Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 297-300 (2016)

ว. วิทย. กษ. 47 : 3 (พิเศษ) : 297-300 (2559)

ผลของการพัลซิ่งดวย 2,4-pyridinedicarboxylic acid ตออาการกลีบดําและอายุการปกแจกันของ
ดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย
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Abstract
Postharvest lotus flowers (Nelumbo nucifera cv. Sattrabutra) showed a rapid petal blackening which
affects the senescence and reduces the vase life. The effect of pulsing with 2,4-pyridinedicarboxylic acid on the
petal blackening and the vase life of lotus flower was studied. Cut lotus flowers pulsed with either 0 mM (distilled
water, control) or 2.0 mM 2,4-PDCA for 12 and 24 hrs followed by holding in distilled water at 25˚C. The results
showed that the pulsing treatment with 2.0 mM 2,4-PDCA for 24 hrs had significantly the longest vase life of 53.20
hrs and followed by 2.0 mM for 12 hrs and control which were of 50.80 and 43.60 hrs, respectively. The pulsing
treatment with 2.0 mM 2,4-PDCA for 24 hrs had the better effect on delaying the changes of fresh weight, hue
angle and petal blackening compared to the others treatment. Conclusion, the pulsing treatment with 2.0 mM 2,4PDCA for 24 hrs was effectively delaying the petal blackening and prolonging the vase life of lotus cv. Sattrabutra.
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บทคัดยอ
ดอกบัว (Nelumbo nucifera) พันธุสัตตบุษยภายหลังการเก็บเกี่ยวมักจะแสดงอาการกลีบดําอยางรวดเร็ว สงผลตอ
การเสื่อมสภาพและอายุการปกแจกันสั้นลง การศึกษาผลของการพัลซิ่งดวย 2,4-pyridinedicarboxylic acid (2,4-PDCA) ตอ
อาการกลีบดําของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย ที่ระดับความเขมขน 0 (น้ํากลั่น ; ชุดควบคุม) และ 2.0 mM เปนระยะเวลา 12
และ 24 ชั่วโมง แลวยายไปปกในน้ํากลั่นที่อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส พบวา ดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษยที่พัลซิ่งดวย
สารละลาย 2,4-PDCA ความเขมขน 2.0 mM เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีอายุการปกแจกันนานที่สุดคือ 53.20 ชั่วโมง โดย
สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสด การลดลงของคา Hue angle และการเกิดอาการกลีบดํา ไดดีที่สุด รองลงมาคือ
การพัลซิ่งเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง และชุดควบคุม ซึ่งมีอายุการปกแจกันเทากับ 50.80 และ 43.60 ชั่วโมง ตามลําดับ ดังนั้น
การพัลซิ่งดวยสารละลาย 2,4-PDCA ความเขมขน 2.0 mM เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการชะลอการเกิด
อาการกลีบดําและยืดอายุการปกแจกันของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย
คําสําคัญ: ดอกบัวพันธุสัตตบุษย 2,4-PDCA การพัลซิ่ง อาการกลีบดํา อายุการปกแจกัน
คํานํา
บัวหลวงพันธุสัตตบุษย (Nelumbo nucifera cv. Sattrabutra) จัดเปนพืชน้ําที่มีความสําคัญที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา และมีการใชประโยชนอยางหลากหลายทั้งในดานการเปนพืชอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องประทินความงาม
ตลอดจนการใชงานเพื่อเปนไมดอกไมประดับ ซึ่งปลูกเปนเชิงพาณิชยในทวีปเอเชียใต โดยสวนใหญเนนการผลิตเพื่อตัดดอก
(Imsabai et al., 2013) ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมขยายพื้นที่ปลูกบัวมากยิ่งขึ้นโดยมีพื้นที่การผลิตประมาณ 5,500 ไร
กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ และมีศักยภาพสงออกไปทั่วโลก เชน ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน (Uorasa and
หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93110
Program of Biotechnology , Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, Phatthalung 93110
2
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเรียวโกกุ เกียวโต ญี่ปุน 5202194
2
Faculty of Agriculture, Ryukoku University, Kyoto Japan, 5202194
3
บัณฑิตวิทยาลัยทางดานชีวิตและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกียวโตพรีเพคเทอร เกียวโต ญี่ปุน 6068522
3
Graduate School of Life and Environmental Sciences, Kyoto Prefectural University, Kyoto Japan, 6068522
4
สาขาพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93110
4
Department of Plant Science, Faculty of Technology and Community Development,Thaksin University, Phatthalung 93110
1
1

