.58 3.00 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 14%sucrose  -0.03 0.43 0.95 1.57 2.39 3.32 3.66 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 14%sucrose  -0.13 0.31 0.95 1.58 2.59 3.56 4.29 
T5= Aluminum hydroxide 10,000ppm + 5%sucrose  -0.26 0.09 0.64 1.24 2.11 2.92 3.68 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+ 5%sucrose  -0.25 0.26 0.79 1.57 1.79 3.64 4.49 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+ 5%sucrose  -0.07 0.28 0.75 1.74 2.27 3.98 4.73 
T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  -0.17 0.26 0.65 1.57 2.44 3.40 4.14 
T9=control (5%sucrose)  -0.07 0.31 0.66 2.15 3.27 4.08 5.02 
T10= control (sterile water) -0.11 0.49 1.72 2.71 3.71 4.64 5.57 

  
 ดอกมะลิ 
 1. แยกเชื้อราสาเหตุโรคจากตัวอย่างดอกมะลิ 

ซื้อตัวอย่างดอกมะลิและเก็บตัวอย่างดอกจากแปลงปลูกในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาเชื้อบริสุทธิ์สาเหตุโรคเน่า
ของดอกมะลิ ด้วยเทคนิค tissue transplanting บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) แยกเชื้อสาเหตุโรค
ดอกเน่า ลักษณะอาการกลีบดอกแผลสีน้ าตาล พบว่าดอกมะลิไม่เกิดอาการโรคดอกเน่า แต่พบความสูญเสียที่เกิด
จากดอกมะลิเสื่อมสภาพ เช่น บาน ช้ า และหนอนเจาะดอกก่อนที่จะเกิดโรคดอกเน่า จึงไม่สามารถแยกเชื้อสาเหตุ
โรคและทดสอบการควบคุมโรคเน่าได้ ดังนั้นจึงทดสอบเฉพาะการยืดอายุการเก็บรักษาดอกมะลิ 

2. ทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาดอกมะลิ  
คัดดอกมะลิให้มีขนาดและน้ าหนักใกล้เคียงกัน โดยมะลิ 100 ดอก น้ าหนักประมาณ 26 -28 กรัม จุ่มสาร

กลุ่มปลอดภัย 5 ชนิด เป็นเวลา 15 นาที มี 10 กรรมวิธีวางแผนแบบ  CRD 5 ซ้ า ซ้ าละ 100 ดอก ผึ่งให้หมาดที่
อุณหภูมิ 250C เก็บใส่ถุง High Density Polyethylene (HDPE) ไว้ที่อุณหภูมิ 50C บันทึกข้อมูล ทุก 3 วันเป็นเวลา 
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12 วัน พบว่าจากการวัดการสูญเสียน้ าหนักดอกมะลิ โดยก าหนดค่าการสูญเสียน้ าหนักที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5%  
พบว่าทุกกรรมวิธีไม่สามารถชะลอการสูญเสียน้ าหนักของดอกมะลิได้ (Table 3) 
Table 3 The percentage weight loss of jasmine flowers dipped in the GARS for 15 minutes and 

stored at 50C for the shelf life at 3,6,9 and 12 days. 

Treatments 
Percentage of weight loss 

3 days 6 days 9 days 12 days 
T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  6.82 6.54 6.96 6.95 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  7.04 6.75 7.30 6.21 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 14%sucrose  6.73 6.83 6.98 6.46 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 14%sucrose  6.81 6.96 7.47 11.94 
T5= Aluminum hydroxide 10,000ppm + 5%sucrose  6.84 6.59 7.49 6.08 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+ 5%sucrose  6.50 7.27 6.26 7.64 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+ 5%sucrose  6.49 6.54 6.34 6.16 
T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  6.39 6.45 6.61 7.92 
T9=control (5%sucrose)  6.42 6.49 6.59 6.28 
T10= control (sterile water) 6.57 6.50 6.41 6.89 

