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การยืดอายุปก แจกันของชอดอกกระเจียวสม (Curcuma roscoeana Wall.) ดวยสารละลายปรับสภาพดอก
และสารเคลือบผิว
Vase Life Extension of Orange Curcuma (Curcuma roscoeana Wall.) Inflorescence with Pulsing Solution
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Abstract
Orange curcuma (Curcuma roscoeana Wall.) has beautiful color coma bract. The termination of vase life
is considered when the bract become withered. Two main factors affecting bract withering are the ability to uptake
water of inflorescence stem and the water transpiration from coma bract. In this study, Orange curcuma at 2
harvesting stages; (I) stage 2 (first set of the true flowers bloom) and (II) stage 3 (second set of the true flowers
bloom) were investigated. The effects of pulsing a solution containing 150 ppm of citric acid and 10 percent of
sucrose for 0, 3 and 6 hours, and subsequently coated with coating materials or non-coated on vase life were
studied. The result showed that, coating material could extend the vase life of inflorescence from both harvesting
stage. The coated inflorescence harvested at stage 2 and pulsed for 0, 3 and 6 hours had the vase life for 19, 17
and 14 days, respectively. While the non coated inflorescence had the vase life for 13, 9 and 9 days, respectively.
The coated stage 3 inflorescence flower had vas life for 10, 7 and 7 days, respectively. The non-coated
inflorescence had vase life 5 days for all pulsing periods. However, Pulsing treatment had no effects on the
inflorescence elongation in both harvesting stages and reduced the vase life when compared with the non-pulsing
inflorescence.
Keywords: curcuma, coating material, pulsing solution
บทคัดยอ
กระเจียวสมเปนดอกไมที่มีสีของใบประดับสวยงามสะดุดตา สาเหตุของการหมดอายุการปกแจกันคือใบประดับเหี่ยว
ซึ่งมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพการดูดน้ําของกาน และการคายน้ําของชอดอก งานวิจัยนี้จึงไดทดสอบการใช
สารละลายปรับสภาพดอก เพื่อใหชอดอกสามารถดูดน้ําไดดีขึ้น และการใชสารเคลือบผิวเพื่อลดการคายน้ําของชอดอก
กระเจียว ในการศึกษานี้ ใชชอดอกกระเจียวสมที่มีอายุการตัดดอก 2 ระยะคือ ระยะที่ 2 (ระยะดอกจริงบาน 1 ชั้น) และระยะที่
3 (ระยะดอกจริงบาน 2 ชั้น) นํามาพัลซิง (pulsing) ดวยสารละลายที่มีกรดซิตริกความเขมขน 150 ppm และซูโครสความ
เขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 0 3 และ 6 ชั่วโมง แลวนําไปเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้น เปรัยบเทียบกับการไมเคลือบ
ผิว ผลการทดลองพบวา การเคลือบผิวชวยการลดการสูญเสียน้ํา ทําใหยืดระยะเวลาการปกแจกันของชอดอกทั้งสองระยะ ชอ
ดอกระยะที่ 2 ที่แชในน้ํายาปรับสภาพดอก นาน 0 3 และ 6 ชั่วโมง และผานการเคลือบผิวมีอายุการปกแจกันนาน 19 17 และ
14 วัน ตามลําดับ สวนดอกระยะเดียวกันที่ไมเคลือบผิวมีอายุการปกแจกันนาน 13 9 และ 9 วัน ตามลําดับ สําหรับดอกชอดอก
