บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและควำมเป็นมำ
งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
ยอมรับความเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน งานใบตองประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นกล้วย เช่น ใบ
กล้วยและกาบกล้วยมาประดิษฐ์เป็นบายศรี กระทงดอกไม้ กระทงลอย พานพุ่ม แจกันดอกไม้ ตกแต่งประดับ
ประดาด้วยดอกไม้สดที่ร้อยกรองเป็นรูปแบบต่างๆ อย่างวิจิตรบรรจง ศิลปะงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
จัดเป็นงานประณีตศิลป์ของไทยแบบหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อนและทาได้ยาก ต้องอาศัยความ
ชานาญ ทั้งการเลือกใบตอง ดอกไม้ที่เป็นวัสดุ ต้องอาศัยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการฝึกฝน จึงจะได้
ผลงานอันสวยงามที่ทรงคุณค่า
ตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์ใช้ใบตองในการห่ออาหาร ห่อขนม และใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน มี
การพัฒนารูปแบบเพิ่มความสวยงาม จนมีผู้คิดประดิษฐ์กระทงใบตองให้เป็นกระทงบายศรี ภาชนะใส่สิ่งของ งาน
ใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ไม่มีหลักฐานชึ้ชัดว่าเริ่มขึ้นในสมัยยุคใด หรือใครเป็นผู้ริเริ่มสอน มีการอ้างถึงใน
พระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธี ๑๒ เดือน ว่าด้วยการลอยพระประทีป และจากหนังสือเรื่องตารับท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์หรือเรื่องนางนพมาศ ปรากฏในรัชสมัยของสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยกว่า ๖๕๐ ปีมาแล้ว ซึ่งได้
คิดตกแต่งโคมลอยประดับด้วยดอกไม้หลากสีสวยงาม และยังนาผลไม้มาแกะสลักเป็นนกต่างๆ เกาะตามกลีบ
ดอกไม้แต่งด้วยธูปเทียนสวยงาม (พรยุพรรณ, ๒๕๔๗) สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมในคนรุ่นต่อๆ มาว่า บรรพบุรุษของ
เรามีความสามารถล้าเลิศยิ่งนักในการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบไม้ ตลอดจนผลไม้ และวัสดุอื่น
ปัจจุบัน งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นและเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป
จนถึงชาวต่างชาติ ได้มีการจัดนิทรรศการตามสถานศึกษา ศูนย์การค้า ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ มีการ
จัดแข่งขันประกวดในระดับต่างๆ รวมถึงการนาไปใช้ร่วมกับวัฒนธรรมด้านอาหารของไทย โดยมีการนาไปใช้
ประดับตกแต่งจานอาหาร เป็นภาชนะใส่อาหารคาว หวาน ตกแต่งสถานที่รับประทานอาหาร ในสถานที่ที่จัดว่า
เป็นร้านอาหารไทยแท้ และจัดแสดงตามงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ดังนั้นงานใบตองและ
ดอกไม้สดประดิษฐ์จึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทย และจัดเป็นสื่ออย่างหนึ่งในการนาเสนอวัฒนธรรมให้
ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น แต่งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้ชานาญที่ต้อง
ฝึกฝนและทาอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานเพื่อจัดทาบายศรี กระทง
ดอกไม้ กระทงลอย พานพุ่ม แจกันดอกไม้ การทาชิ้นงานแต่ละชนิดต้องใช้เวลานาน และไม่สามารถจัดทาเป็น
จานวนมากได้ แต่ระยะเวลาในการนาไปจัดแสดง หรือใช้งานกลับมีข้อจากัด เนื่องจากงานใบตองและดอกไม้สด
ประดิษฐ์ทาขึ้นจากใบไม้และดอกไม้สด ที่มีการเสื่อมสภาพเมื่อเก็บ ออกมาจากต้น ใบตองมีอัตราการหายใจ
เพิ่มขึ้นและผลิตฮอร์โมนเอทิลีนที่เร่งการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ทาให้ใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบเหี่ยวหรือ
แห้งเนื่องจากมีการสูญเสียน้า (พีรหงษ์ และคณะ, ๒๕๕๔) ดอกไม้ที่นามาประดับมีสีคล้าลงเนื่องจากปฏิกิริยา
การเกิดสีน้าตาลที่เร่งด้วยเอนไซม์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสี ส่งผลให้ชิ้นงานที่ทาด้วยความประณีตบรรจง มีอายุ
การใช้งานสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาและความคิดสร้างสรรค์ที่ลงแรงผลิตชิ้นงานอันงดงามขึ้นมา
ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการนาความรู้ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกและไม้ใบ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่
ช่วยยืดอายุการใช้งานของงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ ด้วยการปรับปรุง หรือชะลอการเสื่อมสภาพ โดยนา
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กรรมวิธีและเทคโนโลยีด้านการเก็บรักษามาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ซึ่งเป็น
ต้นทุนทางวัฒนธรรมอันสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของคนไทย ให้สามารถต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นสินค้าด้านวัฒนธรรม
ให้ กับผู้ ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคารใหญ่ๆ หรือโรงแรมใน
ต่างประเทศที่จาหน่ายอาหารไทย ได้มีโอกาสนางานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ไปใช้งานได้มากขึ้น และ
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอด พัฒนางาน
ใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ลักษณะการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของชิ้นงาน
ใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ที่เป็นส่วนประกอบในการนามาประดิษฐ์เป็นบายศรีและกระทงลอย
๒.๒ เพื่อศึกษาผลของการใช้สารเคมี บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าต่อการปรับปรุง หรือ
ชะลอการเสื่อมสภาพ และยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
๓. คำถำมวิจัย
๓.๑ ชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์รูปแบบใดที่นิยมนามาใช้ในการจัดบายศรี และกระทงลอย
ที่สามารถนามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานย่อย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ได้บ้าง
๓.๒ ชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์แต่ละรูปแบบมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน และลักษณะการ
เสื่อมสภาพ หรือมีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้ชิ้นงานเหล่านั้นไม่เป็นที่ยอมรับและหมดอายุการใช้งาน
๓.๓ มีวิธีการใดบ้างที่สามารถปรับปรุงคุณภาพ หรือชะลอการเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ชิ้นงานใบตองและ
ดอกไม้สดประดิษฐ์มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
๓.๔ ถ้าใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพร่วมกับบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าจะทาให้อายุการ
ใช้งานของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์นานขึ้นหรือไม่
๓.๕ ชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ที่ผ่านการเก็บรักษาจะเป็นที่ยอมรับของผู้นาไปใช้ประโยชน์
หรือไม่
๔. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัยและนิยำมศัพท์
๔.๑ กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
- คัดเลื อกชิ้นงานใบตองประดิษฐ์ ๓ ประเภท และงานดอกไม้สดประดิษฐ์ ๒ ประเภทที่เป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของการทาบายศรี และกระทงลอย โดยคัดเลือกจากการสอบถามความเห็น
จากช่างฝีมือและผู้ใช้งานทางด้านงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
- ศึกษาอายุการใช้งาน ลักษณะการเสื่ อมสภาพของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ โดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ และสรีรวิทยา
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- ศึกษาแนวทางในการปรั บปรุงคุ ณภาพ ยื ดอายุ การใช้งาน บรรจุ ภัณฑ์และการเก็บรักษาที่
เหมาะสมสาหรับชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
๔.๒ นิยามศัพท์
- งานใบตองประดิษฐ์ คือ งานฝีมือที่ประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียว คือ ใบตอง
- งานดอกไม้สดประดิษฐ์ คือ งานฝีมือที่ประกอบด้วยวัสดุมากกว่า ๑ ชนิด และมีดอกไม้เป็น
ส่วนประกอบของงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน
๕ ประโยชนที่คำดว่ำจะได้รับ
๕.๑ ได้รูปแบบของงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ที่เหมาะในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้
สาหรับจัดบายศรี และกระทงลอยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าการส่งออก
๕.๒ ทราบวิธีการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ ที่
นิยมใช้เป็นส่วนประกอบบายศรี และกระทงลอยอย่างน้อยชนิดละ ๓ ประเภทชิ้นงาน
๕.๓ พัฒนาวิธีการบรรจุ บรรจุภัณฑ์ และวิธีเก็บรักษาที่เหมาะสมสาหรับยืดอายุการใช้งานใบตองและ
ดอกไม้สดประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการและอาหาร
๕.๔ ได้ องค์ ความรู้ ใหม่ ที่น าไปใช้ต่ อยอดภู มิปัญ ญาท้ องถิ่นและถ่ ายทอดให้ กั บเอกชนเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
บรรพบุรุษของไทยมีชื่อเสียงในงานด้านศิลปะการประดิษฐ์อย่างมาก โดยเฉพาะการประดิษฐ์ตกแต่ง
พวงดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ เป็นที่ขึ้นชื่อมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า
ได้มีการเริ่มต้นมาแต่ในสมัยใด เนื่องมาจากไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ จึงไม่มีหลักฐานใดๆ ให้
อนุชนรุ่นหลังได้สืบค้น ต่อมาในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยพระเจ้าอรุณมหาราช คือพระร่วงเป็นพระเจ้า
แผ่นดิน มีพระสนมเอก คือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในงานด้านฝีมือในการ
ประดิษฐ์ดอกไม้สดเป็นเลิศในสมัยนั้น ตามหลักฐานที่อ้างถึงในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธี ๑๒เดือน ตอน
หนึ่งที่กล่าวถึงท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้คิดตกแต่งโคมลอยให้งดงามวิจิตรกว่าโคมของพระสนมอื่นๆ โดยการนาเอา
ดอกไม้ต่างๆ มาประดิษฐ์ตกแต่งและยังนาผลไม้มาทาการแกะสลักตกแต่ งประกอบด้วย (พรยุพรรณ, ๒๕๔๗)
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่อ้างถึงอีกตอนหนึ่งว่า ในเดือนเมษายนมีพระราชพิธีสนามใหญ่ บรรดาเจ้าเมือง
เศรษฐี คหบดีเข้าเฝ้าถวายบังคมสมเด็จพระร่วงเจ้า เพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการ พระสนมนางกานัลต่างก็
ร้อยกรองดอกไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ใส่เมี่ยงหมากถวายให้สมเด็จพระร่วงเจ้า พระราชทานแก่ผู้มาเฝ้า ในครั้งนั้น
นางนพมาศได้ร้อยดอกไม้สีเหลืองเป็นรูปพานทองสองชั้น รองขันมีระย้าระบายงดงามในขันใส่เมี่ยงหมาก แล้ว
ร้อยดอกไม้เป็นตาข่ายคลุมขันอีกทีหนึ่ง ดูประณีตงดงามเหมาะสาหรับพระราชพิธีที่สาคัญ สมเด็จพระร่ว งเจ้า
จึงทรงบัญญัติว่า ถ้าชาวไทยรับแขกเป็นการสนามใหญ่ มีการอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล ให้ร้อยกรองดอกไม้
เป็นรูปพานขันหมากเช่นนี้ และให้เรียกว่า “พานขันหมาก”
งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ จึงมีความผูกพันและสาคัญยิ่งในวิถีการดาเนินชีวิตของสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชสานัก เพราะไม่ใช่เพียงความสวยสดงดงามตระการตาเท่านั้น หากยังสะท้อนให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง วัฒนธรรมอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็น
ที่ยอมรับของชาวโลกต่อไป
คุณค่ำของงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
งานใบตองประดิษฐ์กับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นของคู่กัน งานศิลปะจากส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ทั้ง
กระทง บายศรี พานขันหมาก พานขันหมั้น งานที่ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้ล้วนงดงามประณีตมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
แสดงถึงความเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงาม ละเอียดอ่อน และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความเชี่ ยวชาญใน
ศิลปะแขนงนี้ เช่น การนาไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เช่น การจัดทาบายศรี การประดิษฐ์กระทง
ลอย กระทงดอกไม้ การจัดทาพานต่างๆ ในงานมงคลสมรส จัดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ และผลพลอยได้จาก
การประดิษฐ์งานใบตองและดอกไม้สด คือคุณค่าทางจิตใจ ในขณะที่บรรจงสร้างสรรค์ชิ้นงาน ย่อมเกิดความ
เพลิดเพลิน เป็นการฝึกสมาธิในการทางาน ทาให้ผู้ที่ทางานด้านนี้มีจิตใจที่เยือกเย็น สุขุม นอกจากเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่สาเร็ จ แล้ ว ยั งเป็ นการช่ว ยดารงไว้ซึ่งเอกลั กษณ์ความเป็นไทยได้อย่างดี (ศักรินทร์ ,
๒๕๕๐)

๑๕
ชนิดของงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
งานประดิษฐ์จากใบตองและดอกไม้สดมีมากมายหลายชนิด เช่น กระทงลอย บายศรี พานขันหมากขัน
หมั้น ถาดใบตอง ในการประดิษฐ์ชิ้นงานนั้นจะต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานเพื่อ
ลดระยะเวลาในการทางานและทาให้งานออกมามีคุณภาพดี ซึ่งงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์สามารถ
แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะการนาไปใช้งานได้ ดังนี้ (ปาณิศา, ๒๕๕๔)
๑. ห่อหรือบรรจุอาหาร ในชีวิตประจาวันของคนไทยนั้น มีการนาใบตองมาห่อขนม อาหารต่างๆ เช่น
การห่อทรงเตี้ย ห่อหมก ห่อข้าวต้มมัด ห่อขนมสอดไส้ ห่อขนมเทียน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการ
หยิบและทาให้อาหารและขนมบางอย่างมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้น หรือนามาประดิษฐ์เป็น
ภาชนะใส่อาหาร เช่น กระเช้า ถาดใบตอง ผอบ เพิ่มความสวยงามสาหรับมอบเป็นของขวัญหรือ
ประดับตกแต่งอาหาร
๒. กระทงดอกไม้ มีหลายรูปแบบ มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ตามความเชี่ยวชาญของผู้ทา กระทง
ดอกไม้ทุกแบบสามารถนาไปใช้ได้หลายโอกาส เช่น ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย เครื่อง
สักการะพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ชุดพานขันหมากขันหมั้น เป็นต้น
๓. กระทงลอย เป็นภาชนะสาหรับใส่ดอกไม้ ธูป เทียน สิ่งของที่ลอยน้าได้ ส่วนใหญ่ประดิษฐ์จาก
ใบตอง ใช้ในเทศกาลวันลอยกระทง
๔. บายศรี เป็นภาชนะที่ตกแต่งสวยงามเป็นพิเศษ สาหรับเป็นเครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทาด้วย
ใบตอง รูปคล้ายกระทงเป็นชั้นๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลาดับ เป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙
ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็ นแกนมีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี และมีไข่ขวัญเสี ยบอยู่บ นยอด
บายศรี บายศรีมีหลายอย่าง เช่น “บายศรีหลวง” คือ บายศรีที่ใช้ในการประกอบราชพิธีต่างๆ
ส่วน “บายศรีราษฎร์” คือ บายศรีที่ใช้สาหรับสามัญชนทั่วไป แต่หากจาแนกตามการนาไปใช้
ประโยชน์ สามารถจาแนกได้หลายแบบ เช่น บายศรีเทพ บายศรีพรหม บายศรีใหญ่ บายศรี
บัลลังก์ บายศรีต้น และบายศรีปากชาม เป็นต้น
๕. พานพุ่มดอกไม้สด เป็นการนาดอกไม้ ใบไม้ กลีบดอกไม้ หรือส่วนอื่นๆ ของพืชมาตัดแต่งหรือ
ปรับเปลี่ยน แล้วนามาประดิษฐ์ให้เกิดรูปทรงต่างๆ อยู่บนพานอย่างสวยงามที่ต้องการ (จันทรา,
๒๕๓๙) ซึ่งรูปทรงพุ่มนี้มีที่มาจากรูปทรงของดอกบัว สามารถที่จะนาไปใช้ได้หลายโอกาส ไม่ว่าจะ
เป็นงานมงคลหรืออวมงคล (สุวรรณี, ๒๕๕๔ข)
วัสดุที่ใช้ในงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
วัสดุที่ใช้ในงานชนิดนี้ที่เป็นของใช้แล้วหมดไป แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท (สุวรรณี, ๒๕๕๔ก)
๑. ดอกไม้ประเภทต่างๆ ดอกไม้ที่ใช้ในงานดอกไม้สด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกรัก ดอกพุด ดอกกระเม็ง
ดอกเบญจมาศน้า ดอกบานไม่รู้โรย ดอกกล้วยไม้ ดอกบานบุรี ดอกชบา (ใช้กลีบเลี้ยง) ดอกมะลิ
ดอกจาปี ดอกจาปาฯลฯ แต่สามารถใช้ดอกไม้อื่นทดแทน ในกรณีที่มีวัสดุในท้องถิ่น แตกต่างกัน
เช่น ภาคใต้มีขิงแดงมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดอกประทัดจีนมาก ก็นามาร้อยมาลัยแทน
ดอกกุหลาบได้เช่นเดียวกัน

๑๖
๒. ใบไม้ประเภทต่างๆ สาหรับงานดอกไม้สดที่ประดิษฐ์แบบไทยนั้น นิยมใช้ ใบตอง ใบกระบือ ใบ
แก้ว ใบโปร่งฟ้า ใบมะยม ใบสนฉัตร หยวกกล้วย และกาบกล้วย
๓. วัสดุอื่น ซึ่งเป็นของใช้แล้วหมดไป เช่น หุ่นโฟม ใช้สาหรับการจัดพานพุ่ม โฟมปักดอกไม้สด ใช้
สาหรับปักพานพุ่ม ประยุกต์ใช้กาวลาเทกซ์ติดโฟมเข้ากับพานตะปูเข็ม ใช้สาหรับเสียบดอกไม้เพื่อ
ปักใส่หุ่นพานดอกครอบพลาสติก ใช้แทนดอกครอบของสดบางกรณี ด้ายขนาดต่างๆ ด้ายเบอร์
๔๐ ใช้รู ดมาลัย ด้ายเบอร์ ๖๐ ใช้ ส อดดอกข่า เย็บแบบด้วยกระดาษทรายใช้ ขัดโฟม ขัดเข็ม
ใช้วาสลีนทาเข็มมาลัย และไม้กลัดเสียบดอกไม้ ใช้ปักกับหุ่นโฟม ลวดรูปตัวยูใช้ปักเสียบดอกไม้
เส้นประกอบเครื่องแขวนลวดเปลือยใช้สาหรับดามแบบ ไม้แหลมใช้เสียบยึด
กำรเลือกใบไม้ ดอกไม้สดและกำรเก็บรักษำ (สุวรรณี, ๒๕๕๔ก)
ดอกกุหลาบมอญ ควรเลือกจากขั้วที่มีความสด กลีบสดไม่มีรอยช้า คล้า หรือตายนึ่งกลีบไม่ร่วง และมี
ขนาดตามความต้องการเหมาะสมกับงานที่ใช้ เมื่อนาไปใช้ จะปลิดกลีบดอกที่เลือกแล้วโดยใช้มือจับที่ขั้วดอก
แล้วโยกออกจากกัน อย่าให้โดนลม วิธีการเก็บรักษา ควรพรมน้าหรือฉีดน้าเบาๆ เพื่อรักษาความสด นาดอกใส่
ถุง หรือกล่องพลาสติกที่มีใบตองรอง แช่เย็นในช่องแช่ผัก
ดอกรัก ควรเลือกดอกที่มีกลีบสด แข็งแรง สีขาวสะอาด ไม่มีรอยช้าหรือสีดา ขั้วดอกเขียว เมื่อนาไปใช้
อย่าให้โดนลม ไม่พรมน้า หยิบอย่างเบามือ วิธีเก็บรักษา ใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด ไม่ให้โดนลม แช่เย็น
ช่องแช่ผัก
ดอกรักเปลือก ควรเลือกกลีบเลี้ยงสด ทุกกลีบปิด ดอกไม่แยกออกจากกัน ขั้วดอกแข็งแรง เมื่อนาไปใช้
อย่ าให้ โดนลม ไม่พรมน้ า เวลาต้องการใช้ เปลื อก ควรแกะออกใกล้ เวลาที่จะใช้งาน วิธีเก็บรักษา ใส่ กล่ อง
พลาสติกที่มีใบตองรองและมีฝาปิด หรือถุงพลาสติก ไม่ให้โดนลมแช่เย็นช่องแช่ผัก
ดอกรักช่อ ควรเลือกดอกที่มีกลีบเลี้ยงหุ้มดอกสดสีเขียวนวล ขั้วดอกแข็งแรง มีขนาดดอกหลายขนาด
เมื่อนาไปใช้ อย่าให้โดนลม ไม่พรมน้า ปลิดกลีบเลี้ยงออกแยกขนาด ใช้ใบตองรองหรือใส่กระทงใบตอง วิธีเก็บ
รักษา นาดอกรักขนาดต่างๆ ใส่กระทงใบตองไว้ เรียงในกล่องพลาสติกนาใส่ตู้เย็นช่องแช่ผัก
ดอกพุด ควรเลือก ดอกตูม สีขาว สะอาด ก้านสดแข็ง สีเขียวอ่อน ดอกไม่โตเกินไปเมื่อนาไปใช้ ผึ่งให้
ก้านนิ่มสาหรับการร้อยมาลัย การใช้งานอื่นๆ ต้องใช้ดอกสดก้านแข็ง เช่น การเย็บแบบ วิธีเก็บรักษา ไม่ต้องฉีด
น้าและไม่ควรให้โดนลม ใส่กล่องพลาสติกที่มีฝาปิด หรือใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นช่องแช่ผัก
ดอกกระเม็ง ควรเลือก ก้านดอกมีความสดแข็งแรง กลีบดอกมีสีเขียวสด ไม่มีรอยดาหรือช้า ควรมีขนาด
เท่าๆ กัน ใหญ่หรือเล็กตามต้องการ เมื่อนาไปใช้ ให้เอาออกจากกล่อง หรือถุงเพื่อนามาใช้ทีละน้อย วิธีเก็บรั กษา
ใส่กล่องพลาสติก หรือถุงพลาสติก โดยไม่ต้องฉีดน้า เข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ดอกบานไม่รู้ โรย ควรเลือก ดอกที่มีความสด ก้านแข็ง น้าหนักเบา ไม่อมน้ากลีบดอกแข็งแรง เมื่อ
นาไปใช้ ไม่ต้องฉีดน้า ปลิดกลีบเลี้ยงออก อย่าให้โดนลม วิธีเก็บรักษา ใส่กล่องพลาสติก หรือใส่ถุง พลาสติก แช่
เย็นช่องแช่ผัก
ดอกกล้วยไม้ ควรเลือก สีสดใสตามสีของดอก ก้านสีเขียวสด แข็งแรง ดอกไม่ร่วงจากก้าน ช่อมีดอกมาก
เมื่อนาไปใช้ ปลิดกลีบแยกประเภทเป็น 3 ส่วน วิธีเก็บรักษา ผึ่งให้แห้ง ไม่พรมน้า เก็บใส่กล่องพลาสติก มีฝา
หรือถุงพลาสติก ไม่ให้โดนลม แช่ไว้ในตู้เย็นช่องแช่ผัก