การบานของดอกมะลิ พบว่าเก็บรักษาดอกมะลิได้ 6 วัน จากกรรมวิธีที่แช่ในกรดซิตริก 30 ppm+ซูโครส 
5% และกรรมวิธีที่แช่ในอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์10,000ppm + ซูโครส5% ช่วยชะลอการบานของดอกดีกว่าชุด
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยดอกมะลิมีคะแนนการบานของดอกเท่ากับ 1.8  และ1.8 คะแนนซึ่งเทียบเท่า
กับดอกบาน 20% โดยชุดควบคุมมีคะแนนการบานของดอกเท่ากับ 2.07 และ 2.84 คะแนนตามล าดับ ซึ่งเทียบเท่า
กับดอกบาน 40% (Table 4) 

 
Table 4 The opening of jasmine flowers dipped in the GARS for 15 minutes and stored at 50C for 

the shelf life at 3,6,9 and 12 days. 

Treatments 
Opening of Flowers 

0 day 3 days 6 days 9 days 12 days 
T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  1.00a A1 1.482a B 1.812a C 1.768ab C 1.482a B 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  1.00a A 1.438a B 1.930abc C 1.630a B 1.438a B 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 
14%sucrose  1.00a A 1.558ab B 1.996abc C 1.694ab B 1.558ab B 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 
14%sucrose  1.00a A 1.588ab B 1.844ab C 1.840ab C 1.588ab B 
T5= Aluminum hydroxide 10,000ppm + 
5%sucrose  1.00a A 1.524ab B 1.802a C 1.650a BC 1.524ab B 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+ 
5%sucrose  1.00a A 1.602ab B 2.028abc C 1.832ab C 1.602ab B 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+ 1.00a A 1.664ab B 2.036abc C 1.858abc BC 1.664ab B 
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5%sucrose  
T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  1.00a A 1.762bc B 2.108c B 1.814ab B 1.762bc B 
T9=control (5%sucrose)  1.00a A 1.950c B 2.072bc C 1.908bc B 1.950c B 
T10= control (sterile water) 1.00a A 1.924c B 2.836d C 2.084c B 1.924c B 
C.V. (a) = 14.1% C.V.(b) = 9.8% 
1Means within the same column followed by the same letter are not significant difference at P= 0.05 by  DMRT  
- The difference of the treatment is a,b,c.  –The difference of storage is A,B,C. 

  
การเปลี่ยนแปลงค่า L, a*, b* ของกลีบดอกมะลิ พบว่าระยะเก็บรักษาและกรรมวิธีมีผลต่อค่าความสว่าง

หรือสีขาว (L)  ของดอกมะลิ โดยค่าความสว่างจะมีค่า +L มากที่สุดในวันที่ 6 ของทุกกรรมวิธีและการเก็บรักษา 
(Table 5) การเปลี่ยนแปลงของค่าแสดงลักษณะสีเขียวกับสีแดง (a*) พบว่าให้ผลแตกต่างกันของระยะเวลาการเก็บ
รักษาและกรรมวิธี โดยจะมีค่า +a ลดลงเล็กน้อยของทุกกรรมวิธีของระยะเวลาการเก็บรักษา แต่กรรมวิธีแช่ 
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 10,000ppm + 5%sucrose แคลเซียมคลอไรด์ 2,000 ppm+ 5%sucrose และ 8-HQC 
200 ppm+ 5%sucrose มีค่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษา 6 วัน (Table 6) การเปลี่ยนแปลงของค่าแสดงสี
เหลืองและสีน้ าเงิน (b*) พบว่ามีความแตกต่างกันของระยะเวลาการเก็บรักษาและกรรมวิธี โดยจะมีค่า +b เพ่ิมขึ้น
ทุกกรรมวิธีตามระยะการเก็บรักษา 12 วัน แต่โดยที่ 9 วัน กรรมวิธีแคลเซียมคลอไรด์ 1,000 ppm+ 5%sucrose 
และ 8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose มีค่า b* ลดลงเล็กน้อย (Table 7) สอดคล้องกับรายงานของ ศิวณัฐ และ
คณะ (2557) ใช้แคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.5% ดอกมะลิเกิดสีน้ าตาลและปริมาณสารประกอบฟีนอลน้อย
ที่สุด แต่ไม่มีผลต่อปริมาณสารควินโนน และการใช้แคลเซียมคลอไรด์ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา
ดอกมะลิ 

 
Table 5 Effect of the GRAS on color changes (L) of jasmine petals color dipped in the GRAS for 

15 minutes and stored at 50C for the shelf life at 3,6,9 and 12 days. 