ระยะที่ 3 ที่ผานการเคลือบผิวมีอายุการปกแจกันนาน 10 7 และ 7 วันตามลําดับ และชอดอกที่ไมเคลือบผิวมีอายุการปกแจกัน
นาน 5 วัน เทากันทุกระยะเวลาการแชน้ํายาปรับสภาพดอก การพัลซิงไมมีผลตอความยาวของชอดอกทั้งสองระยะ และยังมี
ผลทําใหอายุการปกแจกันสั้นกวาชุดควบคุม
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คํานํา
ดอกไมในกลุมตระกูลขิงขา เปนดอกที่มีแหลงกําเนิดในเขตรอน ชอดอกประกอบดวยกลีบของใบประดับ (bract)
เวียนซอนกันขึ้นเปนชอ ใบประดับสวนบนของชอ มักจะยาวกวาสวนลาง และไมมีดอกจริงที่ซอกใบประดับเหมือนกับใบ
ประกอบสวนลาง และมักมีสีสวยงาม ใบประดับสวนบนเรียกวา coma bract ดอกในตระกูลนี้ที่นํามาทําเปนไมตัดดอกในทาง
การคาสามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ ดอกปทุมมา และดอกกระเจียว ดอกปทุมมา จะมีกานดอกเล็กและยาว coma bract
ขนาดใหญและมีลักษณะเหมือนดอกบัวตูม ใบประดับดานลางจะมีสีเขียว สวนดอกกระเจียว กานดอกอวบ สั้น ใบประดับออก
เรียงซอนกันเปนรูปทรงกระบอก สีสดสวยงาม เปนมันเงา ใบประดับอาจมีสีเขียวตรงโคน หรือมีสีอื่นทั้งหมด (สมชาย และคณะ
, ม.ป.พ.)
จากรายงานตางๆ พบวามีการทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาสําหรับการขนสงดอกในตระกูลขิงขา ดวยการปรับ
สภาพดอกกอนการขนสง (pulsing) การใชสารควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย เชน 5-sulfosalicylic acid (5-SSA) (พิชญ
สินี และคณะ, 2553) และการใชสารละลาย silver thiosulphate (พจนารถ และอุษาวดี, 2549) จากรายงานของธีรนุช และยง
ยุทธ (2551) พบวา การยืดอายุการเก็บรักษา ดวยการลวกน้ํารอน และการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ เชน สตารเฟ
รส ไมสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและการปกแจกันได สารเคลือบผิวที่ทําจากไขผึ้ง สามารถลดอัตราการสูญเสียน้ําในผลสม
ไดดี และยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษา (วิลาวัลย และคณะ, 2553) อุษาวดีและคณะ (2557) ไดทดสอบการใชสารเคลือบผิว
ที่ทําจากไขผึ้งเคลือบใบตองและดอกไมประดิษฐ พบวา สามารถยืดอายุเก็บรักษาใบตองประดิษฐได ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได
ทดสอบการใชสารละลายปรับสภาพดอก และการใชสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการปกแจกันของชอดอกกระเจียวสมที่มีอายุการ
ตัดดอก 2 ระยะ
อุปกรณและวิธีการ
นําดอกกระเจียว สายพันธุ กระเจียวสม ที่เก็บเกี่ยว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 2 ระยะดอกจริงบาน 1 ชั้น และ ระยะที่ 3 คือ
ระยะดอกจริงบาน 2-3 ชั้นจากแปลงปลูกของศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานี ยางคราม สลัดน้ําที่ขังในชอดอกออกใหหมด ขนสงมายังหองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นํามาทดสอบหาระยะเวลาในการพัลซิง (pulsing) ดวยสารละลายซูโครสความ
เขมขน 10 เปอรเซ็นต กรดซิตริกความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร แช เปนระยะเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง ตามดวยการเคลือบ
ผิวดวยสารเคลือบผิวที่ทํามาจากไขผึ้งที่พัฒนาขึ้นมีความเขมขนของไขผึ้ง 2 เปอรเซ็นต ดวยการฉีดพนทั่วทั้งชอดอก และสบัด