๑๗
ดอกบานบุรี ควรเลือก ดอกสมบูรณ์สีเหลืองสด กลีบไม่ช้า เมื่อนาไปใช้ ตัดกลีบออกจากดอก ครั้งละ
น้อยๆ ควรจับต้องอย่างเบามือ วิธีเก็บรักษา เรียงใส่กล่องพลาสติก ฉีดน้าให้ทั่ว ปิดฝาเข้าตู้เย็น หรือคลุมด้วยผ้า
ขาวบางหมาดๆ
ดอกชบา ควรเลือกดอกสด กลีบเลี้ ยงได้รูปทรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อนาไปใช้ ใช้เฉพาะกลีบเลี้ยง
ค่อยๆ ดึงออก กลีบเลี้ยงจะได้สด และได้รูปทรง วิธีเก็บรักษา ฉีดน้าใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกเข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ดอกมะลิ ควรเลือก ดอกสีขาว ก้านดอกสีเขียวอ่อน สด ไม่ฉ่าน้า เมื่อนาไปใช้ เอาออกจากตู้เย็ นครั้งละ
น้อยๆ ไม่ต้องฉีดน้า วิธีเก็บรักษา ใส่ถุงพลาสติกปิดปากให้แน่น หรือใส่กล่องพลาสติกปิดฝา แช่ในถังน้าแข็งหรือ
ตู้เย็น
ดอกจาปา ควรเลือก ดอกสดมีสีเหลืองทองอร่าม ไม่มีรอยดาช้า หรือรอยฉีกขาด เมื่อ นาไปใช้ รีบคัด
ขนาดแบ่งไว้เป็นกลุ่มๆ ปลิดใบที่ติดมาออก วิธีเก็บรักษา พับกรวยใบตอง หรือกระทงมุมเดียว จับดอกจาปาเรียง
กลีบให้เรียบร้อย สอดใส่กรวยให้เต็มกรวย พรมน้าให้ทั่ว นาไปเรียงใส่กะละมังไว้คลุมด้วยผ้าขาวบาง หรือใส่
กล่องพลาสติกมีฝาปิด เข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ดอกจาปี ควรเลือก ดอกสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย ดอกต้องสด กลีบไม่มี รอยช้าหรือหัก เมื่อนาไปใช้ คัด
ขนาดเพื่อแยกไว้เป็นพวกๆ ปลิดใบที่ติดมาออก วิธีเก็บรักษา พับกรวยใบตอง หรือกระทงมุมเดียว จับดอกจาปี
เรียงกลีบให้เรียบร้อย สอดใส่กรวยให้เต็มกรวย พรมน้าให้ทั่ว นาไปเรียงใส่กะละมังไว้คลุมด้วยผ้าขาวบาง หรือใส่
กล่องพลาสติกมีฝาปิดเข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ใบตอง ควรเลือกใช้ใบตองตานี เพราะนุ่มเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย มีขนาดตามต้องการเมื่อนาไปใช้ ใบตอง
ใช้ส าหรั บรองถาด รองกล่ องเพื่อรองดอกไม้ไม่ให้ ช้า ก่อนใช้เช็ดให้ สะอาดด้วยผ้ าแห้ ง วิธีเก็บรักษา พับใส่
ถุงพลาสติกเข้าตู้เย็นไว้ หรืออาจห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้น
ใบกระบือ ควรเลือกใบสดสีสม่าเสมอ ใบแข็งแรง ไม่อ่อน หรือแก่เกินไป เมื่อนาไปใช้ คัดใบ เช็ดด้วยผ้า
แห้ง เรียงใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก ก่อนนามาตัดตามแบบ วิธีเก็บรักษา ใส่กล่องพลาสติกปิดฝาเข้าตู้เย็นหรือใส่
ถุงมัดให้แน่น
ใบแก้ว ควรเลือก ใบไม่อ่อนหรือแก่เกินไป มีสีเขียวสดเข้ม เมื่อนาไปใช้ ตัดใบตามแบบที่ต้องการ ตัดใส่
กระทงใบตองที่เตรียมไว้ วิธีเก็บรักษา ใส่ถุงพลาสติก หรือกล่องพลาสติกปิดฝาเข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ใบโปร่งฟ้า ควรเลือก สีเขียวสดสม่าเสมอ ใบไม่ร่วง มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามต้องการ เมื่อนาไปใช้
ให้หักก้านเวลาใช้ ไม่ฉีดน้า วิธีเก็บรักษา ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ถุงพลาสติก เข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ใบมะยม ควรเลือกสีเขียวเข้ม ใบไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ใบเล็กหรือใหญ่ใช้ได้ทั้งหมด เมื่อนาไปใช้ ตัดใบ
ตามแบบ ถ้าใบใหญ่จะตัดได้ 2 แบบ นิยมใช้ฝึกหัดร้อยมาลัย การใช้ง านจริงควรใช้ใบแก้วหรือใบกระบือจะ
สวยงามกว่า วิธีเก็บรักษา ใส่ถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกเข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก
ใบสนฉัตร ควรเลือก ใบสดแข็ง สีสม่าเสมอ ไม่ควรใช้ใบอ่อนเกินไป (เหี่ยวง่าย) ถ้าแก่เกินไปสีจะไม่เขียว
สด เมื่อนาไปใช้ เด็ดแยกเป็นใบๆ สาหรับเย็บขอบแบบ วิธีเก็บรักษา ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วใส่ถุง หรือใส่
กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นช่องแช่ผัก

๑๘
ตัวอย่ำงชิ้นงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
ในการทางานประดิษฐ์จากใบตองและดอกไม้สดแต่ละประเภทจะมีส่วนประกอบพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหลัก หรือนาไปประดับตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับบายศรี พานพุ่ม และกระทงดอกไม้ มักมี
รูปแบบการพับ หรือจัดทาชิ้นงานที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานประดิษฐ์จากใบตองและดอกไม้สดได้หลาย
แบบ เช่น
ตัวบายศรี เป็นชิ้นงานใบตองประดิษฐ์สาหรับทาบายศรีชนิดต่างๆ บายศรีแต่ละตัวในแต่ละชนิดมี
ส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกันคือ ตัวแม่หรือตัวยอด ลักษณะเป็นกรวยปลายแหลมอยู่บริเวณปลายสุด ตัวรอง
ตัวลูก หรือนมสาว เป็นตัวที่ใช้กาหนดชั้นของตัวบายศรี จะมีจานวนเป็นเลขคี่ ๓-๕-๗-๙ ชั้น เพื่อความเป็น
มงคลและผ้านุ่ง ผ้าห่ม หรือผ้าซิ่น เป็นงานที่รองรับตัวรองอยู่ด้านใน เมื่อรวมทั้งหมด เรียกว่า บายศรี ซึ่งจะ
เรียกเป็น ตัว หรือ องค์ นาไปใช้ประกอบพานบายศรีอยู่ล้อมรอบกรวยขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้เป็นหลักตรงกลางพาน
ตัวแมงดา เป็นชิ้นงานใบตองสาหรับใช้ประกอบพานบายศรีปากชาม ซึ่งใช้ในการไหว้ครูของนักเรียน
นักศึกษา ใช้ในงานบวงสรวง สังเวย บู ชาเทวาอารักษ์ ใช้ในพิธีไหว้ครูของศิลปินและช่างทุกสาขา ทาจากงาน
ใบตองที่ประกอบด้วย กลี บบายศรี กลี บแหลม และกลีบกุหลาบจัดเรียงเป็นตัวแมงดา โดยกลีบบายศรีจะอยู่
ส่วนบนสุด ลดหลั่นลงมาด้วยชั้นของกลีบแหลมตรงกลางและกลีบกุหลาบประกบด้านซ้ายและขวา เมื่อนาไป
จัดเรียงเป็นบายศรีปากชามประกอบด้วย ตัวบายศรี ๓ ตัว กรวยข้าว และแมงดา ๓ ตัวประกอบลงในชามเรียง
สับหว่างกับตัวบายศรี (สถาบั นพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,
๒๕๕๓)
กลีบคอม้า หรือ กลีบหัวขวาน เป็นชิ้นงานใบตองพับขนาดเล็ก นิยมเย็บติดกันเป็นแผงมีความยาวตาม
ต้องการ นาไปใช้ประกอบเป็นขอบพานบายศรี กระทงลอยประทีป (รัชนีวรรณ, ๒๕๕๕) ขอบถาดใบตองสาหรับใส่
อาหาร
กลีบบัว เป็นชิ้นงานใบตองประดิษฐ์ร่วมกับกลี บดอกไม้สด ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๓ ส่วนคือ แผ่ น
ใบตองตัดรูปกลีบบั วทาเป็ นฐาน แผ่ นใบตองพับแบบกลี บผกาสวมปลายยอดสุ ดและ ใบตองฉีกพับแบบกลี บ
กุหลาบแรกแย้มเย็บตรึงบริเวณขอบทั้งด้านหน้าและหลัง ตอนกลางของกลีบบัวประดับตกแต่งด้วยกลีบดอกไม้
(รัชนีวรรณ, ๒๕๕๕) เช่น กลีบกุหลาบมอญ กลีบกล้วยไม้ กลีบดอกบัว เป็นต้น เป็นชิ้นงานที่นิยมนาไปจัดเรียง
ขอบด้านล่างของพานบายศรี พานดอกไม้ กระทงดอกไม้ กระทงลอย เนื่ องจากทาให้ ชิ้นงานมีลั กษณะคล้ าย
ดอกบัวบาน
มาลัยตุ้ม เป็นงานดอกไม้สดประดิษฐ์ ที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม โดยเริ่มต้นจะเป็น
วงกลมขนาดเล็กแล้วค่อยๆ ใหญ่หรือกว้างขึ้นทีละน้อยมาถึงประมาณช่วงกลางแล้วค่อยๆ ลดลงทีละน้อยให้มี
ขนาดเท่ากับตอนแรกๆ จนกระทั่งเหมือนตอนขึ้นต้น ส่วนลักษณะรูปทรงตามยาวนั้นคล้ายดอกบัวตูม ช่วงหัวท้าย
เรียวตรงกลางป่องโค้งมน มาลัยตุ้มขนาดเล็กสุดนิยมร้อย ๙ ชั้น และขนาดใหญ่สุด ๑๕ ชั้น การร้อยมาลัยตุ้ม
จานวนชั้นจะต้องเป็นเลขคี่เสมอ เช่น ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๕ มาลัยตุ้มมี ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบไม่มีลายและแบบมี
ลาย นิยมใช้เป็นมาลัยชารวยให้แก่แขกที่มาในงานมงคล เช่น งานหลั่งน้าพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลสมรส หรือใน
โอกาสอื่นๆ เป็นส่วนประกอบตกแต่งในงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย เช่น งานเครื่องแขวนดอกไม้สดของไทย
ร้อยใส่ไม้ไผ่แหลม ต่อก้านแล้วปักแจกัน หรือ จัดดอกไม้สดในโอกาสต่างๆ เป็นส่วนประกอบของมาลัย และใช้
ประกอบเป็นมาลัยคล้องมือ