Treatments 
Brightness of Jasmine Petals (L) 

3 days 6 days 9 days 12 days 
T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  81.312a B1 83.938a A 77.568ab C 82.022cd BA 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  79.998ab B 84.146a A 76.692b C 82.792bcd A 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 14%sucrose  74.47ef C 82.814a A 78.676ab B 81.606d A 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 14%sucrose  76.492cde C 83.506a A 76.446b C 81.582d B 
T5= Aluminum hydroxide 10,000ppm + 
5%sucrose  73.398f C 83.848a A 77.914ab B 83.448bcd A 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+5%sucrose  79.084b C 82.692a B 77.172ab C 83.548bcd B 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+5%sucrose  75.654b C 82.586a A 77.940ab B 83.996abc A 
T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  78.010bc C 82.466a B 77.868ab C 83.826bcd B 
T9=control (5%sucrose)  77.012cd C 82.638a B 77.994ab C 84.66ab A 
T10= control (sterile water) 79.406ab C 82.634a B 79.154a C 86.058a A 
  C.V. (a) = 2.0%   C.V.(b) = 1.9% 
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1Means within the same column followed by the same letter are not significant difference at P= 0.05 by  DMRT  
- The difference of the treatment is a,b,c.  –The difference of storage is A,B,C. 
 

Table 6 Effect of the GRAS on color changes (a*) of jasmine petals color dipped in the GRAS for 
15 minutes and stored at 50C for the shelf life at 3,6,9 and 12 days. 

Treatment 
Jasmine Petals color (a*) 

3 days 6 days 9 days 12 days 
T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  1.370b A 1.332bc A 1.216bc AB 1.168c-f A 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  1.356ab B 1.386c B 0.992ab A 1.432g B 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 14%sucrose  1.288ab A 1.294bc A 1.048abc A 1.086b-e A 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 14%sucrose  1.220ab C 1.162abc BC 1.000ab AB 0.876ab A 
T5= Aluminum hydroxide 10,000ppm + 
5%sucrose  1.090a BC 1.126abc C 0.864a AB 0.818a A 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+5%sucrose  1.132ab A 1.110ab AB 0.972ab A 1.418efg B 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+5%sucrose  1.192ab AB 1.242bc B 1.188bc AB 1.010abc A 
T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  1.278ab AB 1.300ab B 1.208bc AB 1.066a-d A 
T9=control (5%sucrose)  1.366b A 1.320bc A 1.262c A 1.308d-g A 
T10= control (sterile water) 1.272ab B 0.988a A 1.298c B 1.328efg B 

  C.V. (a) = 14.5%   C.V.(b) = 15.8% 
1Means within the same column followed by the same letter are not significant difference at P= 0.05 by  DMRT  

- The difference of the treatment is a,b,c.  –The difference of storage is A,B,C. 
 
 
 
 
 
 
 

Table 7 Effect of the GRAS on color changes (b*) of jasmine petals color dipped in the GRAS for 
15 minutes and stored at 50C for the shelf life at 3,6,9 and 12 days. 

Treatment 
Jasmine Petals color (b*) 

3 days 6 days 9 days 12 days 
T1=citric acid 30 ppm+ 5%sucrose  10.930c A 10.782abc A 11.036cd A 11.394bcd A 
T2= citric acid 40 ppm + 5% sucrose  9.878abc A 10.068a A 11.518cd B 10.214a A 
T3= carbonic acid 65,000 ppm + 14%sucrose  9.128a A 10.856c B 10.962cd B 11.424bcd B 
T4= carbonic acid 75,000 ppm + 14%sucrose  10.686bc A 10.760bc A 10.896bcd A 12.604d B 
T5= Aluminum hydroxide10,000ppm+5%sucrose  10.222abc A 10.796bc AB 11.654d BC 12.170cd C 
T6= Calcium chloride 1,000 ppm+ 5%sucrose  10.948c AB 10.334ab AB 10.026abc A 11.226bcd B 
T7= Calcium chloride 2,000 ppm+ 5%sucrose  10.556abc A 9.720a A 9.802a A 11.756bcd B 
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T8=8-HQC 200 ppm+ 5%sucrose  9.800ab A 8.976a A 9.820ab A 11.310bcd B 
T9=control (5%sucrose)  9.222a A 9.322a A 10.212abc AB 10.794ab B 
T10= control (sterile water) 9.618ab B 10.350ab AB 9.558a A 11.030abc B 