เอสารเคลือบผิวสวนเกินออกจากชอดอก แลวนําไปปกแจกันดวยน้ําดื่ม RO (Reverse Osmosis) ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส สังเกตการณเปลี่ยนแปลงของดอก ประเมินการเสื่อมสภาพของชอดอก วัดอัตราการดูด/คายน้ํา และวัดการสูญเสีย
น้ําหนักสด โดยวางแผนการทดองแบบสุมสมบูรณจํานวน 8 ซ้ํา
ผลและวิจารณผล
ชอดอกกระเจียวสายพันธุกระเจียวสม ที่เก็บเกี่ยวในระยะที่ 3 ที่ไมไดเคลือบผิว แสดงอาการเหี่ยวเมื่อปกแจกันที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 5 วัน เหมือนกันทุกระยะเวลาในการพัลซิง โดยการเสื่อมสภาพเห็นไดชัดเจนแตกตางจากชอ
ดอกเมื่อเริ่มทดลองหลังจากปกแจกันนาน 7 วัน สวนชอดอกในระยะเดียวกันที่ผานการเคลือบผิวและผานการพัลซิง นาน 0 3
และ 6 ชั่วโมง แสดงอาการเหี่ยวเมื่อปกแจกันไดนาน 10, 7 และ 7 วัน ตามลําดับ สําหรับชอดอกที่เก็บเกี่ยวในระยะที่ 2 ที่
ไมไดเคลือบผิว และผานการพัลซิงนาน 0, 3 และ 6 ชั่วโมง แสดงอาการเหี่ยวเมื่อปกแจกันไดนาน 13, 9 และ 9 วัน ตามลําดับ
ในขณะที่ชอดอกในระยะเดียวกันที่ผานการเคลือบผิว และผานการพัลซิง นาน 0 3 และ 6 ชั่วโมงมีอายุการปกแจกันนานที่สุด
โดยเริ่มแสดงอาการเหี่ยวเมื่อปกแจกันไดนาน 19, 17 และ 14 วัน ตามลําดับ (Table 1) สภาพของชอดอกเมื่อปกแจกันนาน
20 วัน ชอดอกในระยะที่ 2 ที่ผานการเคลือบผิว และไมไดรับการ pulsing ยังคงมีสภาพสด มีการเสื่อมสภาพเพียง 10
เปอรเซ็นต สวนชอดอกในระยะที่ 3 ที่ไมผานการเคลือบผิว และผานการ pulsing นาน 6 ชั่วโมงมีการเสื่อมสภาพ 100
เปอรเซ็นต (Table 2) ชอดอกที่มีการเคลือบผิวมีการสูญเสียน้ําหนักนอยกวาชอดอกที่ไมมีการเคลือบผิว (Figure 1) และชอ
ดอกที่มีการเคลือบผิวมีอัตราการดูดน้ําของชอดอกมากกวาชอดอกที่ไมผานการเคลือบผิว (Figure 2)
การพัลซิงชอดอกกระเจียวสมดวย สารละลายซูโครสความเขมขน 10 เปอรเซ็นต และกรดซิตริกความเขมขน 200
สวนตอลาน ไมสามารถยืดอายุการปกแจกันได แตกลับเรงการเสื่อมสภาพของชอดอก โดยชอดอกที่ ผานการพัลซิง เปน
เวลานาน 6 ชั่วโมง จะเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกวาชอดอกที่มีการพัลซิง นาน 3 ชั่วโมง และไมไดพัลซิง แตกตางจากชอดอก
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แกลดิโอลัส ที่มีอายุการปกแจกันเพิ่มขึ้นเมื่อมีการปรับสภาพดอกหลังเก็บเกี่ยวดวยสารละลายซูโครส (นิธิยา และดนัย, 2556)
ระยะเก็บเกี่ยวมีผลตออายุการปกแจกัน ชอดอกในระยะที่ 2 มีอายุการปกแจกันนานกวาชอดอกระยะที่ 3 ซึ่งใหผลเชนเดียวกับ
ดอกปทุมมาพันธุเชียงใหมสีชมพู (พิชญสินีและคณะ, 2553) การเคลือบผิวชอดอกดวยสารเคลือบผิวจากไขผึ้ง 2 เปอรเซ็นต
สามารถยืดอายุการปกแจกันของชอดอกได โดยที่ชอดอกที่ผานการเคลือบผิวมีการเสื่อมสภาพนอยกวาชอดอกที่ไมผานการ
เคลือบผิวทุกระยะการตัดดอก การเคลือบผิวยังมีผลทําใหการสูญเสียน้ําหนักสดของชอดอกลดลง เนื่องจากสารเคลือบผิวทํา
ใหชวยชะลอการคายน้ํา ทําใหชอดอกลดการสูญเสียน้ําออกจากเซลทําใหชอดอกสด ไมเหี่ยวแหง จึงทําใหอัตราการดูดน้ําของ
ชอดอกที่ผานการเคลือบผิวเพิ่มขึ้น
Table 1 Vase life of the orange curcuma inflorescence harvesting at 2 stage with various treatments at 25 ºC
Non-coated
Coated with 2 % of bee wax
Pulsing time (hrs.)