๑๙
มาลัยซีกหรือมาลัยแบน เป็นงานดอกไม้สดประดิษฐ์ มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปตามกลีบ ปลาย
กลีบของด้านตรงข้ามยาวประมาณจดแนวเส้นรอบวง แต่ปลายดอกของด้านขวางและด้านตรงข้ามแคบ เนื่องจาก
ส่งก้านสั้น และชิดโคนดอก นิยมนาไปใช้ทาเป็นมาลัยสองชาย หรือมาลัยคล้องคอ มาลัยคล้องมือ หรือมาลัยมือ
ถือ มาลัยชาร่วยแก่ประธานหรือแขกผู้ใหญ่ ใช้ห้อยประดับแทนเฟื่อง ใช้เพื่อปกปิดส่วนที่ไม่เรียบร้อยแทนสวน
และใช้เป็นส่วนประกอบตกแต่งแทนดอกไม้สดต่างๆ ของไทย
สรีรวิทยำหลังกำรเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอกและไม้ใบ
ใบไม้ หรือดอกไม้เมื่อตัดมาจากต้นจะยังคงมีชีวิตและมีกระบวนการเมแทบอลิซึ มต่างๆ มีการหายใจ
และการคายน้า มีความต้องการน้า สารเคมี และออกซิเจน เพื่อการเจริญเติบโตเหมือนกับที่ยังเติบโตอยู่บนต้น
เพียงแต่ปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตดังกล่าวมีในปริมาณที่จากัด เนื่องจากถูกตัดขาดจากแหล่งน้า
และสารอาหารจากต้น จึงทาให้ความมีชีวิตของดอกไม้ที่กล่าวสั้นกว่าเมื่อเติบโตอยู่บนต้น เมื่อปัจจัยที่จาเป็น
สาหรับการมีชีวิตลดน้อยลงกระบวนการแก่และเสื่อมสภาพเร็ว กว่าดอกไม้ที่เจริญเติบโตอยู่กับต้น (นิธิยาและ
ดนัย, ๒๕๕๖; Rogers; 1973)
ในการเข้าสู่กระบวนการแก่และการชราภาพของไม้ตัดดอกและไม้ใบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
เกิดขึ้น สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ดังนี้
๑. กำรเปลี่ยนแปลงสี
สีของกลีบดอกไม้เกิดจากสารสี (pigment) โดยสารสีสาคัญที่ทาให้เกิดสีในกลีบดอกไม้คือ แคโรทีนอยด์
(carotenoids) และแอนโทไซยานิน (anthocyanins) ส่วนสารสีของใบไม้ที่ทาให้เกิดสีเขียวคือ คลอโรฟิลล์
(chlorophylls) ดอกไม้เมื่อมีอายุมากขึ้น กลีบดอกไม้จะบานและร่วงโรย ในระยะนี้จะเกิดการเสื่อมสลายของ
เซลล์ของเนื้อเยื่อของกลีบดอก มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรด-ด่างของแวคคิวโอลภายในเซลล์ ส่งผลให้สี
ของกลีบดอกเปลี่ยนแปลงได้ (สายชล, ๒๕๓๑) การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเสื่อมสภาพ ใบ
แสดงอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและหลุดร่วง โดยมีเอทิลีนเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการสลายตัวของคลอโรฟิลล์
การเกิดสีน้าตาลบนกลีบดอกไม้มีสาเหตุจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ส่งผลให้เกิด
การสะสมสารสีน้าตาลที่กลีบดอกไม้ จัดเป็นปัญหาหนึ่งที่พบในไม้ดอก และทาให้หมดอายุการใช้งานเร็วขึ้นเช่นกัน
กระบวนการเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นมีปัจจัยต่างๆ ควบคุมอยู่ เช่น ฮอร์โมนพืชบางชนิด และสภาวะเครียดต่างๆ เช่น
การเครี ยดเนื่ องจากน้ า การอยู่ ในบรรยากาศที่มี แก๊สเอทิลี น หรือมี การลดลงของปริ มาณสารอาหารที่ ใช้ใน
กระบวนการหายใจ
๒. กำรเหี่ยว -กำรขำดน้ำ
ไม้ดอกและไม้ใบค่อนข้างอ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของน้าภายในเซลล์ทั้ งส่วนที่เกิดจากการคายน้า
ของใบ และการสูญเสียน้าระหว่างการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการรักษาสมดุลของน้าเกี่ยวข้องกับ
การดูดน้า การคายน้า และการสูญเสียน้า (Halevy and Mayak, 1981) สภาวะสมดุลระหว่างการดูดและการ
คายน้าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของดอกไม้ ถ้ามีการสูญเสียน้าจากอัตราคายน้าที่สูงกว่าอัตราการ
ดูดน้ามีผลทาให้ไม้ตัดดอกและไม้ใบเหี่ยวได้
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๓. กำรหำยใจ
การหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการของปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่อาศัยเอนไซม์เป็นตัวเร่ง และใช้
ปัจจัยที่สาคัญคือน้าตาลหรือสารอาหารที่ถูกออกซิไดส์ผ่านระบวนการหายใจร่วมกับออกซิเจนให้เป็นพลังงาน
เพื่อใช้ดารงชีวิตต่อไป ถ้าดอกไม้อยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยเกินไป การหายใจจะเกิดขึ้น
ไม่สมบูรณ์ อาจมีสารประกอบพวกแอลกอฮอล์เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นพิษกับดอกไม้ได้ เมื่อดอกไม้ถูกตัดออกจาก
ลาต้นจะขาดแหล่งสร้างอาหาร คงมีแต่อาหารที่สะสมเหลืออยู่ในใบและกลีบดอกเท่านั้น ขณะที่เซลล์ยังมีชีวิต
อยู่ อาหารที่ส ะสมไว้ในเนื้ อ เยื่ อจึ งถู กใช้ไปเรื่อยๆ โดยถูกย่อยสลายให้ อยู่ในรูป ของน้าตาลเพื่อน าไปใช้ใ น
กระบวนการหายใจ เมื่ออาหารสะสมถูกใช้หมดไปเซลล์จะเริ่มเข้าสู่การเสื่อมสภาพและตายไปในที่สุด ปัจจัยที่มี
ผลต่อการหายใจของดอกไม้นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่สะสมในดอกไม้แล้วยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ อีก
เช่น ชนิดของดอกไม้ อายุของดอกไม้ บาดแผลที่เกิดกับดอกและก้านดอก สภาพแวดล้อม เช่นอุณหภูมิ แก๊ส
บางชนิด เช่น ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเจริญเติบโตและสารเคมีต่างๆ (นิธิยาและดนัย,
๒๕๕๖)
๔. เอทิลีน
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการส่งเสริมเจริญเติบโตหรือยับยั้งการเจริญเติบโตหรือถึง
ขั้นเสื่อมสภาพของพืชเอทิลีนจะมีผลต่อคุณภาพและอายุการใช้ประโยชน์ของไม้ตัดดอกและไม้ใบ เอทิลีนอาจ
มาจากบรรยากาศรอบๆ นั้ น หรื ออาจเกิดจากการสร้างขึ้นมาเองของพืช นอกจากจะผลิ ตเอทิลี นเองตาม
ธรรมชาติแล้ว ดอกไม้และใบไม้ยังถูกกระตุ้นให้ผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นได้ เช่น ในดอกบัว พบว่าการขาดน้าและการ
ช้าทาให้ดอกบัวผลิตเอทิลีนปริมาณสูง ส่งผลให้มีอายุการปักแจกันสั้นลงได้ แต่ถ้าการผลิตเอทิลีนของดอกลด
ต่าลง จะทาให้กลีบดอกเปลี่ยนสีช้าลงและมีอายุการปักแจกันนานขึ้น (ช.ณิฏฐ์ศิริและรุ่งธิวา, ๒๕๔๕) เอทิลีน
สามารถกระตุ้นให้ส่วนต่างๆ ของพืชแก่เร็วกว่ากาหนด ก่อให้เกิดความเสียหายและทาให้เกิดความผิดปกติแก่
ดอกไม้สดหลายชนิด (Halevy and Mayak, 1981) ดอกไม้ที่ชอกช้าจากการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว จะ
เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติและมีอายุการเก็บรักษาสั้น (ช.ณิฏฐ์ศิริ และรุ่งธิวา, ๒๕๔๔) ไม้ดอกและไม้ใบแต่ ละ
ชนิดตอบสนองต่อเอทิ ลีนในระดับแตกต่างกัน ไม้ดอกและไม้ใบที่มีอายุเข้าสู่ระยะการร่วงโรยจะมีความไวต่อ
การตอบสนองต่อเอทิลีนเพิ่มขึ้น (นิธิยาและดนัย, ๒๕๕๖)
กำรใช้สำรเคมีที่มีผลต่อคุณภำพและยืดอำยุกำรใช้งำนของไม้ดอกและไม้ใบ
การรักษาคุณภาพของไม้ดอกและไม้ใบให้คงสภาพและสวยงามอยู่ได้เป็นระยะเวลานานนั้นเป็นสิ่ง
สาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการขยายตลาดและการจาหน่ายไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากไม้ดอกและไม้ใบที่ตัดออกมาจากต้นแล้วจะเสื่อมคุณภาพและ
หมดคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น จะมีชีวิตและคงสภาพอยู่ ได้เพียง ๒-๓ วัน หรือนาน ๒-๓ อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับปริมาณของสารอาหารและน้าที่สะสมอยู่ในดอก เมื่อสารอาหารและน้าที่สะสมไว้หมดลง ดอกไม้เหล่านั้นจะ
เสื่อมสภาพ หมดสภาพการวางจาหน่าย และอายุการใช้งานในที่สุด (สายชล, ๒๕๓๑) สารเคมีต่างๆ รวมถึงสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโต ซึ่งมีบ ทบาทเร่งหรือชะลอกระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในดอกไม้ จึงถูก
นามาใช้เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของไม้ดอกและไม้ใบ
สารเคมีที่นิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของไม้ดอกและไม้ใบ มีมากมายหลาย
ชนิด การเลือกใช้สารเคมีจะต้องเลือกให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและชนิดของพืช เช่น หาก
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ต้องการชะลอการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองของไม้ใบ จะต้องเลือกใช้สารในกลุ่มของสารควบคุมการเจริญของพืช
หรือใช้ฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ที่มีสมบัติชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ หากพบว่ามีการเกิดโรคระหว่างการ
เก็บรักษามาก อาจเลือกใช้สารเคมีที่มีสมบัติในการลดหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย หากปัญหา
สาคัญของการเสื่อมสภาพคือ การเหี่ยว อาจต้องเลือกใช้สารที่มีสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้าของ
ไม้ดอกและไม้ใบ หรือใช้สารเคลือบผิวเพื่อลดการคายน้า และชะลอการสูญเสียน้าออกจากดอกหรือใบ เป็นต้น
ตัวอย่างของสารเคมีต่างๆ ที่นิยมใช้ได้แก่
สารชะลอการเกิดสีเหลืองของไม้ตัดใบ ได้แก่ สารเบนซิล แอดีนีน (benzylaminopurine–BA) เป็น
สารสังเคราะห์ออกฤทธิ์คล้ายไซโทไคนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง ฮอร์โมนกลุ่มนี้ทาหน้าที่กระตุ้นการแบ่ง
เซลล์พืชร่วมกับฮอร์โมนออกซิน และช่วยลดการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในที่มืดได้ (ดนัย, ๒๕๓๕) มีการนา
สาร BA ไปใช้กับใบของดอกเบญจมาศพบว่ามีประสิทธิภาพในการชะลอการเหลืองของใบได้ดี (Yip and Yang,
1986) สาร thidiazuron (TDZ) เป็นสารสังเคราะห์ไซโทไคนินอีกชนิดหนึ่งที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการชะลอ
การเกิดใบเหลืองของไม้ตัดดอกบางชนิด และเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้นาน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นสารที่
สาคัญในการใช้ยืดอายุการใช้งานของไม้ตัดดอกและไม้ใบได้เป็นอย่างดี (Ferrante et al., 2003)
สารชะลอการเกิดสีน้าตาล ได้แก่ กรดอินทรีย์ เช่น กรดซิตริก และกรดแอสคอร์บิก กรดอินทรีย์ทั้ง ๒
ชนิด นิยมใช้เป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้าตาล (anti-browning agent) มีสมบัติยับยั้งการทางานของเอนไซม์
พอลิฟีนอลออกซิเดส ลดการเกิดสีน้าตาลของเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือเกิดการ
เสื่อมสภาพหลังการเก็บเกี่ยว และยังเป็นสารที่นิยมนามาใช้ปรับปรุงสภาวะสมดุลของน้าในก้านดอกไม้ และลด
ปัญหาการอุดตันของท่อน้าในก้านดอก (นิธิยาและดนัย, ๒๕๕๖) ในสภาพที่เป็นกรดจะช่วยลดจานวนของ
จุลินทรีย์และช่วยในการเคลื่อนย้ายของน้าขึ้นไปตามก้านดอกได้ง่ายขึ้น
สารชะลอการสูญเสีย น้า ได้แก่ สารเคลือบผิว ไม้ดอกและไม้ใบมีสารประเภทไข (wax) เคลือบอยู่
บริเวณผิว เรียกว่า คิวทิน ซึ่งเป็นชั้นที่มีบทบาทสาคัญในการลดการสูญเสียน้า และการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณ
ผิว หากชั้นคิวทินหลุดไปเนื่องระหว่างการเก็บเกี่ยวหรือหลังการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เกิดการสู ญเสียน้าอย่าง
รวดเร็ว และไม้ดอกและไม้ใบเสื่อมสภาพเร็วขึ้น การเคลือบผิวนิยมทากับผลไม้ซึ่งสูญเสียชั้นคิวทินไประหว่าง
การล้างทาความสะอาด ดังนั้นการใช้สารเคลือบผิวผลไม้ที่นิยมใช้ทางการค้าที่มีส่วนประกอบของไขที่ได้จากพืช
เช่น แวกซ์คานูบา (carnauba wax) หรือไขจากสัตว์ เช่น แชลแล็ก (Hampel and Hawley, 1973) เพื่อ
เคลือบผิวทดแทนไขที่หลุดออกไปจะช่วยปิดรอยเปิดตามธรรมชาติ สมบัติในการป้องกันการสูญเสียน้าของ
แวกซ์ ทาให้พืชลดการคายน้า (จริงแท้, ๒๕๔๙) และชะลอการเหี่ยวของผลิตผลลง และยังเพิ่มความเงางาม
ให้กับผลไม้ที่เคลือบผิวได้ด้วย
กำรเก็บรักษำดอกไม้ในสภำพอุณหภูมิต่ำ
การเก็บรักษาไม้ดอกและไม้ใบที่อุณหภูมิต่ามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาดอกไม้ให้มีอายุการใช้งานได้นาน
ที่สุด และนิยมทาในฤดูที่มีดอกไม้ล้นตลาดเพื่อใช้ควบคุมปริมาณผลิตผลที่ออกสู่ตลาด การเก็บรักษาดอกไม้ไว้
ชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจทาให้ผู้ปลูกได้ราคาสูงขึ้น และช่วยรวบรวมผลิตผลให้มีมากเพียงพอต่อการขนส่งเพียง
ครั้งเดียว หรือชะลอการเสื่อมสภาพระหว่างการขนส่งภายในประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ (Nowak
and Rudnicki, 1990) การเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ามีบทบาทสาคัญที่สุดที่ทาให้การเก็บรักษาดอกไม้
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และไม้ประดับอื่นๆ ประสบความสาเร็จ เพราะสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่
เกิดขึ้นในทุกๆส่วนของดอกไม้ขณะยังมีชีวิต ทาให้สามารถเก็บรักษาดอกไม้ได้นานขึ้น
ระดับอุณหภูมิต่าในการเก็บรักษาไม้ดอกและไม้ใบ ควรเลือกระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิ ด สาย
พันธุ์ หรือระยะเก็บเกี่ยว ไม้ดอกและไม้ใบที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาอยู่
ประมาณ ๗-๑๕ องศาเซลเซียส หากเก็บรักษาในระดับอุณหภูมิต่าที่ไม่เหมาะสมจะทาให้เกิดอาการสะท้าน
หนาว (chilling injury) โดยแสดงอาการกลีบดอกมีสีซีดลง ปรากฏจุดสีน้าตาลที่กลีบดอกและใบ และชะลอ
การพัฒนาของดอกอ่อนไปเป็นดอกที่สมบูรณ์ แต่สาหรับไม้ดอกและไม้ใบเขตหนาวสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
สูงกว่าหรือใกล้จุดเยือกแข็ง แต่จะนิยมเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส (สายชล, ๒๕๓๑)
การดูแลรักษางานใบตองประดิษฐ์ที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการดูแลรักษาให้ชิ้นงานอยู่ได้นานขึ้น
นิยมนาชิ้นงานไปแช่น้าอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง หรือ ๑ คืน แล้วนามาวางในภาชนะคลุมด้วยผ้าชุบน้าหมาดๆ
ชิ้นงานจะอยู่ได้นานขึ้น ๓-๕ วัน แต่หากต้องการใช้งานให้นานขึ้น ต้องใช้ ผ้าชุบน้าคลุมชิ้นงานให้มิดชิด ครอบ
ถุงพลาสติกรัดปากถุงและเก็บไว้ในตู้เย็น (อาภรณ์, ๒๕๕๗)
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนทีศ่ ึกษาทั้งหมด ๔ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ กำรคัดเลือกชิ้นงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
คัดเลือกชิ้น งานใบตองประดิษฐ์ และงานดอกไม้สดประดิษฐ์ ที่เป็นส่วนประกอบสาคัญของการทา
บายศรี และกระทงลอยโดยการสอบถามความคิดเห็นจากช่างฝีมือและผู้ใช้งานทางด้านงานใบตองและดอกไม้
สดประดิษฐ์ ตารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วคัดเลือกชิ้นงานสาหรับการศึกษาในขั้นตอนต่ อไป
โดยเลือกงานใบตองประดิษฐ์ ๓ ชิ้นงาน และงานดอกไม้ประดิษฐ์ ๒ ชิ้นงาน
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษำอำยุกำรใช้งำนและลักษณะกำรเสื่อมสภำพของชิ้นงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
น าชิ้ น งานใบตองและดอกไม้ ส ดประดิ ษ ฐ์ แ ต่ ล ะประเภทที่ คั ด เลื อ กจากขั้ น ตอนที่ ๑ มาบรรจุ ใ น
ถุงพลาสติกชนิดพอลิ เอทีลี น ถุงละ 5 ชิ้น ทั้งหมด 5 ถุง บรรจุลงกล่องกระดาษเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซี ย ส ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ร้ อ ยละ ๙๕ น าออกจากถุ ง พลาสติ ก แล้ ว วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (๒๕+๒
องศาเซลเซียส) ทุกๆ ๓ วัน สังเกตและบันทึกลักษณะการเสื่อมสภาพ บันทึกภาพทุกๆ วันจนหมดอายุก ารใช้
งาน และวัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑. วัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ
กำรเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด
นาชิ้นงานออกจากถุงพลาสติก ชั่งน้าหนักสด (day 0) ด้วยเครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
ความละเอียด ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง (XT920M, Precisa) และชั่งน้าหนักทุกๆ วันจนกระทั่งชิ้นงาน
ใบตองและดอกไม้สดหมดอายุการใช้งาน นามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักดังนี้
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนัก = (น้าหนักเริ่มต้น–น้าหนักวันที่ชั่ง) x 100
น้าหนักเริ่มต้น
กำรเปลี่ยนแปลงสี
นาชิ้นงานมาวัดการเปลี่ยนแปลงสีโดยใช้เครื่องวัดสี (CR-200, Minolta) โดยวัดทุกๆ วัน
จนกระทั่งชิ้นงานหมดอายุการใช้งาน โดยค่าที่ได้จะอยู่ในรูปค่า L*, a* และ b* ซึ่งมีความหมายดังนี้
- L* คือความสว่างของวัตถุที่ศึกษา เมื่อค่า L เข้าใกล้ 0 หมายความว่าวัตถุมีสีคล้า หากค่า L*
มีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่าวัตถุมีสีสว่าง หรือ สีซีดจางลง
- a* เมื่อมีค่าเป็นบวก หมายถึง วัตถุมีสีแดง หากมีค่าเป็นลบ หมายถึง วัตถุมีสีเขียว
- b* เมื่อมีค่าเป็นบวก หมายถึง วัตถุมีสีเหลือง หากมีค่าเป็นลบแสดงว่าวัตถุเป็นสีน้าเงิน
หากค่า a* และ b* มีค่าเป็น ๐ หมายถึงวัตถุมีสีเทา
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เปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค
สังเกตจากลักษณะผิดปกติที่พบ เช่น การเน่าเสียจากเชื้อแบคทีเรีย หรือมีเชื้อราเจริญบน
กลีบดอกไม้ นับจานวนชิ้นงานที่พบการเกิดโรคแล้วนาไปคานวณหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคดังนี้
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค = จานวนชิ้นงานที่เกิดโรค x 100
จานวนชิ้นงานทั้งหมด
กำรประเมินคุณภำพและกำรยอมรับ
โดยพิจารณาจากลักษณะปรากฏโดยการให้คะแนนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ สีของใบตอง กลีบ
กุหลาบและดอกรัก ความเหี่ยวของใบตองและกลีบดอกไม้ การเกิดสีน้าตาล และคุณภาพโดยรวม
แบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ และแยกเป็นคะแนนสาหรับชิ้นงานใบตองและคะแนนสาหรับชิ้นงานดอกไม้
สดประดิษฐ์ดังนี้
งำนใบตอง
ระดับคะแนนเท่ากับ ๕ = ใบตองมีความสด ๘๑-๑๐๐% (ใบมีสีเขียวและสด)
ระดับคะแนนเท่ากับ ๔ = ใบตองมีความสด ๖๑-๘๐% ใบเริ่มเหี่ยว และเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อย
รอยพับมีสีดา ๑-๒๐%
ระดับคะแนนเท่ากับ ๓ = ใบตองมีความสด ๔๑-๖๐% ใบเหี่ยว มีสีเหลือง รอยพับมีสีดา ๒๑๔๐% หมดอายุการใช้งาน
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ = ใบตองมี ความสด ๒๑-๔๐% ใบเหี่ ยวมาก มีสี เหลื อง รอยพับมีสี ด า
๔๑-๖๐ %
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ = ใบตองมีความสด ๐-๒๐% ใบเหี่ยวมากสีน้าตาลแห้งกรอบ มีสีเหลือง
รอยพับมีสีดา ๘๑-๑๐๐ %
งำนดอกไม้สดประดิษฐ์
ระดับคะแนนเท่ากับ ๕ = พวงมาลัยมีความสด ๘๑-๑๐๐% (กลีบดอกไม้สดและไม่เปลี่ยนสี)
ระดับคะแนนเท่ากับ ๔ = พวงมาลั ยมีความสด ๖๑-๘๐% กลีบดอกไม้เริ่มเหี่ยว และเริ่มมีสี
น้าตาลหรือเปลี่ยนสีเล็กน้อย ๑-๒๐%
ระดับคะแนนเท่ากับ ๓ = พวงมาลั ยมีความสด ๔๑-๖๐% กลี บดอกไม้เหี่ ยว พวงมาลั ยเสียรูป
กลีบดอกไม้มีสีน้าตาล ๒๑-๔๐% หมดอายุการใช้งาน
ระดับคะแนนเท่ากับ ๒ = พวงมาลัยมีความสด ๒๑-๔๐% กลีบดอกไม้เหี่ยวมาก มีสีน้าตาลคล้า
รอยพับมีสีน้าตาล ๔๑-๖๐%
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑ = พวงมาลัยมีความสด ๐-๒๐% กลีบเหี่ยวมากหรือแห้งเปลี่ยนเป็น สี
น้าตาลแห้งกรอบ รอยพับมีสีดา ๘๑-๑๐๐%
หลักเกณฑ์กำรกำหนดอำยุกำรใช้งำนของงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
กาหนดให้งานใบตองและดอกไม้ส ดประดิษฐ์หมดอายุการใช้งานเมื่อได้รับคะแนนลักษณะ
ปรากฏที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๓ ลงมา ใบตองมีความสดอยู่ระหว่าง ๔๑-๖๐% (ใบตองเหี่ยวและมีสี
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เหลือง) หรือพวงมาลัยมีความสดระหว่าง ๔๑-๖๐% (กลีบดอกไม้เหี่ยว มีสีน้าตาล และมาลัยเสี ย
รูปทรง)
๒. วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำ
๒.๑ ปริมำณแก๊สออกซิเจนคำร์บอนไดออกไซด์และเอทีลีน
วัดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี
(Gas Chromatography รุ่น 6890N ของบริษัท Agilent Technologies) ดูดตัวอย่างอากาศจาก
ภายในถุงพลาสติก ๑ มิลลิลิตร ด้วยกระบอกฉีดยาขนาด ๑ มิลลิลิตร และนามาฉีดเข้าเครื่องแก๊ส
โครมาโทรกราฟีที่ injector port (แบบsplit/splitless capillary inlet) โดยตั้งค่าสภาพแวดล้อม
ภายในเครื่องดังนี้ อุณหภูมิ ๖๐ องศาเซลเซียส packed column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก
๐.๓๒ เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน ๐.๒๑ มิลลิเมตร ความยาว ๒ เมตร บรรจุสาร PorapackR
อุณหภูมิของ oven ๖๐ องศาเซลเซียส มีแก๊สฮีเลียมทาหน้าที่เป็น carrier gas อัตราการไหลของแก๊ส
เท่ากับ ๔๐ มิลลิลิตรต่อนาที และใช้ Thermal conductivity detector ที่มีอุณหภูมิ ๑๑๐ องศาเซลเซียส ซึ่งอ่านค่าออกมาเป็นปริมาณของแก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และเอทิลีน มีหน่วย
เป็นเปอร์เซ็นต์
๒.๒ กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณคลอโรฟิลล์
การวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์จะศึกษาเฉพาะในชิ้นงานใบตอง โดยใช้เครื่องวัด
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช (ChlorophyII Meter ยี่ห้อ MINOLTA รุ่น SPAD 502) โดยวัดเมื่อนา
ออกจากถุงพลาสติกและเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องทุกๆ วันจนชิ้นงานใบตองหมดอายุการใช้งาน
ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษำแนวทำงในกำรปรั บปรุ งคุณภำพ ยืดอำยุกำรใช้งำน ที่เ หมำะสมสำหรั บชิ้น งำน
ใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ การทดลอง คือ
กำรทดลอง ๓.๑ ศึกษำชนิดและควำมเข้มข้นของสำรเคมีในกำรปรับปรุงและชะลอกำร
เสื่อมสภำพของชิ้นงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
๑. ชะลอกำรเกิดสีเหลือง
นาชิ้นงานที่มีใบตองเป็นส่วนประกอบมาฉีดพ่นด้วยสารเบนซิลแอมิโนพิวรีน (benzylaminopurine-BA) ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญของพืช ที่ระดับความเข้มข้น ๐, ๕, ๑๐ และ ๑๕ ppm โดย
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จากนั้นผึ่งให้แห้ง ใสตะกร้า
แล้ ว วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (๒๕+๒ องศาเซลเซี ย ส) สั ง เกตและบั น ทึ ก ลั ก ษณะการเสื่ อ มสภาพ
บันทึกภาพ วัดการเปลี่ยนแปลงสี และวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ (เฉพาะงานใบตอง) ทา
การทดลองทุกๆ วันจนหมดอายุการใช้งาน
๒. ชะลอกำรเกิดสีน้ำตำล
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาล ๒ ชนิดคือ กรดซิตริก
กรดแอสคอร์บิก ที่ระดับความเข้มข้น ๐, ๑๐, ๒๕ และ ๕๐ ppm โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD
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นาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ มาพ่นด้วยสารละลายดังกล่าวให้ทั่วชิ้นงาน จากนั้นผึ่งให้แห้ง
ใส่ตะกร้าแล้ววางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส) สังเกตและบันทึกลักษณะการเสื่อมสภาพ
บันทึกภาพ วัดการเปลี่ยนแปลงสี อ่านค่า L* (lightness) ด้วยเครื่องวัดสี ทาการทดลองทุกๆ วันจน
หมดอายุการใช้งาน
๓. ชะลอกำรเหี่ยว
ฉีดพ่นชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ด้วยสารเคลือบผิวทางการค้า ZIVDAR Leaf
Shine และสารเคลือบผิวที่พัฒนาจากไขผึ้ง (WKwax) ที่ระดับความเข้มข้นแนะนาของผู้ผลิต โดยวาง
แผนการทดลองแบบ CRD จากนั้ น ผึ่ ง ให้ แ ห้ ง ใส่ ต ะกร้ า แล้ ว วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (๒๕+๒
องศาเซลเซียส) สังเกตและบันทึกลักษณะการเสื่อมสภาพ วัดการเปลี่ยนแปลงน้าหนักสด และการ
เปลี่ยนแปลงสี ทาการทดลองทุกๆ วันจนหมดอายุการใช้งาน
น าผลที่ ได้จ ากการทดลองมาเปรียบเทียบกั บชุดทดลองควบคุมที่ฉี ดพ่นด้ว ยน้าเปล่ า ชุ ด
ทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดๆ ชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้าผสมน้ามันมะกอก (pure olive oil,
commercial grade) และชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้าผสมเครื่องดื่มชูกาลัง (M150)
คัดเลือกสารอย่างน้อย ๒ ชนิดที่สามารถยืดอายุการใช้งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ที่ดี
ที่สุดมาศึกษาต่อในการทดลองต่อไป
กำรทดลอง ๓.๒ ศึกษำอำยุกำรใช้งำนของชิ้นงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ เมื่อใช้สำรเคมี
ปรับปรุงคุณภำพร่วมกับกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิต่ำ
เมื่อได้ชนิดของสารเคมีจากการทดลองที่ ๓.๑ และระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมแล้ว ทาการ
ทดลองอีกครั้ง เพื่อศึกษาผลของการใช้สารเคมีร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าจากการทดลองที่ ๓.๑
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยา ระหว่างการเก็บรักษา วางแผนการทดลองแบบ
CRD โดยฉีดพ่นด้วยสารเคมีปรับปรุงคุณภาพ ผึ่งให้แห้ งแล้วนาไปบรรจุในถุงพลาสติก เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส แล้วนาตัวอย่างมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ดังต่อไปนี้
๑. การสูญเสียน้าหนักสด
๒. การเปลี่ยนแปลงสี
๓. การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์
๔. ปริมาณแก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และเอทิลีน
๕. คะแนนการยอมรับของผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ ๔

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบกำรและผู้สนใจด้ำนงำนใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์

เมื่อได้วิธีการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งานที่เหมาะสมแล้ว ทาการนาเสนอผลการวิจัยกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ในรูปแบบการจัด
แสดง หรื อน าเสนอผลงานในที่ป ระชุมวิช าการ และประเมินความคิดเห็ นของกลุ่ มลู กค้าเป้าหมายโดยใช้
แบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเพื่อจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๑

การคัดเลือกชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์

คัดเลือกงานใบตอง ๓ ชนิด คือ ตัวบายศรี กลีบคอม้า และตัวแมงดา และงานดอกไม้สดประดิษฐ์มา 2
ชนิด คือ มาลัยตุ้ม และมาลักซีก ศึกษาอายุการใช้งานและลักษณะการเสื่อมสภาพเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง มี
รายละเอียดดังนี้
งานใบตองประดิษฐ์
๑. ตัวบายศรี ผลการสารวจและรวบรวมตัวอย่าง พบว่า ชิ้นงานตัวบายศรีมีวัสดุ คือ ใบตองตานีเพียง
อย่างเดียว และใช้ใบตองตานีร่วมกับใบไม้ชนิดอื่น เช่น ใบกระบือ ในงานวิจัยนี้ได้นาตัวบายศรี ๔ แบบ แบบละ
๖ ตัว มาศึกษาดังในตารางที่ ๑
๒. ตัวแมงดา– ผลการศึกษาและรวบรวมตัวอย่าง พบว่า วัสดุที่ใช้ในการทาตัวแมงดาประกอบด้วย
ใบตองตานีเป็นฐาน มีกลีบดอกไม้ เช่น ดอกกล้วยไม้ หรือใบไม้ เช่น ใบกระบือ และใบตองเป็นตัวประดับตรง
กลาง ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกมา ๓ แบบ ดังในตารางที่ ๒
๓. กลีบคอม้า– เนื่องจากกลีบคอม้ามีวัสดุอย่างเดียวในการทา คือใบตอง แต่มีความยาวแตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน ลักษณะการทากลีบคอม้าจะเย็บด้วยด้ายและมีความสูงของกลีบคอตั้งแต่ ๑
นิ้ว ส่วนความยาวมีตั้งแต่ ๕, ๗ และ ๙ นิ้ว ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกมา ๒ ขนาดคือ ความยาว ๗ นิ้ว และ ๙ นิ้ว
ดังในตารางที่ ๓
งานดอกไม้สดประดิษฐ์
๑. มาลัยตุ้ม– เป็นส่วนที่นามาประดับยอดของพานบายศรี นิยมใช้ดอกไม้ เช่น ดอกพุด กลีบดอก
กล้วยไม้ กลีบดอกกุหลาบมอญ และดอกรัก มาทาร้อยเข้ากับแกนซึ่งเป็นก้านทางมะพร้าว มีความยาวระหว่าง
๕ -๗ นิ้ว ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกมา ๓ แบบ ดังใน ตารางที่ ๔
๒. มาลัยซีก– นิยมนามาประดับกระทง หรือพานบายศรี ดอกไม้ที่นามาใช้ร้อยมาลัยซีก ได้แก่ ดอก
พุด ดอกบานไม่รู้โรย กลีบดอกกุหลาบมอญ และใบไม้ เช่น ใบมะยม ใบแก้ว หรือใบกระบือ ในงานวิจัยนี้ได้
คัดเลือกมา ๓ แบบ ดังใน ตารางที่ ๕
เนื่องจากตัวแมงดาและกลีบบัวเป็นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้ง
รูปแบบและวัสดุที่ใช้ คือ ใบตองตานีเป็นฐาน มีกลีบข้างเป็นใบตอง และตรงกลางตกแต่งด้วยใบตองหรือกลีบ
ดอกไม้ ลักษณะที่แตกต่างกัน คือ ตัวแมงดามีตัวยอดบายศรีบริเวณตอนปลาย ดังนั้นจึงเลือกศึกษาเพียงแบบ
เดียว

๒๘
ตารางที่ ๑ ลักษณะของตัวบายศรีแบบต่างๆ
ผลการวิจัย
ลักษณะ – ตัวบายศรีแบบธรรมดา ๗ ชั้น ขอบ
ใบตองอยู่ด้านนอก
อายุการใช้งาน – ๔ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – ชอบใบตองบริเวณตัว
ยอดแห้งเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ลักษณะ – ตัวบายศรีแบบห่มผ้า ๗ ชั้น
อายุการใช้งาน – ๔ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – บริเวณรอยพับส่วนที่ซ้อน
กันมีสีคล้า แห้ง และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ลักษณะ – ตัวบายศรีพับแบบกลีบนิ้วมือนาง นุ่งผ้า
ยกนมด้วยใบลิ้นกระบือ ๖ ชั้น
อายุการใช้งาน – ๔ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – ใบตองบริเวณที่ห่มผ้า
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและน้าตาล ใบกระบือมีสีคล้าลง
และมีสีน้าตาลบริเวณรอยพับ
ลักษณะ – ตัวบายศรี ๙ ชั้นแบบห่มผ้า เก็บขอบ
ใบตองเข้าด้านใน
อายุการใช้งาน – ๖ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – ใบตองบริเวณฐาน
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและเหลือง
*หมายเหตุ - เป็นชิ้นงานสาหรับการศึกษาขั้นตอนที่
๒

๒๙
ตารางที่ ๒ ลักษณะของตัวแมงดาแบบต่างๆ
ผลการวิจัย
ลักษณะ – แมงดาที่ทาจากใบตองเพียงอย่างเดียว หางแมงดาพับ
เป็นกลีบนิ้วมือนาง มีกลีบผกาปิดรอยต่อของยอดแมงดากับตัว
แมงดา แต่งริมขอบด้วยกลีบสัปปะรด ชั้นในตกแต่งด้วยใบตอง
พับกลีบแบบเล็บมือนางซ้อน
อายุการใช้งาน – ๕ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – บริเวณรอยฉีกใบตองตรงตัวยอด
แมงดาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง รอยพับกลีบตรงกลางมีสีคล้าลง และ
แห้งโดยไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
*หมายเหตุ - เป็นชิ้นงานสาหรับการศึกษาขั้นตอนที่ ๒
ลักษณะ – แมงดาที่ฐานและขอบทาจากใบตอง หางแมงดาพับ
เป็นกลีบนิ้วมือนาง มีกลีบผกาปิดรอยต่อของยอดแมงดากับตัว
แมงดา แต่งริมขอบด้ว ยกลีบสั ปปะรด ชั้นในตกแต่งด้วยใบลิ้ น
กระบือพับกลีบแบบเล็บมือนางซ้อน
อายุการใช้งาน –๔ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – บริเวณขอบใบตองตรงตัวยอดแมงดา
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองใบกระบือมีสีคล้าลงจนเกือบดา

ลักษณะ – แมงดาที่ฐานและขอบทาจากใบตอง หางแมงดาพับ
เป็นกลีบนิ้วมือนาง มีกลีบผกาปิดรอยต่อของยอดแมงดากับตัว
แมงดา แต่งริมขอบด้วยกลีบสัปปะรด ชั้นในตกแต่งด้วยกลีบดอก
กล้วยไม้
อายุการใช้งาน – ๓ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ – กลีบกล้วยไม้เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและ
เหี่ยว เมื่อสิ้นสุดอายุใช้งาน ใบตองยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง

๓๐
ตารางที่ ๓ ลักษณะกลีบคอม้า
ผลการวิจัย
ลักษณะ –ทาจากใบตองฉีกเป็นริ้วพับกลีบและ
จับเรียงซ้อนกัน มุมด้านล่างพับแบบคัดสลับเย็บ
ติดกันด้วยด้ายสีเขียวมีความยาว ๗ นิ้ว ความ
กว้าง ๑.๕ นิ้ว
อายุการใช้งาน – ๕ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- ใบตองส่วนด้านล่าง
ของรอยเย็บเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้งก่อน
ส่วนที่เป็นกลีบด้านบน บริเวณรอยพับมีสีขาวซีด
*หมายเหตุ - เป็นชิ้นงานสาหรับการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒
ลักษณะ –จากใบตองฉีกเป็นริ้วพับกลีบและจับ
เรียงซ้อนกัน มุมด้านล่างพับแบบคัดสลับเย็บ
ติดกันด้วยด้ายสีเขียวมีความยาว ความกว้าง
๑.๕ นิ้ว
อายุการใช้งาน – ๕ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- ไม่แตกต่างจากกลีบคอ
ม้ายาว ๗ นิ้ว โดยใบตองส่วนด้านล่างของรอย
เย็บเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้งก่อนส่วนที่เป็น
กลีบด้านบน

๓๑
ตารางที่ ๔

มาลัยตุ้มจากวัสดุชนิดต่างๆ
ผลการวิจัย
ลักษณะ –มาลัยตุ้มดอกพุด มีดอกรักที่ยอดและฐานเป็นดอกรัก
พลาสติก
อายุการใช้งาน – ๒ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- ดอกพุดและดอกรักแห้ง โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสี อาจเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ทาการทดลองอยู่
ในช่วงเดือน ธันวาคม–มกราคม ซึ่งเป็นหน้าหนาว มีความชื้นใน
อากาศต่า ทาให้ดอกไม้แห้งก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนสี

ลักษณะ –มาลัยตุ้มกลีบดอกกุหลาบมอญ มีดอกรักที่ยอดและฐาน
เป็นดอกรักพลาสติก
อายุการใช้งาน – ๓ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- กลีบดอกกุหลาบแห้งโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสี ดอกรักมีสีคล้าลงเล็กน้อย อาจเนื่องจากช่วง
ระยะเวลาที่ทาการทดลองอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม–มกราคม ซึ่ง
เป็นหน้าหนาว มีความชื้นในอากาศต่า ทาให้ดอกไม้แห้งก่อนที่จะ
เกิดการเปลี่ยนสี
*หมายเหตุ - เป็นชิ้นงานสาหรับการศึกษาขั้นตอนที่ ๒
ลักษณะ –มาลัยตุ้มดอกกล้วยไม้ มีดอกรักที่ยอดและฐานเป็นดอก
รักพลาสติก
อายุการใช้งาน – ๒ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- กลีบดอกกล้วยไม้มีสีคล้าลงเล็กน้อย
โดยเฉพาะส่วนที่มีสีขาว และแห้งเช่นเดียวกับดอกรัก อาจ
เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ทาการทดลองอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม–
มกราคม ซึ่งเป็นหน้าหนาว มีความชื้นในอากาศต่า ทาให้ดอกไม้
แห้งก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนสี

๓๒
ตารางที่ ๕ มาลัยซีก/มาลัยแบนที่ร้อยจากวัสดุชนิดต่างๆ
ผลการวิจัย
ลักษณะ –มาลัยแบน ประกอบด้วย ดอกพุด ใบแก้ว และ
กลีบดอกกุหลาบมอญ ความยาว ๕ นิ้ว
อายุการใช้งาน – ๓ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- ดอกพุดกลีบกุหลาบ และใบมะยม
แห้ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสี อาจเนื่องจากช่วงระยะเวลา
ที่ทาการทดลองอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ซึ่งเป็น
หน้าหนาว มีความชื้นในอากาศต่า ทาให้ดอกไม้แห้งก่อนที่
จะเกิดการเปลี่ยนสี
ลักษณะ –มาลัยแบนกลีบกุหลาบยกลาย ประกอบด้วย ดอก
พุด ดอกบานไม่รู้โรย กลีบดอกกุหลาบมอญ ความยาว ๕ นิ้ว
อายุการใช้งาน – ๓ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- ดอกพุดกลีบกุหลาบแห้ง โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสี อาจเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ทาการ
ทดลองอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ซึ่งเป็นหน้า
หนาว มีความชื้นในอากาศต่า ทาให้ดอกไม้แห้งก่อนที่จะเกิด
การเปลี่ยนสี
*หมายเหตุ - เป็นชิ้นงานสาหรับการศึกษาขั้นตอนที่ ๒
ลักษณะ –มาลัยซีก ประกอบด้วย ดอกพุด เพียงอย่างเดียว
ความยาว ๕ นิ้ว
อายุการใช้งาน – ๒ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพ- ดอกพุดมีสีคล้าลงเล็กน้อยและ
ก้านดอกแห้ง ทาให้มองเห็นช่องว่างระหว่างมาลัย

๓๓
ขั้นตอนที่ ๒

ศึกษาอายุการใช้งาน ลักษณะการเสื่อมสภาพของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์

จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ ๑ ได้คัดเลือกงานใบตองและดอกไม้ประดิษฐ์จานวน ๕ แบบเพื่อศึกษา
ลั ก ษณะการเสื่ อมสภาพเมื่อ วางไว้ ที่ อุณ หภู มิ ห้ อ ง (๒๕+๒ องศาเซลเซีย ส ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ร้อ ยละ ๘๕)
เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่นาไปบรรจุถุงพลาสติก พอลิเอทีลีน และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๙๕ เป็นระยะเวลาต่างๆ กัน และการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานเมื่อนาออกจากการเก็บ
รักษาจนสิ้นอายุการใช้งาน ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
๑. อายุการเก็บรักษา (ภาพที่ ๑)
๑.๑ ตัวบายศรี
การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ตัวบายศรี ๙ ชั้นแบบห่มผ้า เก็บขอบใบตองเข้าด้านใน เมื่อนาไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส พบว่า สามารถเก็บรักษาได้นาน ๑๕ วัน โดยยังคงคุณภาพและ
ความสด แต่เมื่อน าออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้ อง พบว่า มีอายุการใช้งานได้เพียง ๑ วัน ใบตองจะ
เสื่อมสภาพและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดังนั้น ตัวบายศรีมีอายุการใช้งานได้นานที่สุด ๑๖ วัน
๑.๒ แมงดาใบตอง
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ตัวแมงดา แบบพับกลีบด้านข้าง ชั้นในจับกลีบด้วยใบตอง เมื่อ
นาตัวแมงดาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส พบว่าสามารถเก็บรักษาได้นาน ๙ วัน โดย
ยังคงคุณภาพและความสด เมื่อนาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่ามีอายุการใช้งานเพียง ๒ วัน
ใบตองเสื่อมสภาพและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดังนั้นแมงดาใบตองมีอายุการใช้งานได้นานที่สุด ๑๑ วัน
๑.๓ กลีบคอม้า
ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ เลือกใช้กลีบคอม้าความยาว ๕ นิ้วเนื่องจากในการศึกษาขั้นตอน ๑
ความยาวของกลี บ คอม้าไม่มีผ ลต่อระยะเวลาในการเสื่ อมสภาพเมื่อน ากลี บ คอม้ าไปเก็บรั กษาที่
อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส พบว่าสามารถเก็บรักษาได้นาน ๙ วัน โดยยังคงคุณภาพและความสด
เมื่อน าออกมาวางไว้ที่ อุณหภูมิห้ อง พบว่า มีอายุการใช้งานได้เพียง ๒ วัน ใบตองเสื่ อมสภาพและ
เปลี่ยนเป็นน้าตาล ม้วนตัวและแห้ง ดังนั้น กลีบคอม้ามีอายุการใช้งานได้นานที่สุด ๑๑ วัน
๑.๔ มาลัยซีก
ในการศึกษานี้ ได้เลือกใช้มาลั ยซีก (ตาแบน) ประกอบด้วยกลีบกุหลาบ ดอกพุด และดอก
บานไม่รู้โรย ความยาว 5 นิ้ว เมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส พบว่า สามารถเก็บ
รักษาได้นานที่สุด ๑๒ วัน เมื่อนาออกจากการเก็บรักษา ไม่พบอาการผิดปกติ ยังคงคุณภาพและความ
สด แต่เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า มีอายุการใช้งานเพียง ๑ วัน กลีบกุหลาบและดอกพุดแห้ง
มาลัยเสียรูปทรง ดังนั้นมาลัยซีกมีอายุการใช้งานได้นานที่สุด ๑๓ วัน
๑.๕ มาลัยตุ้ม
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ม าลั ย ตุ้ ม ความยาว ๕ นิ้ ว ร้ อ ยด้ ว ยกลี บ ดอกกุ ห ลาบมอญ
ด้านล่างส่วนที่เป็นฐานและด้านบนที่เป็นยอดใช้ดอกรัก เมื่อนามาลัยตุ้มไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซียส พบว่าสามารถเก็บรักษาได้นาน ๙ วัน โดยยังคงคุณภาพและความสด เมื่อนาออกมา
วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า มีอายุการใช้งานได้เพียง ๑ วัน กลีบกุหลาบและดอกพุดแห้งโดยไม่เปลี่ยน
สี และมาลัยเสียรูปทรง ดังนั้น มาลัยตุ้มมีอายุการใช้งานนานที่สุด ๑๐ วัน
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ภาพที่ ๑ อายุการใช้งานของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสและวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
๒. ลักษณะปรากฏหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
๒.๑ ตัวบายศรี
ลักษณะของตัวบายศรีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓, ๖, ๙, ๑๒ และ
๑๕ วัน เมื่อนาออกจากการเก็บรักษา พบว่า ตัวบายศรียังคงคุณภาพเหมือนเมื่อเริ่มต้นทดลอง (วันที่
๐) ใบตองมีสีเขียวเข้ม และมีความสด ไม่พบการเกิดสีน้าตาล หรือลักษณะผิดปกติจากอาการสะท้าน
หนาว สีของใบตองออกเหลืองเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษานานมากกว่า ๑๒ วัน (ภาพที่ ๒)
๒.๒ แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏเพียงเล็กน้อยเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสนาน เมื่อนาออกจากการเก็บรักษา พบว่าการเก็บรักษานาน ๓ วันไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของตัวแมงดาใบตอง แต่เมื่อเก็บรักษานานขึ้น บริเวณรอยพับจีบตรงกลางเริ่ม
แห้งและมีสีซีดจางลง ใบตองตรงส่วนที่เป็นรอยฉีกใต้รอยเย็บมีการม้วนเล็กน้อย และแห้งเมื่อเก็บ
รักษานานขึ้น (ภาพที่ ๓)
๒.๓ กลีบคอม้า
เมื่อนากลีบคอม้าออกจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓, ๖ และ ๙ วัน
พบว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากกลีบคอม้าเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ใบตองยังคงมีความสด มีสีเขียวเข้ม ไม่
พบการเหี่ยว ใบเป็นสีเหลือง หรือการเกิดสีน้าตาล ไม่พบลักษณะผิดปกติจากอาการสะท้านหนาว ขอบ
ใบตองด้านล่างตรงส่วนรอยฉีกใต้รอยเย็บมีการม้วนเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ ๔)

๓๕
๒.๔ มาลัยตุ้ม
มาลัยตุ้มกุหลาบและดอกรักเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส มีลักษณะไม่แตกต่าง
จากมาลัยตุ้มชุดควบคุม กลีบกุ หลาบของมาลัยตุ้มที่เก็บรักษา เป็นเวลา ๓, ๖ และ ๙ วันยังคงความ
สด สีไม่ซีดจาง ไม่พบการเกิดสีน้าตาลหรือสีคล้ าลง แต่การเก็บรักษาที่นานขึ้นส่งผลให้ดอกรักมีสี
เหลืองมากขึ้น (ภาพที่ ๕)
๒.๕ มาลัยซีก
ลักษณะของมาลัยซีกที่ประกอบด้วย กลีบกุหลาบ ดอกพุดและดอกบานไม่รู้โรยหลังเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส ไม่แตกต่างจากมาลัยซีกเมื่อเริ่มต้นการทดลอง กลีบกุหลาบในทุกชุด
การทดลองยังดูสด สีไม่คล้าลง หรือมีสีซีดจาง ดอกพุดมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษานานขึ้น
แต่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าไม่มีผลต่อลักษณะของดอกบานไม่รู้โรย (ภาพที่ ๖)

วันเริ่มการทดลอง

หลังเก็บรักษานาน ๓ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๖ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๙ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๑๒ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๑๕ วัน

ภาพที่ ๒ ลักษณะของตัวบายศรีหลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส

๓๖

วันเริ่มการทดลอง

หลังเก็บรักษานาน ๓ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๖ วัน
หลังเก็บรักษานาน ๙ วัน
ภาพที่ ๓ ลักษณะของตัวแมงดาหลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส

วันเริ่มการทดลอง

หลังเก็บรักษานาน ๓ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๖ วัน
หลังเก็บรักษานาน ๙ วัน
ภาพที่ ๔ ลักษณะของกลีบคอม้าหลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส

๓๗

วันเริ่มการทดลอง

หลังเก็บรักษานาน ๓ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๖ วัน
หลังเก็บรักษานาน ๙ วัน
ภาพที่ ๕ ลักษณะของมาลัยตุ้มหลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส

วันเริ่มการทดลอง

หลังเก็บรักษานาน ๓ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๖ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๙ วัน

หลังเก็บรักษานาน ๑๒ วัน
ภาพที่ ๖ ลักษณะของมาลัยซีกหลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส

๓๘
๓. ลักษณะการเสื่อมสภาพ
๓.๑ ตัวบายศรี
ลักษณะที่สังเกตได้คือบริเวณที่ยกนมหรือตรงรอยพับใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนบริเวณ
ตัวยอด หลังจากนั้นบริเวณตอนปลายสุดของตัวยอดมีสีเหลืองและแห้งกลายเป็นสีน้าตาล โดยลักษณะ
การเสื่อมสภาพของตัวบายศรีวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง และตัวบายศรีหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าและ
นามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องมีลักษณะการเสื่อมสภาพเหมือนกัน (ภาพที่ ๗)
๓.๒ ตัวแมงดา
ลักษณะที่สังเกตได้คือบริเวณกลีบสัปปะรดด้านข้างหรือตรงรอยพับ กลีบเล็บมือนางชั้นใน
ใบตองเปลี่ ย นเป็ น สี เ หลื อ ง และเมื่ อ ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งนานขึ้ น ใบตองมี ลั ก ษณะแห้ ง และ
เปลี่ ย นเป็ น สีน้ าตาลบริ เวณกลีบด้านข้าง ส่ ว นตรงรอยพับจีบตรงกลางมีการเสื่ อมสภาพน้อยกว่า
โดยตรงบริเวณรอยพับมีสีขาวซีดและแห้ง (ภาพที่ ๘)
๓.๓. กลีบคอม้า
ลักษณะที่สังเกตได้ คือ การเสื่อมสภาพขึ้นอยู่กับอายุและคุณภาพของใบตองที่ใช้ทากลีบคอ
ม้า โดยหากใบตองสีอ่อน (ใบอ่อน) จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าใบตองที่มีสีเข้ม (ใบแก่) บริเวณรอยพับกลีบ
และริมตองแบบคัดสลับ เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล ส่วนบริเวณรอยฉีกที่อยู่ด้านล่างรอยเย็บจะม้วนตัว แห้ง
และเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล (ภาพที่ ๙)
๓.๔. มาลัยตุ้ม
ลักษณะที่สังเกตได้ คือ กลีบดอกกุหลาบมอญแห้งอย่างรวดเร็วเมื่อนาออกจากการเก็บรักษา
และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยสีของกลีบกุหลาบไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนดอกรักมีสีคล้าลงเล็กน้อย แต่จะ
แห้งอย่างรวดเร็วเช่นกัน (ภาพที่ ๑๐)
๓.๕. มาลัยซีก
ลักษณะการเสื่อมสภาพของมาลัยซีกชุดทดลองควบคุมวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมาลัยซีกเมื่อ
นาออกจากการเก็บรักษาและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องมีลักษณะคล้า ยคลึงกัน เช่น กลีบดอกกุหลาบมอญ
แห้งลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสี ไม่พบการเกิ ดสีน้าตาล ดอกบานไม่รู้โรย ดอกแห้งลง ไม่
พบการเปลี่ ย นแปลงสี แต่ มี ข้ อ แตกต่ า งเล็ ก น้อ ย คือ ดอกพุ ด ของชุ ด ควบคุ ม แห้ ง ลงโดยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสี แต่ดอกพุดของมาลัยที่นาไปเก็บรักษาอุณหภูมิต่า เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ดอก
พุดมีสีคล้าลงเล็กน้อย สีของก้านดอกซีดจางลงและแห้ง (ภาพที่ ๑๑)