  C.V. (a) = 8.4%   C.V.(b) = 7.9% 
ตัวเลขที่ตามด้วยตวัอักษรที่ไม่เหมือนกนัแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติเมือ่เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

1Means within the same column followed by the same letter are not significant difference at P= 0.05 by  DMRT  
- The difference of the treatment is a,b,c.  –The difference of storage is A,B,C. 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
1. ดอกดาวเรืองที่จุ่มก้านดอกในกรดซิตริก 40 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% และแคลเซียมคลอไรด์ 

2,000 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% นาน 15 นาที และผึ่งให้หมาดเก็บใส่ถุง HDPE แช่ที่อุณหภูมิ 50C ท าให้
ดอกดาวเรืองเกิดโรคร้อยละ 2 เก็บรักษาได้นาน 15 วัน ที่อุณหภูมิ 50C และมีการสูญเสียน้ าหนักทุกกรรมวิธี
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 21 วัน โดยที่กรรมวิธีที่จุ่มในกรดซิตริก 30 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% ท าให้
สูญเสียน้ าหนัก 2.61 รองลงมากรรมวิธีที่จุ่มในกรดซิตริก 40 ppm ร่วมกับน้ าตาลซูโครส 5% ท าให้สูญเสีย
น้ าหนัก 3.00%  

2. การแช่ดอกมะลิในในกรดซิตริก 40 ppm ร่วมกับน ้าตาลซูโครส 5% นาน 15 นาที และผึ่งให้หมาด 
เก็บใส่ถุง HDPE แช่ที่อุณหภูมิ 50C สามารถเก็บรักษาดอกมะลิได้นาน 6 วัน  โดยช่วยชะลอการบานของดอกได้
ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่าการแช่ดอกมะลิทุกกรรมวิธี มีผลต่อค่า L, a*, b* การเปลี่ยน
สีของกลีบดอกมะลิเล็กน้อย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยค่าความสว่างจะมีค่า +L มากที่สุดในวันที่ 6 ของทุก
กรรมวิธี  อย่าไรก็ตาม สารกลุ่ม GRAS ทั้ ง 5 ชนิดไม่สามารถชะลอการสูญเสียน้ าหนักของดอกมะลิได้ 
ข้อเสนอแนะไม่ควรบรรจุดอกมะลิในถุง HDPE ปริมาณมากเกินไปจะท าให้ดอกมะลิมีอายุการเก็บรักษาไดน้้อยลง  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1. ได้วิธีการควบคุมโรคเน่าและยืดอายุการเก็บรักษาของดอกดาวเรืองหลังการเก็บเก่ียวได้นาน 15 วัน 
ให้กับเกษตรกรหรือผู้จ าหน่ายดอกดาวเรือง 

2. ได้วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาดอกมะลิลาได้นาน 6 วัน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหรือร้านจ าหน่ายดอกมะลิ 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  

ขอบคุณคุณสมเกียรติ ปาณิวรรณ ที่อยู่ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ที่อนุเคราะห์สถานที่และปลูก
ต้นดาวเรืองที่ใช้ในการทดลอง รวมทั้งเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกมะลิ ต. บางพระ อ.เมือง จ.นครปฐม ที่
เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการท างานทดลอง รวมทั้งพนักงานราชการที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี  
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13. ภาคผนวก : * จัดส่งข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

Picture appendix 1 The marigold dipping the GRAS for 15 minutes and stored at 50C for 

the shelf life at 21 days. 
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Picture appendix 2 The opening of jasmine flowers dipped in the GARS for 15 minutes 

and stored at 50C for the shelf life at 12 days. 
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