298 ผลของการพัลซิ่ง

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

Thanoumnuan, 2005) อยางไรก็ตามดอกบัวยังคงประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเกิด
การเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว โดยแสดงอาการกลีบดํา (Blackening) อยางรวดเร็ว และสีซีดจางสงผลตอการเสื่อมสภาพและทํา
ใหอายุการปกแจกันสั้นลง สาเหตุของอาการกลีบดําเกิดจากฮอรโมนเอทิลีน (Imsabai et al., 2010) การขาดน้ํา (ปรียาภรณ
และคณะ, 2557) และอาหารสะสมภายในดอกไมเพียงพอ (เพชรรัตน และวชิรญา, 2556) การใชสารละลายพัลซิ่งกอนการปก
แจกันสามารถควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการปกแจกันได มีรายงานการใช 2,4-PDCA ซึ่งเปนสารที่มี
โครงสรางคลายกับ 2 oxoglutarate (OxoGA) ทําหนาที่เปนตัวยับยั้งแบบแขงขันของเอนไซม OxoGA-dependent
dioxygenases และชวยยับยั้งกิจกรรมเอนไซม ACC oxidase ในกระบวนการสังเคราะหเอทิลีน เพื่อลดการผลิตเอทิลีนในดอก
คารเนชั่นและชะลอการเสื่อมสภาพของดอก (Satoh et al., 2013) และพบวายังชวยยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
และเมตาบอลิซึมของจิบเบอเรลริล (Hedden and Kamiya, 1997) จากคุณสมบัติสารเคมีดังกลาวงานวิจัยนี้จึงมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพและศึกษาผลของการพัลซิ่งดวย 2,4-PDCA ตออาการกลีบดําและอายุการปกแจกันของดอกบัวหลวงพันธุ
สัตตบุษย
อุปกรณและวิธีการ
นําดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย (Nelumbo nucifera cv. Sattrabutra) มาพัลซิ่งในสารละลาย 2,4-PDCA ระดับ
ความเขมขน 0 (น้ํากลั่น) และ 2.0 mM ที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง แลวยายไปปกในน้ํากลั่นตลอดอายุ
การปกแจกัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ˚C จนกวาดอกบัวจะเสื่อมคุณภาพ บันทึกผลการทดลองทุกๆ 6 ชั่วโมง ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักสด คา Hue angle เปอรเซ็นตการเกิดอาการกลีบดําโดยสังเกตการเกิดอาการกลีบดําจากกลีบดานนอก
ของดอกบัว (0-100 เปอรเซ็นต) และอายุการปกแจกันโดยการพิจารณาจากการที่ดอกบัวหลวงเกิดการเปลี่ยนสีของกลีบดอก
เปนสีดําที่ระดับ 50 เปอรเซ็นต
ผล
ผลของการพัลซิ่งดวยสารละลาย 2,4-PDCA ตออาการกลีบดําและอายุการปกแจกันของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย
พบวาดอกบัวที่พัลซิ่งดวยสารละลาย 2,4-PDCA ความเขมขน 2.0 mM เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง สามารถชะลอการ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักสด (Figure 1a) และการลดลงของคา Hue angle ไดดีที่สุด (Figure 1b) และพบวาที่ความเขมขน 2.0
mM เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตการเกิดอาการกลีบดําเพิ่มขึ้นนอยที่สุด (Figure 2,3) และมีอายุการปกแจกันเทากับ
53.20 ชั่วโมง รองลงมาคือการพัลซิ่งดวยสารละลาย 2,4-PDCA ความเขมขน 2.0 mM เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง และชุด
ควบคุม โดยมีอายุการปกแจกันเทากับ 50.80 ชั่วโมง และ 43.60 ชั่วโมง ตามลําดับและมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p ≤ 0.05) (Table 1) ซึ่งการลดลงของคา Hue angle อยางรวดเร็วแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสีกลีบ
ดอกจากสีเขียวเปนสีเหลือง

Figure 1 Changes of fresh weight (a) and hue angle of petal (b) of cut lotus cv. Sattrabutra pulsed with 2,4-PDCA
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Figure 2 Changes of petal blackening of cut lotus cv. Sattrabutra pulsed with 2,4-PDCA
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Figure 3 Changes of petal blackening during vase life of cut lotus cv. Sattrabutra pulsed with 2,4-PDCA
Table 1 Vase life of cut lotus cv. Sattrabutra pulsed with 2.0 mM 2,4-PDCA for 12 and 24 hrs
Treatment
Control
Pulsed with 2,4-PDCA for 12 hrs
Pulsed with 2,4-PDCA for 24 hrs
F-test
C.V. (%)

Vase life (hrs)
43.60 ± 8.00
50.80 ± 10.35
53.20 ± 7.47
*
16.10
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วิจารณผล
บัวเปนไมตัดดอกประเภท Climacteric ซึ่งมีอัตราการหายใจสูงภายหลังการเก็บเกี่ยวและมีการตอบสนองตอเอทิลีน
เกิดการเสื่อมสภาพโดยแสดงอาการกลีบดําอยางรวดเร็ว และเปลี่ยนสีดอกจากสีเขียวไปเปนสีเหลือง เมื่อพัลซิ่งดวยสารละลาย
ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการทํางานของเอทิลีนไดแก 2,4-PDCA สามารถชะลอการเกิดอาการกลีบดํา และยืดอายุการปกแจกันของ
ดอกบัวพันธุสัตตบุษยได เนื่องจากสารละลาย 2,4-PDCA สามารถชวยยับยั้งกิจกรรมเอนไซม ACC oxidase ในกระบวนการ
สังเคราะหเอทิลีน (Satoh et al., 2013) และยังมีผลยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยวของในการสังเคราะห และเมทาบอลิซึมของจิบเบอ
เรลลินอีกดวย ซึ่งโครงสรางคลายกับ 2 oxoglutarate (OxoGA) ทําหนาที่เปนตัวยับยั้งแบบแขงขัน กับเอนไซม OxoGAdependent dioxygenases (Vlad et al., 2010) จึงเปนไปไดวาสาร 2,4-PDCA ไปมีผลตอการลดการผลิตเอทิลีนและยับยั้ง
กิจกรรมเอนไซมที่เกี่ยวของ สงผลใหสามารถยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหเอทิลีน โดยการพัลซิ่งดวย
สารละลาย 2,4-PDCA ที่ความเขมขน 2.0 mM เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง สามารถยืดอายุการปกแจกัน ไดนานที่สุดเทากับ
53.20 ชั่วโมง
สรุป
การพัลซิ่งดวยสารละลาย 2,4-PDCA ที่ระดับความเขมขน 2.0 mM ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีอายุการปกแจกันนาน
ที่สุดคือ 53.20 ชั่วโมง โดยสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสด การลดลงของคา Hue angle และชะลอการเกิดอาการ
กลีบดํา (petal blackening) ไดดีที่สุด
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