Stage 2
Stage 3
Stage 2
Stage 3
0
13b
5a
19b
10ab
3
9ab
5a
17ab
7a
6
9ab
5a
14a
7a
Table 2 Percent damaged of the orange curcuma inflorescence harvesting at 2 stage with various treatments at
25 ºC
Non-coated
Coated with 2 % of bee wax
Pulsing time (hrs.)
Stage 2
Stage 3
Stage 2
Stage 3
0
10%
62%
10%
34%
3
20%
90%
12%
72%
6
22%
100%
26%
92%

A = Stage 2, pulsed 0 hr, coated
C = Stage 2, pulsed 3 hrs, coated
E= Stage 2, pulsed 6 hrs, coated
G = Stage 3, pulsed 0 hr, coated
I = Stage 3, pulsed 3 hrs, coated
K = Stage 3, pulsed 6 hrs, coated

B = Stage 2, pulsed 0 hr, non-coated
D = Stage 2, pulsed 3 hr, non-coated
F = Stage 2, pulsed 6 hr, non-coated
H = Stage 3, pulsed 0 hrs, non-coated
J = Stage 3, pulsed 3 hrs, non-coated
L = Stage 3, pulsed 6 hrs, non-coated

Figure 1 Percent fresh weight loss of the orange curcuma inflorescence harvesting at 2 stage with various
treatments at 25 ºC
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A = Stage 2, pulsed 0 hr, coated
C = Stage 2, pulsed 3 hrs, coated
E= Stage 2, pulsed 6 hrs, coated
G = Stage 3, pulsed 0 hr, coated
I = Stage 3, pulsed 3 hrs, coated
K = Stage 3, pulsed 6 hrs, coated
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B = Stage 2, pulsed 0 hr, non-coated
D = Stage 2, pulsed 3 hr, non-coated
F = Stage 2, pulsed 6 hr, non-coated
H = Stage 3, pulsed 0 hrs, non-coated
J = Stage 3, pulsed 3 hrs, non-coated
L = Stage 3, pulsed 6 hrs, non-coated

Figure 2 Water uptake of orange curcuma inflorescence 2 maturity stage after pulsed with pulsing solution 0, 3
or 6 hours and coated or non-coated with coating solution at 25 ºC
สรุป
ระยะการตัดดอกที่เหมาะสมสําหรับดอกกระเจียวสายพันธุกระเจียวสมควรตัดในระยะที่ 2 ดอกจริงแถวแรกเริ่มบาน
การเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวที่มีสวนประกอบของไขผึ้ง 2 เปอรเซ็นต สามารถมายืดอายุการปกแจกันได แตการ pulsing ชอ
ดอกกระเจียวสมดวย สารละลายน้ําตาลซูโครส 10 เปอรเซ็นต กรดซิตริก 200 สวนตอลาน ไมสามารถยืดอายุการปกแจกันได
และยังเรงใหมีการเสื่อมสภาพของชอดอกเพิ่มขึ้น
คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ โครงการวิจัยโครงการนํารองการเสริมสรางศักยภาพและชีดความสามารถในการแขงขันดาน
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