๓๙

ชุดทดลองควบคุม

วันเริ่มการทดลอง

เก็บรักษาที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๓ วัน

ชุดทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า (๔+๑ องศาเซลเซียส)

หลังเก็บรักษา นาน ๑๕ วัน

วางไว้ที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๒ วัน

ภาพที่ ๗ ลักษณะการเสื่อมสภาพที่สังเกตได้ของตัวบายศรีเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องและภายหลังการ
เก็บรักษาทีอุณหภูมิต่า

๔๐
ชุดทดลองควบคุม

วันเริ่มการทดลอง
เก็บรักษาที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๓ วัน
ชุดทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า (๔+๑ องศาเซลเซียส)

เก็บรักษาที่ ๔+๑ องศาเซลเซียส นาน ๙ วัน
วางไว้ที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๒ วัน
ภาพที่ ๘ ลักษณะการเสื่อมสภาพที่สังเกตได้ของตัวแมงดาเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องและภายหลังการ
เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิต่า
ชุดทดลองควบคุม

วันเริ่มการทดลอง

เก็บรักษาที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๓ วัน

ชุดทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า (๔+๑ องศาเซลเซียส)

เก็บรักษานาน ๙ วัน
วางไว้ที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๒ วัน
ภาพที่ ๙ ลักษณะการเสื่อมสภาพที่สังเกตได้ของกลีบคอม้าเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องและภายหลัง
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า

๔๑
ชุดทดลองควบคุม

วันเริ่มการทดลอง

เก็บรักษาที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๓ วัน

ชุดทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า (๔+๑ องศาเซลเซียส)

เก็บรักษาที่ ๔+๑ องศาเซลเซียส นาน ๙ วัน
วางไว้ที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๒ วัน
ภาพที่ ๑๐ ลักษณะการเสื่อมสภาพที่สังเกตได้ของมาลัยตุ้มเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องและภายหลังการ
เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิต่า
ชุดทดลองควบคุม

วันเริ่มการทดลอง

เก็บรักษาที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๓ วัน

ชุดทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า (๔+๑ องศาเซลเซียส)

เก็บรักษา นาน ๙ วัน
วางไว้ที่ ๒๕+๒ องศาเซลเซียส นาน ๒ วัน
ภาพที่ ๑๑ ลักษณะการเสื่อมสภาพที่สังเกตได้ของมาลัยซีกเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องและภายหลังการ
เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิต่า

๔๒
๔. การเปลี่ยนแปลงน้่าหนักสด
เมื่อนาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา ๓, ๖
และ ๙ วัน แล้วนามาวางไว้ที่อุณหภูมิ ห้องต่อ เป็นเวลา ๓ วัน พบว่า งานใบตองสูญเสียน้าหนักสดเพิ่มขึ้น
เล็ กน้ อย เมื่อ ระยะเวลาเก็ บ รั กษานานขึ้น (ภาพที่ ๑๒) โดย ตัว บายศรี แมงดาใบตอง และกลี บคอม้ า มี
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดเพิ่มขึ้นเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (control)
ที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตัวบายศรีสูญเสียน้าหนักสดน้อยที่สุด (๑๕.๘%) และแมงดาใบตองมีการสูญเสียน้าหนัก
สดมากที่สุด (๒๙.๔%) ส่วนกลีบคอม้ามีการสูญเสียน้าหนักสดสูงสุด ๒๔.๑%
มาลัยตุ้มและมาลัยซีกมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดมากกว่า ๕๐% ของน้าหนักสดเมื่อเริ่มต้นการ
ทดลอง มาลัยตุ้มสูญเสียน้าหนักสดเพิ่มขึ้นเมื่อ เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า ๖ และ ๙ วัน โดยสูญเสียน้าหนักสด
สูงสุดเท่ากับ ๗๕.๖% เมื่อนาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน ส่วนมาลัยซีกสูญเสียน้าหนักสดลดลง
เมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส มาลัยซีกชุดทดลองควบคุมสูญเสียน้าหนักสดสูงสุดเท่ากับ
๖๖.๔% เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓วัน และลดลงมาต่าสุดเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส
เป็นเวลา ๓ และ ๖ วัน ซึ่งลดลงเหลือเพียง ๓๙.๙%
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ภาพที่ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์หลังนาออกจากการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ต่ออีก ๓ วัน

๔๓
๕. การเปลี่ยนแปลงสี
เมื่อนาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์เก็บ รักษาไว้ที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓,
๖, ๙ และ ๑๒ วัน มาวัดสี วัน ที่นาออกจากการเก็บรักษา (วันที่ ๐) และวัดต่อเนื่องอีก ๓ วันเมื่อวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง ผลการศึกษามีดังนี้
๕.๑ ตัวบายศรี
ตัวบายศรีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๖ และ ๙ วันมีสีของใบตอง
คล้าลงเล็กน้อยเมื่อพิจาณาจาก ค่า L ซึ่งมีค่าลดต่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคม (ภาพที่
๑๓ ก.) แต่ทุกชุดทดลองเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องมีสีเขียวลดลง เมื่อพิจารณาจากค่า a* ที่
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ ๑๓ ข.) และใบตองมีแนวโน้มที่จะมีสีเหลืองมากขึ้นจากค่า b* ที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ ๑๓
ค.) เช่นกัน
๕.๒ แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองทุกชุดทดลองที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส มีสีคล้าลงหลังจาก
นามาวางๆ ไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยค่า L ของทุกชุดทดลองต่ากว่าค่า L ของชุดทดลองควบคุมจนชิ้นงาน
แมงดาใบตองหมดอายุการใช้งาน (ภาพที่ ๑๔ ก.) แต่ค่า a* ของทุกชุดทดลองไม่แตกต่างกัน (ภาพที่
๑๔ ข.) มีเพียงค่า b* ของชุดทดลองควบคุม และแมงดาใบตองที่เก็บรักษาเป็นเวลา 12 วันมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ ๑๔ ค.) แสดงว่ามีสีเหลืองเพิ่มขึ้น
๕.๓ กลีบคอม้า
การเก็บรักษากลีบคอม้าที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓, ๖ และ ๙ วัน ช่วย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อนามาวางไว้ที่ อุณหภูมิห้อง โดยค่า L ของทั้ง ๓ ชุดทดลองมีค่าคงที่ตลอด
ระยะเวลา ๓ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่า L ของกลีบคอม้าชุดควบคุม ที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องมีสีคล้าลง
จากค่า L ที่ลดลง (ภาพที่ ๑๕ ก.) และมีสีเขียวเพิ่มขึ้นจากค่า a* ที่ลงลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ ๑๕ ข.) แต่ใบตองของทั้ง ๓ ชุด
ทดลองมีแนวโน้มที่จะมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นจากค่า b* ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน (ภาพที่ ๑๕ ค.)
๕.๔ มาลัยตุ้ม
การวัดสีของมาลัยตุ้มวัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบกุหลาบ ผลการศึกษาพบว่า การ
เก็บรักษามาลัยตุ้มที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียส ตั้งแต่ ๖ วัน ทาให้กลีบกุหลาบมีสีคล้าลง เมื่อ
นามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยมีค่า L ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลีบกุหลาบของชุดควบคุมและชุดที่
เก็บรักษานาน ๓ วัน (ภาพที่ ๑๖ ก) ค่า a* เป็นบวก เนื่องจากกลีบกุหลาบมีสีแดง มีแนวโน้มลดลงแต่
ช้ากว่าชุดควบคุมและชุดที่เก็บรักษาเป็นเวลา ๓ วัน เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ ๑๖ ข.)
ส่วนค่า b* มีค่าไม่แตกต่างกัน (ภาพที่ ๑๖ ค.)
๕.๕ มาลัยซีก
การวัดสีของมาลัยซีกวัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบกุหลาบ พบว่าทุกชุดการทดลองสี
กลีบกุหลาบมีสีคล้าลงเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่กลีบกุหลาบของชุดทดลองเก็บรักษาเป็นเวลา
๙ วัน มีสีแดงคล้ามากที่สุด เนื่องจากมีค่า L ต่าสุด (ภาพที่ ๑๗ ก.) แต่ค่า a* สูงที่สุด (ภาพที่ ๑๗ ข.)
ส่วนชุดทดลองอื่นกลีบกุหลาบมีสีซีดจางลง เมื่อพิจารณาจากค่า L ที่สูงและค่า a* ที่ลดลง ค่า b* ของ
ทุกชุดทดลองไม่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๔๔
60.0

(ก.)

50.0
ค่าสี L

40.0

30.0
20.0
10.0

control

0.0
0

1

6D

ระยะเวลา (วัน)

1

9D

12D

2

3

2

3

(ข.)

ค่าสี a*

0.0
-2.0 0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0

3D

control

3D

6D

9D

12D

10.0

(ค.)

ค่าสี b*

8.0
6.0
4.0
2.0
control

0.0
0

3D
1

ระยะเวลา (วัน)

6D

9D
2

12D
3

ภาพที่ ๑๓ การเปลี่ยนแปลงสีของตัวบายศรีหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศา
เซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๔๕
50.0

(ก.)

ค่าสี L

40.0
30.0
20.0
10.0
control

0.0

3D

0

1

0

1

0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0

6D

ระยะเวลา (วัน)

9D

12D

2

3

2

3

ค่าสี a*

(ข.)

control

3D

6D

9D

12D

10.0

(ค.)

ค่าสี b*

8.0
6.0
4.0
2.0
control

0.0
0

3D
1

ระยะเวลา (วัน)

6D

9D
2

12D
3

ภาพที่ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงสีของแมงดาใบตองหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศา
เซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๔๖
60.0

(ก.)

50.0
ค่าสี L

40.0

30.0
20.0
10.0

control

0.0
0

1

6D

ระยะเวลา (วัน)

1

9D

12D

2

3

2

3

(ข.)

ค่าสี a*

0.0
-2.0 0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0

3D

control

3D

6D

9D

12D

20.0

(ค.)

ค่าสี b*

16.0
12.0
8.0
4.0
control

0.0
0

3D
1

ระยะเวลา (วัน)

6D

9D
2

12D
3

ภาพที่ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบคอม้าหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศา
เซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๔๗
60.0

(ก.)

50.0
ค่าสี L

40.0

30.0
20.0
10.0

control

0.0

ค่าสี a*

0

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

3D
1

6D

ระยะเวลา (วัน)

9D

12D

2

3

(ข.)

control
0

3D

6D

1

9D

12D

2

3

20.0

(ค.)

ค่าสี b*

16.0
12.0
8.0
4.0
control

0.0
0

3D
1

ระยะเวลา (วัน)

6D

9D
2

12D
3

ภาพที่ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงสีของมาลัยตุ้มหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศา
เซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๔๘
60.0

(ก.)

50.0
ค่าสี L

40.0

30.0
20.0
10.0

control

0.0
0

3D
1

6D

ระยะเวลา (วัน)

9D

12D

2

3

ระยะเวลา (วัน)

60.0

(ข.)

ค่าสี a*

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
control

0.0
0

3D

6D

1

9D

12D

2

3

20.0

(ค.)

ค่าสี b*

16.0
12.0
8.0
4.0
control

0.0
0

3D
1

ระยะเวลา (วัน)

6D

9D
2

12D
3

ภาพที่ ๑๗ การเปลี่ยนแปลงสีของมาลัยซีกหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศา
เซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๔๙
๖. เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ไม่พบการเกิดโรคบนชิ้น งานทุกชนิดระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่พบการเกิดโรคภายหลังจากการเก็บรักษาและนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจน
สิ้นสุดอายุการใช้งาน
๗. คะแนนการยอมรับโดยรวม
นาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์มาประเมินคุณภาพโดยรวมและให้คะแนนการยอมรับตั้งแต่
วันที่นาออกจากการเก็บรักษา (วันที่ ๐–๐ day) และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๑–๓ วัน โดยอายุการใช้งานของ
ชิ้นงานจะถือว่าสิ้นสุดเมื่อคะแนนผลการประเมินต่ากว่า ๓ คะแนน ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
๗.๑ ตัวบายศรี
คะแนนการยอมรับ โดยรวมของตัว บายศรีเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้ องหลังเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียสลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ ๑๘) คะแนนการยอมรับโดยรวม
ของทุกชุดการทดลองมีค่าสูงสุเมื่อนาออกจากการเก็บรักษา แต่ชุดรทดลองที่เก็บรักษานาน ๙ วันขึ้นไปมี
คะแนนต่ากว่า ๓ หลังวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่อได้อีก ๒ วัน
๗.๒ แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองในทุกชุดการทดลองมีคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุด เมื่อนาออกจากการเก็บ
รักษา (ภาพที่ ๑๙) และมีคะแนนลดลงระหว่างวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ชุดทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไปมีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจาก
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เพียง ๒ วัน
๗.๓ กลีบคอม้า
คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้ามีค่าสูงสุดเมื่อนาออกจากการเก็บ รักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียส(ภาพที่ ๒๐) คะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาเก็บรักษา
นานขึ้น และคะแนนลดลงเพิ่มขึ้นเมื่อนากลีบคอม้ามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง และทุกชุดการทดลองที่
เก็ บ รั ก ษานานตั้ ง แต่ ๓ วั น ขึ้ น ไป มี ค ะแนนการยอมรั บ โดยรวมต่ ากว่ า ๓ คะแนนเมื่ อ วางไว้ ที่
อุณหภูมิห้องได้ ๒ วัน
๗.๔ มาลัยตุ้ม
มาลัยตุ้มมีคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุดเมื่อนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซียส (ภาพที่ ๒๑) และทุกชุดทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน แต่คะแนนการยอมรับโดยรวมลดลง
อย่างรวดเร็วเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียง ๑ วัน และเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๒ วันทุกชุดทดลองมี
คะแนนการยอมรับโดยรวมต่ากว่า ๓ คะแนนทั้งหมด
๗.๕ มาลัยซีก
มาลัยซีกมีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔ + ๑ องศา
เซลเซียสนานขึ้น (ภาพที่ ๒๒) โดยคะแนนการยอมรับโดยรวมเหลือเพียง ๔ คะแนนเมื่อเก็บรักษานาน
๙ วัน และเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง คะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจาก
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน

๕๐

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0 day

1 day

2 days

3 days

12D

15D

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

3D

6D
9D
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

ภาพที่ ๑๘ คะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0 day

1 day

2 days

3 days

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

3D
6D
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

9D

ภาพที่ ๑๙ คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๕๑

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0 day

1 day

2 days

3 days

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

3D
6D
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

9D

ภาพที่ ๒๐ คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้าหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0 day

1 day

2 days

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

3D
6D
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

9D

ภาพที่ ๒๑ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

๕๒

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0 day

1 day

2 days

3 days

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

3D
6D
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

9D

ภาพที่ ๒๒ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกหลังนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน
๘. ปริมาณแก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และเอทิลีนระหว่างการเก็บรักษา
เมื่อนาอากาศภายในถุงบรรจุตัวอย่างไปวัดปริมาณแก๊สภายในถุงที่มีการสะสมระหว่างการ
เก็บรักษาทุกๆ ๓ วัน พบว่าปริมาณแก๊สแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีการสะสมเพิ่มขึ้นในถุงบรรจุชิ้นงานใบตองและดอกไม้ประดิษฐ์ทุก
ชนิดหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓ วัน โดยมีถุงที่บรรจุตัวบายศรี แมงดา
ใบตอง กลีบ คอม้ามาลั ยตุ้ม และมาลัยซีกมีปริมาณแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ส ะสมใกล้เคียงกันคือ
ประมาณ ๑๓.๕-๑๓.๖% และค่อนข้างคงที่ จนสิ้นสุดระยะการเก็บรักษา (ภาพที่ ๒๓ ก.)
ปริมาณแก๊สออกซิเจนภายในถุงที่บรรจุ ตัวบายศรี แมงดาใบตอง กลีบคอม้า มาลัยตุ้ม และ
มาลัยซีกลดลงต่าลงกว่าระดับออกซิเจนปกติเหลือประมาณ ๑๖.๔ % หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ๔+๑
องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา ๓ วัน (ภาพที่ ๒๓ ข.) มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา
๖ วัน แต่หลังจากนั้นปริมาณออกซิเจนมีระดับคงที่ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา
ภายในถุงบรรจุชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ มี ปริมาณแก๊สเอทิลีนเพิ่มขึ้นระหว่าง
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแก๊สเอทิ ลีนในอากาศปกติ
(ภาพที่ ๒๓ ค.) โดยภายในถุงบรรจุกลีบคอม้า มีปริมาณเอทิ ลีนสะสมสูงสุด เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๓
วัน และลดลงเมื่อเก็บรั กษาได้ ๙ วัน เช่นเดียวกับปริมาณแก๊สเอทิ ลีน ที่ส ะสมภายในถุงบรรจุ ตัว
บายศรี กลีบคอม้า และ มาลัยตุ้ม ซึ่งแตกต่างจากมาลัย ซีกที่มีการสะสมของปริมาณแก๊สเอทิ ลีนสูงสุด
เมื่อเก็บรักษาได้นาน ๙ วัน โดยมีปริมาณเอทิลีนคิดเป็น ๐.๓๐๘ ส่วนในอากาศ ๑ ล้านส่วน (ppm)

ปริมาณแก๊สออกซิเจน (%)

ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (%)

๕๓
14.0

(ก.)

13.5
13.0
12.5

แมงดาใบตอง
มาลัยซีก

12.0

3

9
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

มาลัยตุ้ม

12

15

(ข.)

17.0
16.5
16.0
15.5

แมงดาใบตอง
มาลัยซีก
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ภาพที่ ๒๓ ปริมาณแก๊สสะสมระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา
๓ - ๑๕ วัน ก) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข)แก๊สออกซิเจน และ ค) แก๊สเอทิลีน

๕๔
๙. การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์
ในการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ ข องใบตอง โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด คลอโรฟิ ล ล์
(Chlorophyll meter) วัด พบว่าสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ได้เฉพาะตัวบายศรีและกลีบ
คอม้า เนื่องจากชิ้นงานแมงดาใบตองมีส่วนโค้งเว้ามาก และไม่มีตาแหน่งที่แบนราบพอจะวัดได้โดยใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว ดังนั้นจึงมีเพียงผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์เฉพาะตัวบายศรีและกลีบคอม้าเท่านั้น
ตัวบายศรี
การน าตัว บายศรี เก็ บ รั ก ษาที่ อุณหภู มิ ๔+๑ องศาเซลเซีย ส ไม่ มีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลง
ปริมาณคลอโรฟิลล์ โดยเมื่อนาตัวบายศรีออกจากการเก็บรักษา (๐ day) ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบตอง
ของแต่ละชุดทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน (ภาพที่ ๒๔) เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปริมาณคลอโรฟิล์ใน
ใบตองมีแนวโน้มลดลง และลดลงอย่างต่อเนื่อง ชุดทดลองควบคุมมีปริมาณคลอโรฟิลล์เหลือเพียง
๘๐% ของปริมาณคลอโรฟิลล์เริ่มต้น ตัวบายศรีเก็บรักษาที่อุณหภู มิ ๔+๑ องศาเซลเซียสมีป ริมาณ
คลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่จนสิ้นสุดอายุการใช้งาน ตัวบายศรีที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์
ต่าสุดเมื่อนาออกจากการเก็บรักษาคือตัวบายศรีที่เก็บรักษานาน 15 วัน ซึ่งมีปริมาณคลอโรฟิลล์คิด
เป็น ๘๘% ของปริมาณคลอโรฟิลล์ในชุดทดลองควบคุม
กลีบคอม้า
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบตองของกลีบคอม้ามี ปริมาณลดลง เมื่อนาไปเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซีย ส เป็นเวลา ๖ และ ๙ วัน (ภาพที่ ๒๕) โดยเมื่อเก็บรักษากลีบคอม้าได้ ๖ วัน
ปริ มาณคลอโรฟิล ล์ล ดลงเหลื อ ๘๘% ของปริมาณเริ่มต้น และเมื่อเก็บรักษานาน ๙ วัน ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในใบตองเหลือ ๘๑% เมื่อนากลีบคอม้าออกจากการเก็บรักษา ปริมาณคลอโรฟิลล์ใน
ใบตองค่อยๆ ลดลง ยกเว้น ปริ มาณคลอโรฟิล ล์ ของกลี บคอม้าเก็บรักษานาน ๖ วัน ซึ่งมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์คงที่จนหมดอายุการใช้งาน กลีบคอม้าที่เก็บรักษานาน ๙ วันมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง
ต่าสุดเหลือ ๗๑% ของปริมาณคลอโรฟิลล์เริ่มต้นเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๒ วัน

๕๕
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ภาพที่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ของกลีบคอม้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ แล้วนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก ๓ วัน

3

๕๖
ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งาน
๓.๑ ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีในการชะลอการเกิดสีเหลือง
นาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ มาฉีดพ่นด้วยสารที่มี สมบัติในการชะลอการเกิดสีเหลืองของ
ใบตอง ๒ ชนิด คือ สารละลายที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่มชูกาลัง (M150) และสารละลาย BA ความเข้มข้น ๓
ระดับ คือ ๕, ๑๐ และ ๑๕ ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ฉีดพ่นให้ทั่วชิ้นงาน ผึ่งให้แห้ง ใส่ตะกร้าแล้วนาไปวางไว้ใน
ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ (๒๕+๒ องศาเซลเซียส) ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ (ภาพที่ ๒๖)
อายุการใช้งาน
การฉีดพ่นสารละลาย M150 และสารละลาย BA ทุกความเข้มข้นไม่สามารถยืดอายุการใช้
งานของตัวบายศรีได้ ตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร และชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นมีอายุการใช้
งาน ๕.๔ และ ๔.๘ วัน ตามลาดับ การฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ และ ๑๐ ppm มี
อายุใช้งานเท่ากัน คือ ๕.๘ วัน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
อายุการใช้งานของแมงดาใบตองเพิ่มขึ้น ๑ วันเมื่อฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น สารละลาย M150 และ
สารละลาย BA ทุกความเข้มข้น ก่อนจะเสื่อมสภาพ ทาให้ตัวแมงดามีอายุการใช้งานสูงสุด ๓ วันเมื่อ
วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย M150 มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ๒ วันเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดๆ ทาให้กลีบคอม้ามีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น ๔.๘ วัน ส่วนการ
ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นและสารละลาย BA ความเข้มข้นต่างๆ ทาให้อายุการใช้เพิ่มขึ้น ๑ วัน และมีอายุ
การใช้งานนานกว่าชุดทดลองควบคุม
มาลัยตุ้มที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดๆ มีอายุการใช้งานได้นาน ๑.๖ วัน เช่นเดียวกับมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่น
ด้วยน้ากลั่นและสารละลาย M150 แต่การฉีดพ่นมาลัยตุ้มด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ ppm
ทาให้อายุการใช้งานของมาลัยตุ้มลดลงเหลือ ๑ วัน ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดทดลอง
อื่น
การฉีดพ่นด้วยสารละลาย M150 และสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ ppm ช่วยทาให้อายุ
การใช้งานของมาลัยซีกเพิ่มขึ้น ๒ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุ มที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดๆ
มาลัยซึกมีอายุการใช้งานนานที่สุด ๔.๒ วัน น้ากลั่นและสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๐ และ ๑๕
ppm สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของมาลัยตุ้มได้ ๑ วัน ทาให้มาลัยซีกมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๓ และ
๓.๔ วัน ตามลาดับ

๕๗
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ภาพที่ ๒๖ อายุการใช้งานของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์เมื่อพ่นด้วยสารชะลอการเกิด
สีเหลืองที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
คะแนนการยอมรับโดยรวม
ตัวบายศรี
คะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรี เมื่อฉีดพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองทุกชุด
ทดลองมีคะแนนลดลงเมื่อวางชิ้นงานไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ ๒๗) การฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น สารละลาย
M150 และสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยรวมได้ดีกว่าชุด
ทดลองควบคุมที่ไม่ฉดี พ่นสาร และชุดที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ และ ๑๐ ppm
แมงดาใบตอง
การฉีดพ่นแมงดาใบตองด้วยน้ากลั่น สารละลาย M150 และสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๐
และ ๑๕ ppm สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยรวมได้ดีกว่าชุดทดลองควบคุม (ภาพที่
๒๘) โดยมีการลดลงของคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงช้ากว่าชุดทดลองที่ไม่ได้ฉีดพ่น ด้วยสารและ
ชุดทดลองที่ฉีดพ่นสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ ppm
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นสารละลาย M150 และสารละลาย BA ทุกความเข้มข้นสามารถชะลอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยรวมของกลีบคอม้าได้ (ภาพที่ ๒๙) คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอ
ม้าลดลงช้ากว่าคะแนนการยอมรับโดยรวมของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดทดลองที่ฉีด
พ่นด้วยน้ากลั่น กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ ppm มีคะแนนการยอมรับ
โดยรวมลดลงช้าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่นๆ

๕๘
มาลัยตุ้ม
การฉีด พ่น สารชะลอการเกิด สี เหลื อ งทุก ชนิ ดไม่ส ามารถชะลอการเปลี่ ย นแปลงคุณ ภาพ
โดยรวมของมาลัยตุ้มได้ (ภาพที่ ๓๐) โดยคะแนนการยอมรับโดยรวมของทุกชุดทดลองลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อวางมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นสารแล้วไว้ที่อุณหภูมิห้องและไม่แตกต่างจากชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้
ฉีดพ่น สาร คะแนนการยอมรั บ โดยรวมของทุกชุดทดลองมีค่าต่ากว่า ๓ คะแนนหลั งจากวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๒ วัน
มาลัยซีก
การฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น สารละลาย M150 และสารละลาย BA ทุกความเข้มข้นสามารถชะลอ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยรวมของมาลัยซีกได้ (ภาพที่ ๓๑) โดยคะแนนการยอมรับโดยรวมของ
มาลัยซีกลดลงต่ากว่า ๓ คะแนน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น เวลา ๓ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ทดลองควบคุมที่มีคะแนนต่ากว่า ๓ เมือ่ วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน
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ภาพที่ ๒๗ คะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
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ภาพที่ ๒๘ คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
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4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

น้ากลั่น

M150
5ppmBA
ชนิดของสาร

10ppmBA

15ppmBA

ภาพที่ ๒๙ คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้าหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๖๐

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0วัน

1วัน

2วัน

3วัน

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

น้ากลั่น

M150
5ppmBA
ชนิดของสาร

10ppmBA

15ppmBA

ภาพที่ ๓๐ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0วัน

1วัน

2วัน

3วัน

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

น้ากลั่น

M150
5ppmBA
ชนิดของสาร

10ppmBA

15ppmBA

ภาพที่ ๓๑ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๖๑
ลักษณะหลังการเก็บรักษา
เนื่องจากในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการเกิดสีเหลืองของใบตองซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
ของตัวบายศรี แมงดาใบตองและ กลีบคอม้า โดยฉีดพ่นสารชะลอการเกิดสีเหลือง ๒ ชนิดคือ สารละลาย
M150 และ สารละลาย BA ที่ระดับความเข้มข้น ๕, ๑๐ และ ๑๕ ppm เปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่
ไม่ได้ฉีดพ่น สารและชุดทดลองควบคุมที่ฉีดพ่นน้ากลั่น แล้ ว วางไว้ที่อุณหภูมิห้ อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
จนกระทั่งชิ้นงานใบตองหมดอายุการใช้งาน ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
ตัวบายศรี
ใบตองของตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารจะมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา ๓ วัน (ตารางที่ ๖) บริเวณรอยเย็บ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนส่วนที่เป็นตัวยอด ส่วนใบตอง
ของชุดควบคุมที่ฉีดด้วยน้ากลั่ นมีการเกิดสีเหลืองช้ากว่า โดยเริ่มสังเกตเห็นเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาน ๔ วัน แต่พบการเกิดสีน้าตาลบริเวณรอยพับและรอยเย็บ
ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย M150 ตัวบายศรีมีสีเขียวออกเหลืองและมีลักษณะมันวาว
เมื่อแห้งจะมีความเหนียวเล็ กน้อย เมื่อวางไว้ที่อุณหภู มิห้ องเป็นเวลา ๓ วัน เริ่มสังเกตเห็นใบตอง
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณรอยเย็บ ส่วนตัวยอดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๔ วัน การเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และทาให้ชิ้นงานหมดอายุ
การใช้งาน
การฉีดพ่นตัวบายศรี ด้วยสารละลาย BA สามารถชะลอการเกิดสีเหลืองบนตัวบายศรีได้จาก
ตารางที่ ๖ บริ เวณตอนล่ างส่ ว นที่เป็นรอยเย็บของตัว บายศรี เริ่มเปลี่ ยนเป็นสี เหลื องเมื่อวางไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๕ วัน การฉีดพ่นสารละลาย BA ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น ช่วยชะลอการเกิดสี
เหลืองบริเวณตัวยอดได้ดีขึ้น โดยตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm ยังคง
มีสีเขียวอยู่หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๕ วัน แต่ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA
ความเข้มข้น ๕ ppm ตัวยอดเริ่มมีสีเหลือง
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารจะเริ่มเสื่อมสภาพเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๒
วัน โดยลักษณะเสื่อมสภาพที่สังเกตได้คือ ใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือสีน้าตาลและแห้ง บริเวณที่
เสื่อมสภาพก่อน คือส่วนกลีบที่อยู่ตรงกลางของตัวแมงดา ขอบด้านข้างและหางแมงดา (ตารางที่ ๗)
การฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น ช่วยชะลอการเสื่ อมสภาพได้ ๑ วัน แต่แมงดาใบตองเสื่ อมสภาพอย่างรวดเร็ว
หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๔ วัน
การฉีดพ่นสารละลาย M150 ทาให้สีของแมงดาใบตองดูสว่างขึ้นและมีสีออกเหลือง ใบตอง
เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็ว หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น เวลา ๓ วันและเสื่อมสภาพจน
หมดอายุการใช้งานในวันที่ ๔
การฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm ช่วยชะลอการเกิดสีเหลืองบนตัว
แมงดาใบตองได้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่นๆ โดยเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
ใบตองยังคงมีสีเขียวมากกว่าสีเหลือง แต่มีการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วในวันที่ ๔ ใบตองเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง บางส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและแห้ง ทาให้แมงดาใบตองหมดอายุการใช้งาน

๖๒
ตารางที่ ๖ ลักษณะของตัวบายศรีหลังจากพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ชนิด
สาร

ไม่ฉีด
พ่น

น้ากลั่น

M150

๐ วัน

๑ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๕ วัน

๖๓
ตารางที่ ๖ ลั กษณะของตัว บายศรี ห ลั งจากพ่นด้ว ยสารชะลอการเกิดสี เหลื องที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ต่อ)
ชนิด
สาร

๕
ppm
BA

๑๐
ppm
BA

๑๕
ppm
BA

๐ วัน

๑ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๕ วัน

๖๔
ตารางที่ ๗ ลักษณะของแมงดาใบตองหลังจากพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ชนิด
สาร

ไม่ฉีด
พ่น

น้า
กลั่น

M
150

๕
ppm
BA

๑๐
ppm
BA

๑๕
ppm
BA

๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๖๕
กลีบคอม้า
ลักษณะการเสื่อมสภาพของใบตองชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่ฉีดพ่นน้ากลั่น
เริ่มสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๒ วัน ริมตองแบบคัดสลับด้านล่างมีสีเหลือง
มากขึ้น และเมื่อวางไว้ เป็นเวลา ๓ วัน ส่วนรอยฉีกใบตองและรอยพับริมตองแบบคัดสลั บมีสีเหลือง
บางส่วนเริ่มมีสีน้าตาลและแห้ง ซึ่งทาให้กลีบคอม้าของชุดควบคุมหมดอายุการใช้งาน
การฉีดพ่นสารละลาย M150 ทาให้สีของใบตองดูสดและมีสีเขียวออกเหลือง แต่มีความ
เหนียวเมื่อสารละลายแห้ง สีเหลืองของสารละลาย M150 ทาให้ไม่สามารถสังเกตเห็นสีเหลืองของ
ใบตองจนวั นที่ ๔ ของการเก็บรักษา แต่ยังสังเกตเห็นลักษณะการเสื่อมสภาพอื่นๆ เช่น การเกิดสี
น้าตาลและเหี่ยวบริเวณปลายยอดของกลีบคอม้า
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm แสดงอาการเกิดสีเหลืองช้า
กว่ากลีบคอม้าที่พ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ และ ๑๐ ppm ซึ่งมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นและ
สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๓ วัน แต่กลีบคอม้าทุกชุดการทดลองมีสี
เหลืองอย่างรวดเร็วในวันที่ ๔ และทาให้กลีบคอม้าทุกชุดการทดลองหมดอายุการใช้งาน
ตารางที่ ๘
ชนิด
สาร

ไม่ฉีด
พ่น

น้า
กลั่น

ลักษณะของกลีบคอม้าหลังจากพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๖๖
ตารางที่ ๘
ชนิด
สาร

M
150

๕
ppm
BA

๑๐
ppm
BA

๑๕
ppm
BA

ลักษณะของกลีบคอม้าหลังจากพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ต่อ)
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๖๗
การสูญเสียน้่าหนักสด
ตัวบายศรี
การฉีดพ่นตัวบายศรีด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองไม่สามารถชะลอการสูญเสียน้าหนักสด
ของตัวบายศรี (ภาพที่ ๓๒) ตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร หรือฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นมีเปอร์เซ็นต์
การสูญเสียน้าหนักสดหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๓ วัน เท่ากับ ๑๖ และ ๑๗ เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย M150 และสารละลาย BA ทุกระดับ
ความเข้มข้น
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น มีเปอร์เซ็นต์การ
สูญเสียน้าหนักสดเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๓ วัน เท่ากัน คิดเป็น ๓๓ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนัก
สดเมื่อเริ่มต้นการทดลอง (ภาพที่ ๓๓) และไม่แตกต่างจากชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย M150
และสารละลาย BA ทุกระดับความเข้มข้น
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นกลีบคอม้าด้วยสารละลาย M150 สามารถลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของ
กลีบคอม้าเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๒ วัน โดยมีค่าเท่ากับ ๒๔ เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจาก
ชุดทดลองควบคุมที่ไม่ฉีดพ่นสารใด ซึ่งสูญเสียน้าหนักสดเท่ากับ ๒๖ เปอร์เซ็นต์ และชุดทดลองที่ฉีด
พ่น ด้ ว ยน้ ากลั่ น ที่ สู ญ เสี ย น้ าหนั ก สดไป ๒๙ เปอร์เ ซ็นต์ (ภาพที่ ๓๔) และต่ ากว่ าชุด ที่ฉี ดพ่น ด้ว ย
สารละลาย BA ทุกระดับความเข้มข้น แต่ในวันที่ ๓ ของการศึกษากลีบคอม้าในทุกชุดการทดลองมี
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดใกล้เคียงกัน และกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น
๑๐ ppm มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดสูงสุดเท่ากับ ๔๓ เปอร์เซ็นต์
มาลัยตุ้ม
การฉีดพ่นสารชะลอการเกิดสีเหลื องไม่สามารถลดการสู ญเสี ยน้าหนักสดของมาลัยตุ้มได้
(ภาพที่ ๓๕) เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยตุ้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลานานขึ้น โดยชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดสูญเสียน้าหนักสด ๗๒ เปอร์เซ็นต์ เมื่อวางไว้ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา ๓ วั น และมาลั ย ตุ้ ม ที่ ฉี ด พ่ น ด้ ว ยสารละลาย
BA ความเข้ ม ข้ น
๑๐ ppm สูญเสียน้าหนักสดสูงสุดคิดเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๓ วัน
มาลัยซีก
มาลัยซีกชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดสารใด ชุดควบคุมที่ฉีดด้วยน้ากลั่น และชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วย
สารละลาย M150 มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดไม่แตกต่างกัน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วัน (ภาพที่ ๓๖) โดยมีค่าเท่ากับ ๕๗, ๕๙ และ ๕๘ เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ มาลัยซึกที่ฉีดพ่นด้วย
สารละลาย BA ความเข้มข้น ๕ ppm มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดไม่แตกต่างจากชุดทดลอง
ควบคุม แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย BA ที่ฉีดพ่น มาลัยซึกสูญเสียน้าหนักสดมากขึ้น โดย
มาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๐ และ ๑๕ ppm สูญเสียน้าหนักสดสูงสุดเท่ากับ
๖๓ เปอร์เซ็นต์ เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
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ภาพที่ ๓๒ การสูญเสียน้าหนักสดของตัวบายศรีหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
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ภาพที่ ๓๓ การสูญเสียน้าหนักสดของแมงดาใบตองหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
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ภาพที่ ๓๔ การสูญเสียน้าหนักสดของกลีบคอม้าหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
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ภาพที่ ๓๕ การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยตุ้มหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)

๗๐
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ภาพที่ ๓๖ การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยซีกหลังพ่นด้วยสารชะลอการเกิดสีเหลืองที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
๓.๒ ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีในการชะลอการเกิดสีน้่าตาล
ในการศึกษานี้ นาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์มาฉีดพ่นด้วยสารละลายที่มีสมบัติยับยั้งการ
เกิดสีน้าตาล ๒ ชนิด คือ สารละลายกรดซิตริก (citric acid – CA) และสารละลายกรดแอสคอร์บิก (ascorbic
acid – AS) ที่ ๓ ระดับความเข้มข้นคือ ๑๐, ๒๕ และ ๕๐ ppm ฉีดพ่นแล้วผึ่งให้แห้ง นาไปใส่ตะกร้าและวาง
ไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ (๒๕+๒ องศาเซลเซียส) จนหมดอายุการใช้งาน ซึงผลการศึกษาที่ได้ มีดังต่อไปนี้
อายุการใช้งาน
ตัวบายศรีมีอายุใช้งานเพิ่มขึ้น ๑ วันเมื่อฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก
แต่ระดับความเข้มข้นของกรดแต่ละชนิดไม่มีผลต่ออายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ ๓๗) โดยตัวบายศรี
ที่ฉีดพ่นด้วยกรดซิตริกที่ระดับความเข้มข้น ๑๐, ๒๕ และ ๕๐ ppm มีอายุการใช้งานเท่ากับ ๖ วัน
และกรดแอสคอร์บิกทุกความเข้มข้น ส่วนตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยกรดแอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้น
๑๐, ๒๕ และ ๕๐ ppm มีอายุการใช้งานเท่ากับ ๖.๖, ๖.๒ และ ๖.๔ วัน ตามลาดับ
แมงดาใบตองมีอายุเพิ่มขึ้นสูงสุด ๑.๖ วัน เมื่อฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น
๑๐ และ ๒๕ ppm และกรดแอสคอร์บิก ความเข้มข้น ๒๕ ppm (ภาพที่ ๓๗) ทาให้แมงดาใบตองมี
อายุการใช้งานนานเท่ากับ ๓.๖ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่
ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นซึ่งมีอายุการใช้งาน ๒ และ ๓ วัน ตามลาดับ
กลีบคอม้าชุดทดลองควบคุมมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๒.๖ วัน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง การ
ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นและสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น ๒๕ และ ๕๐ ppm และสารละลายกรด
แอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้น สามารถยืดอายุการใช้งานของกลีบคอม้าเพิ่มขึ้นเป็น ๔.๒ วัน

๗๑
การฉีดพ่นสารชะลอการเกิดสีน้าตาลไม่มีผลต่ออายุการใช้งานของมาลัยตุ้ม (ภาพที่ ๓๗) อายุ
การใช้งานของมาลัยตุ้มชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ชุดทดลองที่ฉีดพ่นน้ากลั่น และกรดซิตริก
ความเข้มข้น ๑๐ ppm ไม่แตกต่างกัน คือมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๑.๖ วัน และอายุการใช้งานของ
มาลัยตุ้มลดลงเหลือ ๑.๒ วันเมื่อฉีพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น ๕๐ppm และกรดซิตริก
ความเข้มข้น ๑๐ ppm โดยมีอายุการใช้งานเหลือเพียง ๑.๒ วัน
มาลัยซึกมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเมื่อฉีดพ่นด้วยกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก (ภาพที่ ๓๗)
โดยมาลัยซึกที่ฉีดพ่นด้วยกรดซิตริก ความเข้มข้น ๒๕ และ ๕๐ ppm มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น
๕.๖ วัน และเมื่อฉีดพ่นด้วยกรดแอสคอร์บิก ความเข้มข้น ๕๐ppm มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเท่ากับ
๕.๘ วัน มากกว่าชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารซึ่งมีอายุการใช้งานเพียง ๒ วัน การฉีดพ่นด้วย
กรดแอสคอร์บิก ความเข้มข้น ๒๕ ppm สามารถยืดอายุการใช้งานมาลัยซีกได้ โดยมีอายุการใช้งาน
เท่ากับ ๔.๔ วัน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
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ภาพที่ ๓๗ อายุการใช้งานของชิ้นงานหลังพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริก (citric acid –CA) และกรด
แอสคอร์บิก (ascorbic acid – AS) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)

๗๒
คะแนนการยอมรับโดยรวม
ตัวบายศรี
การฉีดพ่นตัวบายศรีช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของตัวบายศรี (ภาพที่ ๓๘) คะแนน
การยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกมีค่าเท่ากับ
๓.๘ คะแนนในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีที่
ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ซึ่งมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเท่ากับ ๓.๓ หลังวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๔ วัน
แต่ในวันที่ ๕ ของการศึกษาคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงต่ากว่า ๓ คะแนนทุกชุดการทดลอง
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารมีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่ากว่า ๓ คะแนนเมื่อ
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๓๙) ซึ่งแตกต่างจากชุดทดลองที่ฉีด พ่นด้วยน้ากลั่น
สารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก ซึ่งมีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจาก
วางแมงดาใบตองไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน แต่คะแนนการยอมรับโดยรวมของทุกชุด
ทดลองต่ากว่า ๓ คะแนน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๔ วัน
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นกลีบคอม้าด้วยสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น ๒๕ และ ๕๐ ppm และชุด
ทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดแอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้นสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภาพได้ (ภาพที่ ๔๐) โดยมี ค ะแนนการยอมรั บ โดยรวมมากกว่ า ๓ คะแนน เมื่ อ วางไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๓ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใด ซึ่งมีคะแนน
ต่ากว่า ๓ คะแนน หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียงแค่ ๒ วัน
มาลัยตุ้ม
คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารต่ากว่า ๓ คะแนน
เมื่ อ วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ๑ วั น (ภาพที่ ๔๑) เช่ น เดี ย วกั บ ชุ ด ทดลองที่ ฉี ด พ่ น ด้ ว ยน้ ากลั่ น และ
สารละลายกรดซิตริกทุกระดับความเข้มข้น การฉีดพ่นสารละลายกรดแอสคอร์บิก ความเข้มข้น ๒๕
และ ๕๐ ppm สามารถชะลอเปลี่ ย นแปลงลั กษณะโดยรวมได้ คะแนนการยอมรั บโดยรวมมี ค่ า
มากกว่า ๓ คะแนน หลังจากวางมาลัยตุ้มไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๒ วัน
มาลัยซีก
การฉีดพ่นน้ากลั่น สารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้นสามารถ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยรวมของมาลัยซึกได้เมื่อเปรียบเทียบกับมาลัยซึกชุดควบคุมที่ไม่ได้
ฉีดพ่นสารใด (ภาพที่ ๔๒) โดยคะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจากวาง
ไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา ๒ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารที่มีคะแนน
การยอมรับโดยรวมลดลงต่ากว่า ๓ คะแนน หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียง ๑ วัน
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ภาพที่ ๓๘ คะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีหลังพ่นด้วยกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
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ภาพที่ ๓๙ คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองหลังพ่นด้วยกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)

๗๔

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0วัน

1วัน

2วัน

3วัน

4วัน

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

น้ากลั่น 10ppmCA 25ppmCA 50ppmCA 10ppmAS 25ppmAS 50ppmAS

ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๐ คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้าหลังพ่นด้วยกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0วัน

1วัน

2วัน

3วัน

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

น้ากลั่น 10ppmCA 25ppmCA 50ppmCA 10ppmAS 25ppmAS 50ppmAS

ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๑ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มหลังพ่นด้วยกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)

๗๕

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0

0วัน

1วัน

2วัน

3วัน

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
control

น้ากลั่น 10ppmCA 25ppmCA 50ppmCA 10ppmAS 25ppmAS 50ppmAS

ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๒ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกหลังพ่นด้วยกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕+๒ องศาเซลเซียส)
ลักษณะหลังการเก็บรักษา
ตัวบายศรี
ลักษณะของตัวบายศรีห ลังฉีดพ่นด้ว ยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกทุกระดับ
ความเข้มข้น (ตารางที่ ๙) ไม่แตกต่างจากลักษณะของตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ตารางที่
๖) ในวั น ที่ เริ่ ม การทดลอง แต่ เ มื่ อ วางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ นระยะเวลา ๕ วั น พบว่า การฉี ด พ่ น
สารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกฃ่วยชะลอการเปลี่ยนสีได้
สารละลายกรดซิตริกทุกระดับความเข้มข้นที่ฉีดพ่นตัวบายศรีช่วยชะลอการเกิดสีน้าตาล แต่
ไม่สามารถชะลอการเกิดสีเหลืองได้ (ตารางที่ ๙) ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกความ
เข้มข้น ๒๕ และ ๕๐ppm ไม่พบการเกิดสีน้าตาลบริเวณตัวยอดเมื่อวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๕
วัน แต่ใบตองเริ่มแห้งและเหี่ยว
สารละลายกรดแอสคอร์บิกให้ ผลการทดลองใกล้เคียงกับสารละลายกรดซิตริก โดยสามารถ
ชะลอการเกิดสีน้าตาลบนใบตองได้ แต่ไม่สามารถชะลอการเกิดสีเหลือง (ตารางที่ ๙) ใบตองบริเวณ
ฐานของตัวบายศรียังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๕ วัน แต่ไม่พบการเกิดสีน้าตาล
บริเวณตัวยอดเหมือนที่พบในชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๖)

๗๖
ตารางที่ ๙
ชนิด
สาร

๑๐
ppm
CA

๒๕
ppm
CA

๕๐
ppm
CA

ลักษณะของตัวบายศรีหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ
ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๐ วัน

๑ วัน

๒ วัน

๓ วัน

๔ วัน

๕ วัน

๗๗
ตารางที่ ๑๐ ลักษณะของตัวบายศรีหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ (ต่อ)
ชนิด
สาร

๑๐
ppm
AS

๒๕
ppm
AS

๕๐
ppm
AS

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๐ วัน

๑ วัน

๒ วัน

๓ วัน

๔ วัน

๕ วัน

๗๘
แมงดาใบตอง
ลักษณะของแมงดาใบตองหลังฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก (๐ วัน)
ทุกระดับความเข้มข้น (ตารางที่ ๑๐) ไม่แตกต่างจากลักษณะของแมงดาใบตองชุดทดลองควบคุมที่ไม่
ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๗) และเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วัน มีลักษณะการเสื่อมสภาพ
เหมือนกัน คือ ใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง บริเวณปลายกลีบที่พับตรงกลางตัวแมงดาเปลี่ยนเป็นสี
น้าตาลและใบตองบางส่วนแห้ง
การฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกทุกระดับความเข้มข้นสามารถชะลอการเกิดสีน้าตาล
บริเวณปลายกลีบที่พับตรงกลางของตัวแมงดา และขอบด้านข้าง (ตารางที่ ๑๐) แมงดาใบตองชุด
ควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่น สารจะเริ่ มสั งเกตเห็นการเกิดสี น้าตาลตั้งแต่ว างไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน
(ตารางที่ ๗) แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกทุกระดับความเข้มข้น จะเริ่มสังเกตเห็นสี
น้าตาลบริเวณปลายกลีบพับหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน แต่ทุกชุดทดลองมีการ
เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๕ วัน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดแอสคอร์บิกทุกระดับ
ความเข้มข้นไม่แตกต่างจากแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริก คือ สามารถสังเกตเห็น
บริเวณปลายกลีบพับตรงกลางตัวแมงดาเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วันและเสื่อมสภาพ
ลงอย่างรวดเร็วในวันที่ ๔ (ตารางที่ ๑๐) แต่จะสังเกตเห็นว่าใบตองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากกว่า
แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยกรดซิตริก
กลีบคอม้า
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิก (ตารางที่ ๑๑) ทุกระดับ
ความเข้มข้นมีลักษณะเมื่อเริ่มต้นการทดลอง (๐ วัน) ไม่แตกต่างจากกลีบคอม้าชุด ควบคุมที่ไม่ได้ฉีด
พ่นสาร (ตารางที่ ๘) และเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วันกลีบคอม้าทุกชุดทดลองมีการ
เสื่อมสภาพเหมือนกันคือ บริเวณกลีบคอม้าด้านบนเปลี่ยนเป็นสีเ หลืองและส่วนปลายกลีบมีสีน้าตาล
ส่วนริมตองที่พับแบบคัดสลับเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล และรอยฉีกใบตองด้านล่างกลีบคอม้ามีสีน้าตาล
แห้งและม้วนพับ
การฉีดพ่นกลีบคอม้าด้วยสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น ๒๕ และ ๕๐ppm ช่วยชะลอ
การเกิดสีน้าตาลเมื่อเปรียบเทียบกับกลีบคอม้าชุดควบคุ มที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ส่วนริมตองที่พับแบบคัด
สลั บ ของชุ ดทดลองที่ ฉีด พ่ น ด้ว ยกรดซิ ตริ ก ยัง คงมีสี เ ชี ยวและไม่ พบการเกิ ดสี น้ าตาลเมื่ อ วางไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน (ตารางที่ ๑๐) แต่เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๔ วัน
แมงดาใบตองทุกชุดทดลองเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายแอสคอร์บิกความเข้มข้น
๒๕ และ ๕๐ppm คล้ายกับแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริก ส่วนริมตองที่พับแบบคัด
สลับจะเริ่มมีสีน้าตาลหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๔ วัน ซึ่งช้ากว่าชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารที่
เกิดสีน้าตาลหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เพียง ๒ วัน แต่ใบตองจะมีสีเหลืองน้อยกว่าแมงดาใบตอง
ที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริก

๗๙
ตารางที่ ๑๐
ชนิด
สาร
๑๐
ppm
CA

๒๕
ppm
CA

๕๐
ppm
CA

๑๐
ppm
AS

๒๕
ppm
AS

๕๐
ppm
AS

ลักษณะของแมงดาใบตองหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๘๐
ตารางที่ ๑๑
ชนิด
สาร

๑๐
ppm
CA

๒๕
ppm
CA

๕๐
ppm
CA

ลักษณะของกลีบคอม้าหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๘๑
ตารางที่ ๑๒ ลักษณะของกลีบคอม้าหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ (ต่อ)
ชนิด
สาร

๑๐
ppm
AS

๒๕
ppm
AS

๕๐
ppm
AS

๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๘๒
มาลัยตุ้ม
ลักษณะการเสื่อมสภาพของมาลัยตุ้มชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ได้แก่ ปลายกลีบ
กุหลายด้านที่ร้อยเข้ากับแกนมีสีคล้าลง ปลายกลีบกุหลาบที่อยู่ด้านนอกแห้ง ด้านในของกลีบดอกรักที่
อยู่ปลายยอดของมาลัยตุ้มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้าตาล และเหี่ยวหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นระยะเวลา ๒ วัน (ตารางที่ ๑๑)
ลักษณะของมาลัยตุ้มหลังฉีดพ่นสาระละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกไม่แตกต่างจาก
มาลัยตุ้มชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดสาร และพบว่า สารละลายทั้งสองชนิดไม่สามารถชะลอการเหี่ยว
ของกลีบกุหลาบได้ โดยกลีบกุหลายของมาลัยตุ้มเริ่มเหี่ยวอย่างเห็นได้ช้ดเจนเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นระยะเวลา ๒ วัน
การฉีดพ่นมาลัยตุ้มด้วยกรดแอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้นสามารถชะลอการเกิดสีน้าตาล
บนกลี บ กุ ห ลาบได้ ดี ก ว่ า และสี ข องดอกรั ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสี น้ อ ยกว่ า (ตารางที่ ๑๒) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมาลัยตุ้มชุดทดลองควบคุมที่ไม่ฉีดพ่นสารและชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิ
ตริก โดยความเข้มข้นที่ดีทีสุดในการชะลอการเกิดสีน้าตาลคือ ๕๐ppm
มาลัยซีก
มาลัยซีกชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น มีลักษณะเสื่อมสภาพ
ให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน (ตารางที่ ๑๓) โดยลักษณะเสื่อมสภาพ
ที่พบได้แก่ ดอกพุดมีสีน้าตาล ดอกแห้ง กลีบกุหลาบที่อยู่ด้านข้างแห้งแต่ไม่เปลี่ยนสี ด้วยลักษณะการ
เสื่อมสภาพดังกล่าวทาให้มาลัยซีกหมดอายุการใช้งานหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน
การฉีดพ่น สารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกไม่มีผ ลต่อลั กษณะของมาลัยซีกเมื่อ
เริ่ ม ต้ น การทดลอง และไม่ ส ามารถชะลอการเหี่ ย วเมื่ อ วางมาลั ย ซี ก ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง มาลั ย ซี ก
เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานเมื่อวางไว้เป็นระยะเวลา ๓ - ๔ วัน
การฉีดพ่นสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น ๒๕และ ๕๐ppm สามารถชะลอการเปลี่ยนสี
ของดอกพุดบนมาลัยซีกได้ โดยดอกพุดเริ่มมีสีน้าตาลหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน แต่ใน
วันที่ ๔ มาลัยซีกมีการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และหมดอายุการใช้งาน (ตารางที่ ๑๓)
กรดแอสคอร์บิกช่วยชะลอการเกิดสีน้าตาลของดอกพุดได้ดีกว่าการใช้กรดซิตริก โดยดอกพุด
ของมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดแอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้น จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๔ วัน และชะลอการแห้งของกลีบกุหลาบทาให้อายุการใช้
งานของมาลัยซีกเพิ่มขึ้น

๘๓
ตารางที่ ๑๒
ชนิดสาร

ไม่ฉีดพ่น

น้ากลั่น

๑๐ ppm
CA

๒๕ ppm
CA

ลักษณะของมาลัยตุ้มหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๘๔
ตารางที่ ๑๒ ลักษณะของมาลัยตุ้มหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ (ต่อ)
ชนิดสาร

๕๐ ppm
CA

๑๐ ppm
AS

๒๕ppm AS

๕๐ppm AS

๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๘๕
ตารางที่ ๑๓
ชนิดสาร

ไม่ฉีดพ่น

น้ากลั่น

๑๐
ppm CA

๒๕
ppm CA

ลักษณะของมาลัยซีกหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๘๖
ตารางที่ ๑๓ ลักษณะของมาลัยซีกหลังจากพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS) ที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ (ต่อ)
ชนิดสาร

๕๐
ppm CA

๑๐
ppm AS

๒๕
ppm AS

๕๐ppm
AS

๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๘๗
การสูญเสียน้่าหนักสด
ตัวบายศรี
ตัวบายศรีชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นมีการสูญเสีย
น้าหนั ก สดคิดเป็ น ๑๖ และ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ของน้าหนักเริ่ มต้นหลั งจากวางไว้ที่ อุณหภูมิ ห้ องเป็ น
ระยะเวลา ๓ วัน (ภาพที่ ๔๓) การฉีดพ่นตัวบายศรีด้วยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิกทุก
ระดับความเข้มข้นไม่สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดได้ โดยตัวบายศรีของทุกชุดการทดลอง
มีการสูญเสียน้าหนักสดใกล้เคียงกับชุดทดลองควบคุมคืออยู่ระหว่าง ๑๓-๑๖ เปอร์เซ็นต์เมื่อวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน
แมงดาใบตอง
การฉีดพ่นสารชะลอการเกิดสีน้าตาลทั้งสองชนิดไม่สามารถชะลอการสูญเสียน้าหนักสดของ
แมงดาใบตองได้ (ภาพที่ ๔๔) หลังจากฉีดพ่นแมงดาใบตองด้วยสารละลายกรดซิตริกและสารละลาย
กรดแอสคอร์บิก แล้ววางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลานาน ๓ วัน ทุกชุดการทดลองมีเปอร์เซ็นต์การ
สูญเสียน้าหนักสดอยู่ระหว่าง ๓๒-๓๓ เปอร์เซ็นต์และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของชุดทดลองควบคุม
กลีบคอม้า
กลีบคอม้าชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารมีการสูญเสียน้าหนักสด ๓๘ เปอร์เซ็นต์เมื่อวาง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน (ภาพที่ ๔๕) การฉีดพ่นกลีบคอม้าด้วยน้ากลั่นและสารละลายกรดซิตริก
ทุกระดับความเข้มข้นทาให้กลีบคอม้ามีการสูญเสียน้ามากขึ้น โดยกลีบคอม้าสูญเสียน้าหนัก สดสูงสุด
คิดเป็น ๔๘ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักสดเมื่อเริ่มต้นการทดลองเมือฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกความ
เข้มข้น ๕๐ppm และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน การสูญเสียน้าหนักสดของแมงดาใบตองที่ฉีด
พ่นด้วยสารละลายกรดแอสคอร์บิกไม่แตกต่างจากชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร
มาลัยตุ้ม
มาลัยตุ้มชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นมีการสูญเสีย
น้าหนั กสดเท่ากัน คิดเป็ น ๗๒ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักสดเมื่อเริ่มต้นการทดลองหลั งจากวางไว้ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งนาน ๓ วั น (ภาพที่ ๔๖) มาลั ย ตุ้ ม มี ก ารสู ญ เสี ย น้ าหนั ก สดเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ฉี ด พ่ น ด้ ว ย
สารละลายกรดซิ ต ริ ก และสารละลายกรดแอสคอร์ บิ ก โดยมาลั ย ตุ้ ม สู ญ เสี ย น้ าหนั ก สดสู ง สุ ด
๗๖ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเมื่อเริ่มต้นทดลองหลังจากฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิ ตริกความเข้มข้น
๒๕ppm และสารละลายกรดแอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้นและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน
มาลัยซีก
มาลัยซึกชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นมีการสูญเสียน้าหนัก
สดมากกว่าชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บิ ก (ภาพที่ ๔๗) มาลัยซึกที่
ฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกมีการสูญเสียน้าลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของกรดซิตริกเพิ่มขึ้น โดย
มาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยกรดซิตริกความเข้มข้น ๕๐ppm มีการสูญเสียน้าหนักสด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนั ด สดเมื่ อ เริ่ ม ต้ น การทดลอง และมาลั ย ซึ ก มี ก ารสู ญ เสี ย น้ าหนั ก สดน้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ ๔๗
เปอร์เซ็นต์เมื่อฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดแอสคอร์บิกความเข้มข้น ๒๕ppm

๘๘

การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๓ การสูญเสียน้าหนักสดของตัวบายศรีหลังพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก
(AS) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน

การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๔ การสูญเสียน้าหนักสดของแมงดาใบตองหลังพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก
(AS) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน

๘๙

การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๕ การสูญเสียน้าหนักสดของกลีบคอม้าหลังพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก
(AS) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน

การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๖ การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยตุ้มหลังพ่นด้วยกรดซิตริก(CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS)
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน

๙๐

การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ชนิดของสาร

ภาพที่ ๔๗ การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยตุ้มหลังพ่นด้วยกรดซิตริก (CA) และกรดแอสคอร์บิก (AS)
ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน
๓.๓ ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีในการชะลอการสูญเสียน้่า
ในการศึกษานี้ นาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์มาฉีดพ่นด้วยสารละลายที่มีคุณสมบัติชะลอ
การสูญเสียน้า สารที่ใช้ในการทดลองนี้คือ น้ายาเคลือบเงาใบไม้ (ยี่ห้อ Leafshine) สารเคลือบผิวที่เตรียมจาก
ไขผึ้ง (WKwax) สารเคลือบผิวส้มที่มีส่วนผสมของแชลแลก (ยี่ห้อ ZIVDAR) และน้ามันมะกอกบริสุทธิ์ (olive
oil-non edible grade) ฉีดพ่นตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาแล้วผึ่งให้แห้ง นาไปใส่ตะกร้าและวางไว้ในห้องที่ควบคุม
อุณหภูมิ (๒๕+๒ องศาเซลเซียส) จนหมดอายุการใช้งาน ซึงผลการศึกษาที่ได้มีดังต่อไปนี้
อายุการใช้งาน
อายุการใช้งานของตัวบายศรีลดลงเมื่อฉีดพ่นด้วย Leafshine และ ZIVDAR โดยอายุการใช้
งานลดลงเหลือ ๕ และ ๔.๒ วันตามลาดับ (ภาพที่ ๔๘) ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีอายุการใช้
งานไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับอายุใช้งานของตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร เท่ากับ ๕.๔
และ ๕.๒ วันตามลาดับ อายุการใช้งานของตัวบายศรีเพิ่มขึ้นเป็น ๖.๘ วันเมื่อฉีดพ่นด้วนน้ามันมะกอก
แมงดาใบตองมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อฉีดพ่นด้วย WKwax เท่ากับ ๔.๔ วันเพิ่มขึ้น ๒
วันเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ภาพที่ ๔๘) อายุการใช้
งานของแมงดาใบตองเพิ่มขึ้น ๑ วัน เมื่อฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น Leafshine และน้ามันมะกอก แต่การฉีด
พ่นด้วย ZIVDAR ไม่สามารถยืดอายุการใช้งานของแมงดาใบตองได้
กลีบคอม้าชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารมีอายุการใช้งาน ๒.๖ วัน และมีอายุการใช้งาน
เพิ่มขึ้นเมื่อฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นและสารเคลือบผิวทุกชนิด (ภาพที่ ๔๘) โดยอายุการใช้งานของแมงดา
ใบตองเพิ่มขึ้นสู งสุ ดเมื่อฉีดพ่น ด้ว ย WKwax ทาให้แมงดาใบตองมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๕.๖ วัน

๙๑
เพิ่มขึ้น ๓ วัน เมื่อเปรี ย บเที ย บกับชุ ดทดลองควบคุ ม รองลงมาคื อการฉี ดพ่นด้ว ยน้ามัน มะกอกที่
สามารถยืดอายุการใช้งานของแมงดาใบตองให้เท่ากับ ๔.๖ วัน
มาลัยตุ้มมีอายุการใช้งานลดลงเมื่อฉีดพ่นด้วย Leafshine และ ZIVDAR โดยมีอายุการใช้งาน
เท่ากับ ๑ และ ๑.๔ วันตามลาดับ (ภาพที่ ๔๘) ใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของมาลัยตุ้มชุดทดลอง
ควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น ที่มีอายุการใช้งานเท่ากับ ๑.๖ วัน มาลัยตุ้มมีอายุ
การใช้งานเพิ่มขึ้นหลังจากฉีดพ่นด้วย WKwax โดยมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๒.๘ วัน เพิ่มขึ้น ๑ วันเมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุม
มาลัยซีกมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อฉีดพ่นด้วย WKwax โดยมีอายุการใช้งานเท่ากับ
๕ วัน เพิ่มขึ้นประมาณ ๓ วันเมื่อเปรียบเทียบกับมาลัยซึกชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารซึ่งมีอายุ
การใช้งานเท่ากับ ๒.๒ วัน (ภาพที่ ๔๘) รองลงมาคือการฉีดพ่นด้วย Leafshine และ น้ากลั่น โดย
มาลัยซึกมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๓.๖ และ ๓ วัน ตามลาดับ อายุการใช้งานมาลัยซีกลดลงเมื่อฉีดพ่น
ด้วยน้ามันมะกอกและ ZIVDAR
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olive oil

อายุการใช้งาน (วัน)
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0.0
บายศรี

แมงดาใบตอง

กลีบคอม้า

มาลัยตุ้ม

มาลัยซีก

ภาพที่ ๔๘ อายุการใช้งานของชิ้นงานหลังพ่นด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง

๙๒
คะแนนการยอมรับโดยรวม
ตัวบายศรี
ลั ก ษณะปรากฏโดยรวมของตั ว บายศรี ที่ ฉี ด พ่ น ด้ ว ยสารเคลื อ บผิ ว ชนิ ด ต่ า งๆ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงน้อยมากหลังวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน (ภาพที่ ๔๙) ยกเว้นตัวบายศรีที่
ฉีดพ่น ด้ว ย ZIVDAR ซึ่งมีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงต่ากว่า ๓ คะแนนหลั งจากวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน ๔ วัน และลดลงเร็วกว่าคะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีชุดทดลองควบคุม
ที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่นซึ่งมีคะแนนต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจากวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน ๕ วัน การฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏโดยรวมได้
ดีที่สุด โดยหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วันมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเท่ากับ ๓.๕
คะแนน รองลงมาคือตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ที่มี ๓.๑ คะแนน
แมงดาใบตอง
คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารลดลงต่ากว่า ๓
คะแนนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน การฉีดพ่นสารเคลือบสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะปรากฏโดยรวมได้ (ภาพที่ ๕๐) การฉีดพ่นด้วย WKwax ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โดยรวมของแมงดาใบตองได้ดีที่สุด โดยยังมีคะแนนการยอมรับเท่ากับ ๓.๕ คะแนนหลังจากวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน ส่วนการฉีดพ่นด้วย Leafshine, ZIVDAR และน้ามันมะกอก แมงดาใบตองมี
คะแนนต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๓ วัน
กลีบคอม้า
การฉีดพ่น กลีบ คอม้าด้ว ยLeafshine และ ZIVDAR ไม่ส ามารถชะลอการเปลี่ ยนแปลง
ลักษณะโดยรวมของกลีบคอม้าได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลีบคอม้าชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร
และชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น (ภาพที่ ๕๑) คะแนนการยอมรับโดยรวมของทั้ง ๔ ชุดทดลองต่า
กว่า ๓ คะแนนหลังจากวางกลี บคอม้าไว้ที่อุณหภูมิห้ องเป็นระยะเวลา ๒ วัน คะแนนการยอมรับ
โดยรวมของกลีบคอม้าที่การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเมื่อฉีดพ่นด้วย WKwax ซึ่งมีคะแนนการยอมรับ
โดยรวมเท่ากับ ๓.๓ คะแนน หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิ ห้องเป็นระยะเวลา ๔ วัน รองลงมาคือน้ามัน
มะกอก ซึ่งมีคะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้าต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาน ๓ วัน
มาลัยตุ้ม
คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ ไม่แตกต่างจาก
คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้ มชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้า
กลั่นเมื่อเริ่มต้นการทดลอง (ภาพที่ ๕๒) และมีคะแนนลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ากว่า ๓ คะแนนเมื่อวาง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๒ วัน มาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย Leafshine และ ZIVDAR มีคะแนนการ
ยอมรับ โดยรวมลดลงเร็ ว กว่าคะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลั ยตุ้มชุดควบคุม การฉีดพ่นด้ว ย
WKwax สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยรวมได้ดีที่สุด โดยมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย WKwax
ยังมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเท่ากับ ๓.๖ คะแนนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน และ
ลดลงเหลือ ๒.๘ คะแนนในวันที่ ๓

๙๓
มาลัยซีก
มาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น WKwaxและน้ามันมะกอกมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยรวมช้า
กว่าลัยตุ้มชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและชุดที่ฉีดพ่นด้วย Leafshine และ ZIVDAR (ภาพที่ ๕๓) ซึ่ง
มีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่ากว่า ๓ คะแนนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน แต่คะแนน
การยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น WKwaxและน้ามันมะกอกเท่ากับ ๓.๗ ๓.๕ และ
๓.๕ ตามลาดับในวันที่ ๒ หลังจากเริ่มทาการทดลอง และเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน คะแนน
การยอมรับโดยรวมของทั้ง ๓ ชุดทดลองจึงจะมีค่าต่ากว่า ๓ คะแนน

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ภาพที่ ๔๙ คะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้
ที่อุณหภูมิห้อง

๙๔

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ภาพที่ ๕๐ คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไป
วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ภาพที่ ๕๑ คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้าหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวาง
ไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๙๕

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ภาพที่ ๕๒ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้
ที่อุณหภูมิห้อง

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ชนิดของสาร

ZIVDAR

olive oil

ภาพที่ ๕๓ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้
ที่อุณหภูมิห้อง

๙๖
ลักษณะปรากฏระหว่างการเก็บรักษา
ตัวบายศรี
สารเคลื อบผิ ว แต่ล ะชนิดที่ฉีดพ่นด้ว ยบายศรีช่ว ยปรับปรุงลั กษณะปรากฏของตัว บายศรี
(ตารางที่ ๑๔) หลังการฉีดพ่น โดยเพิ่มความมันวาวให้กับใบตองและทาให้ดูสดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวบายศรีชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๖) ทาให้ใบตองเหี่ยวช้าลงและชะลอการ
เปลี่ยนสีได้เมื่อนาตัวบายศรีมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วัน
Leafshine และ ZIVDAR ไม่สามารถชะลอการเกิดสีน้าตาลและใบตองมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อ
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนานขึ้น ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย ZIVDAR ใบตองที่อยู่ส่วนฐานของตัวบายศรีเริ่ม
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน ส่วนตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย Leafshine เริ่ม
เปลี่ยนสีในวันที่ ๔ ชุดทดลองทั้ง ๒ มีการเปลี่ยนแปลงสีมากขึ้นและเสื่อมสภาพในวันที่ ๕
ตัวบายศรีที่พ่นด้วย WKwaxและ น้ามันมะกอกมีการเปลี่ยนแปลงสีช้ากว่า โดยใบตองของตัว
บายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwaxเริ่มมีสีเหลืองบริเวณฐานของตัวบายศรีหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
ระยะเวลา ๔ วัน ส่วนบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกไม่พบการเกิดสีเหลือง หรือสีน้าตาล แต่ใบตอง
มีสีเขียวคล้าลงเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๕ วัน
แมงดาใบตอง
ลักษณะของแมงดาใบตองหลังจากฉีดพ่นด้วยสารเคลือบผิวทุกชนิดมีความมันวาวและทาให้
ใบตองดูมีสีเขียวสดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๑๕) แต่เมื่อ
นามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วันสารเคลือบผิวแต่ละชนิดให้ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน
การฉีดพ่นแมงดาใบตองด้วย Leafshine และ ZIVDAR ไม่สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของ
แมงดาใบตองได้ โดยใบตองของกลีบพับที่อยู่ตรงกลางเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล และใบตองที่พับจีบเป็น
ขอบด้านของตัวแมงดาเริ่มมีสีเหลืองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา๒ วัน ไม่แตกต่างจาก
ชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร และหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๕ วัน ใบตองเปลี่ยนเป็นสี
น้าตาล แห้ง และบางส่วนมีสีเหลือง
การฉีดพ่นด้วย WKwax ช่วยชะลอการเกิดสีน้าตาลบริเวณรอยพับใบตองและการเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง ใบตองเริ่มมีสีเหลืองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน ซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะของ
แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก แต่ลั กษณะโดยรวมของแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามัน
มะกอกจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่า โดยในวันที่ ๓ ใบตองบริเวณรอยพับจีบที่ขอบด้านข้างตัวใบตอง
เริ่มมีสีเหลืองและบริเวณด้านฐานเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและแห้ง

๙๗
ตารางที่ ๑๔
ชนิดสาร

Leafshine
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ZIVDAR

น้ามัน
มะกอก

ลักษณะของตัวบายศรีหลังจากเคลือบด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
๐ วัน

๑ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๕ วัน

๙๘
ตารางที่ ๑๕
ชนิดสาร

ไม่ฉีดพ่น
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น้ามัน
มะกอก

ลักษณะของแมงดาใบตองหลังฉีดพ่นด้วยด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๙๙
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นสารเคลือบผิวทุกชนิดเพิ่มความมันวาวให้กับใบตอง และทาให้มีสีเขียวสดทันทีหลัง
การฉีดพ่น (ตารางที่ ๑๖) เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วัน ลักษณะการเสื่อมสภาพ
ของกลีบคอม้าในแต่ละชุดทดลองมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้
การฉีดพ่นด้วย Leafshine ไม่สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของกลีบคอม้า ส่วนริมตองที่พับ
แบบคัดสลับ และรอยฉีกใบตองด้านล่างกลีบคอม้าเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลตั้งแต่วันที่ ๒ ของการศึกษา
ตอนปลายกลีบคอม้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน ซึ่งแตกต่าง
จากการฉีดพ่นด้วย ZIVDAR ที่ทาให้ใบตองมีสีเหลืองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๒ วัน และ
ใบตองมีสีเหลืองมากขึ้น และมีสีน้าตาลในวันที่ ๕
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยWKwax เริ่มมีสีเหลืองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน และมี
สีน้าตาลบริเวณรอยฉีกใบตองด้านล่างของกลีบคอม้า แต่ส่วนกลีบคอม้าด้านบนและริมตองที่พับแบบ
คัดสลับยั งไม่เปลี่ ยนเป็นสี เหลืองเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๘) ซึ่ง
แตกต่างจากกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกที่มีสีเขียวเข้มขึ้น และส่วนรอยฉีกใบตองด้านล่างมีสี
เขียวเกือบดา เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วัน
มาลัยตุ้ม
การฉีดพ่น Leafshine, WKwax และ ZIVDAR ไม่มีผลต่อลักษณะปรากฏของมาลัยตุ้ม โดย
ดอกรักยังคงมีสีขาว และกลีบกุหลาบมีสีแดง แต่การฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกทาให้ดอกรักทีอยู่ตอน
ปลายของมาลัยตุ้มมีสีขาวออกเหลืองและโคนกลีบกุห ลาบที่มีสีขาวเปลี่ยนสีเล็กน้อย (ตารางที่ ๑๗)
และทาให้กลีบกุหลาบมีลักษณะช้า
มาลัยตุ้มสามารถคงลักษณะปรากฏไว้ได้นานที่สุดเมื่อฉีดพ่นด้วย WKwax โดยทรงของมาลัย
ตุ้มยังไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาลัย
ตุ้มของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๑๒) และมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วยสารเคลือบผิวชนิด
อื่นๆ ซึ่งกลีบกุหลาบเริ่มแห้งในวันที่ ๒ ส่งผลให้มาลัยตุ้มเสียทรงและหมดอายุการใช้งาน
มาลัยซีก
ลักษณะของมาลัยซีกหลังฉีดพ่นด้วยสารเคลือบผิว (ตารางที่ ๑๘) ไม่แตกต่างจากลักษณะของ
มาลัยซึกชุดทดลองควบคุมที่ ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ตารางที่ ๑๓) โดยดอกพุดยังคงมีสีขาวนวล กลีบดอก
กุหลาบมีสีแดง เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๕ วัน พบว่ามีการเสื่อมสภาพเหมือนกับ
ชุดทดลองควบคุม คือกลีบกุหลาบแห้ง แต่การฉีดพ่นสารเคลือบผิวส่งผลต่อดอกพุดแตกต่างกัน
การฉีดพ่นด้วย ZIVDAR ทาให้ดอกพุดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตั้งแต่วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๑ วัน
และดอกพุดเริ่มมีสีน้าตาลในวันที่ ๒ ทาให้หมดอายุการใช้งานก่อนที่ดอกไม้จะแห้งซึ่งเป็นลักษณะ
เสื่อมสภาพที่พบในชุดทดลองควบคุม การฉีดพ่นน้ามันมะกอกส่งผลต่อสีของดอกพุดเช่นกัน ดอกพุด
เริ่มมีสีเหลืองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๓ วัน และกลีบกุหลาบช้า
การฉีดพ่นด้วย Leafshine ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี แต่ไม่สามารถลดการสูญเสียน้าได้
โดยดอกพุดและกลีบกุหลาบยังแห้งอย่างรวดเร็วหลังวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง WKwaxสามารถชะลอการ
เหี่ยวของดอกพุดได้ แต่สีของดอกพุดเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลหลังวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๓ วัน

๑๐๐
ตารางที่ ๑๖
ชนิดสาร

Leafshine

WKwax

ZIVDAR

น้ามัน
มะกอก

ลักษณะของกลีบคอม้าหลังฉีดพ่นด้วยด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน
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ลักษณะของมาลัยตุ้มหลังฉีดพ่นด้วยด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๐๒
ตารางที่ ๑๘
ชนิดสาร

Leafshine

WKwax

ZIVDAR

น้ามัน
มะกอก

ลักษณะของมาลัยซีกฉีดพ่นด้วยด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ (ต่อ)
๐ วัน

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๑๐๓
การเปลี่ยนแปลงน้่าหนักสด
ตัวบายศรี
การฉีดพ่นสารเคลือบผิวช่วยลดการสูญเสียน้าหนักสดของตัวบายศรี (ภาพที่ ๕๔) โดยการฉีด
พ่นน้ามันมะกอกลดการสูญเสียน้าหนักสดได้มากที่สุด ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกสูญเสีย
น้ าหนั ก สด ๙ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องน้ าหนั ก สดเริ่ ม ต้ น หลั ง จากวางไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งนาน ๔ วั น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารมีการสูญเสียน้าหนักสด ๑๖ เปอร์เซ็นต์ รองลงมา
คือการฉีดพ่นด้วย WKwaxที่ทาให้ตัวบายศรีมีการสูญเสียน้าหนักสด ๑๐ เปอร์เซ็นต์
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารมีการสูญเสียน้าหนักสด ๓๓ เปอร์เซ็นต์หลัง
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๓ วัน การฉีดพ่นแมงดาใบตองด้วยWKwaxเท่านั้นที่สามารถลด
การสูญเสียน้าหนักสดได้ โดยเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๔ วันมีการสูญเสียน้าหนักสดคิดเป็น ๒๗
เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักสดเมื่อเริ่มต้นการทดลอง (ภาพที่ ๕๕) ส่วนการฉีดพ่นด้วย ZIVDAR ทาให้
แมงดาใบตองสูญเสียน้าหนักสดเพิ่มขึ้นเป็น ๓๔ เปอร์เซ็นต์
กลีบคอม้า
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย ZIVDAR มีการสูญเสียน้าหนักสดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลอง
ควบคุมที่ไม่ได้ฉีดสารและชุดทดลองที่ฉีดพ่นสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆ (ภาพที่ ๕๖) โดยสูญเสียน้าหนัก
สดเท่ากับ ๔๓ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเมื่อเริ่มต้นการทดลองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน ๔ วัน
การฉี ด พ่ น น้ ามั น มะกอกช่ ว ยลดการสู ญ เสี ย น้ าหนั ก สดของกลี บ คอม้ า ได้ ดี ที่ สุ ด โดยเมื่ อ วางไว้ ที่
อุณหภูมิห้ อง ๔ วันแมงดาใบตองมีการสูญเสียน้าหนักสดเพียง ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ต่ากว่าชุดทดลอง
ควบคุมทีมีการสูญเสียน้าหนักสด ๓๘ เปอร์เซ็นต์
มาลัยตุ้ม
การฉีดพ่นมาลัยตุ้มด้วยWKwax และ น้ามันมะกอกสามารถลดการสูญเสียน้าหนักสดได้ โดย
มาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วยWKwaxมีน้าหนักสดลดลงเท่ากับ ๕๘ และมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วนน้ามันมะกอกมี
น้าหนักสดลดลง ๕๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ชุดทดลองที่
ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น Leafshine และ ZIVDAR (ภาพที่ ๕๗) ที่มีการสูญเสียน้าหนักสดอยู่ระหว่าง ๗๒๗๓ เปอร์เซ็นต์ หลังจากจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๔ วัน
มาลัยซีก
มาลัยซีกชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ากลั่น Leafshine และ ZIVDAR มีการ
สูญเสี ยน้ าหนักสดอยู่ร ะหว่าง ๕๗-๕๙ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้นการทดลองหลั งจากวางไว้ที
อุณหภูมิห้องนาน ๔ วัน (ภาพที่ ๕๘) มาลัยซีกมีการสูญเสียน้าหนักสดน้อยลงเมื่อฉีดพ่นด้วย WKwax
และน้ามันมะกอก โดยมาลัยซึกที่ฉีดพ่นด้วยWKwaxมีการสูญเสียน้าหนักสดน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับชุดทดลองอื่นๆ คิดเป็น ๔๗ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกซึ่งทาให้มาลัยซีก
มีการสูญเสียน้าหนักสด ๔๙ เปอร์เซ็นต์หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา ๔ วัน

๑๐๔

การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ภาพที่ ๕๔ การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของตัวบายศรีหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้
ที่อุณหภูมิห้อง
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ภาพที่ ๕๕ การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของแมงดาใบตองหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไป
วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
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การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ภาพที่ ๕๖ การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของกลีบคอม้าหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวาง
ไว้ที่อุณหภูมิห้อง
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ภาพที่ ๕๗ การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของมาลัยตุ้มหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้
ที่อุณหภูมิห้อง
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การสูญเสียน้่าหนักสด (%)
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ภาพที่ ๕๘ การเปลี่ยนแปลงน้าหนักสดของมาลัยซีกหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ และนาไปวางไว้
ที่อุณหภูมิห้อง
การทดลอง ๓.๒

ศึกษาอายุการใช้งานของชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ เมื่อใช้สารเคมี
ปรับปรุงคุณภาพร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า

ในการทดลองนี้ ได้เลือกสารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยืดอายุการใช้งานของงานใบตองประดิษฐ์ ๒
ชนิดคือ WKwax และน้ามันมะกอกสาหรับฉีดพ่นตัวบายศรี แมงดาใบตองและกลีบคอม้า และเลือกใช้สาร ๓
ชนิดสาหรับฉีดพ่นมาลัยตุ้มและมาลัยซึก แล้วนาไปบรรจุถุงพลาสติกและเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ ๔+๑ องศา
เซลเซียส และสุ่มตัวอย่างทุกๆ ๔ วันนาออกจากการเก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการเก็บรักษาและ
วางไว้ที่อุณหภูมิห้ อง (๒๕+ ๒ องศาเซลเซียส ความชื้นสั มพัทธ์ ๘๓ เปอร์เซ็นต์) จนกระทั่งชิ้นงานใบตอง
ประดิษฐ์หมดอายุการใช้งาน ซึ่งได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้
อายุการใช้งาน
ตัวบายศรี
ตัวบายศรีทั้งชุดทดลองควบคุมที่ไม่ฉีดพ่นสารและ ชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ
WKwax เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส มีอายุการใช้งานโดยรวมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเก็บ
รักษา (ภาพที่ ๕๙) แต่ระยะเวลาวางไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องลดลงตามระยะเวลาเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
โดยตัวบายศรีมีอายุการใช้งานสูงสุดเมื่อฉีดพ่นด้วย WKwax และนาไปเก็บรักษานาน ๑๔ วัน สามารถ
นามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ ๓.๘ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax แต่วางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง ที่สามารถวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน ๔.๘ วัน การฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกร่วมกับการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าไม่สามารถยืดอายุการใช้งานของตัวบายศรีได้ โดยตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามัน
มะกอกมีอายุการใช้งานไม่แตกต่างจากชุดควบคุม

๑๐๗

20.0

อายุการใช้งาน (วัน)

16.0

Control

Olive oil

Wkwax

12.0
8.0
4.0
0.0
0 day

8 days
12 days
14 days
ระยะเวลาเก็บรักษา
ภาพที่ ๕๙ อายุการใช้งานของตัวบายศรีหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซียส และนาออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง
20.0

Control

4 days

Olive oil

Wkwax

อายุการใช้งาน (วัน)

16.0
12.0
8.0

4.0
0.0
0 day

4 days

8 days
12 days
14 days
ระยะเวลาเก็บรักษา
ภาพที่ ๖๐ อายุการใช้งานของแมงดาใบตองหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียส และนาออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง

๑๐๘
แมงดาใบตอง
การฉีดพ่นสารเคลือบผิวร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าไม่สามารถยืดอายุการใช้งานของ
แมงดาใบตองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียสได้ (ภาพที่ ๖๐) โดยอายุการใช้งานของ
แมงดาใบตองชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใด ชุดที่ฉีดพ่นน้ามันมะกอก และ WKwax มีอายุการใช้งาน
ไม่แตกต่างกันเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน และแมงดาใบตองชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้
ฉีดพ่นสารใดมีอายุการใช้งานมากกว่าชุดทดลองที่ฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ WKwax ๑.๖ และ ๑.๘ วัน
เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๘ และ ๑๒ วัน ตามลาดับ แต่การเก็บรักษาแมงดาใบตองที่ฉีดพ่น
ด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax เป็นเวลา ๑๔ วัน สามารถยืดอายุการใช้งานให้มากกว่าชุดควบคุมที่
ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดได้ โดยมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๑๗.๒ วัน มากกว่าชุดควบคุมซึ่งมีอายุการใช้งาน
เท่ากับ ๑๖.๔ วัน
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ WKwax ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าสามารถยืดอายุการ
ใช้งานของกลีบคอม้าได้เมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส ตั้งแต่ ๑๒ วันขึ้นไป (ภาพ
ที่ ๖๑) โดยกลีบคอม้าฉีดพ่นด้วย WKwax เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วันสามารถนาออกมา
วางที่อุณหภูมิห้องได้อีก ๔ วันทาให้มีอายุการใช้งานโดยรวมนานที่สุดเท่ากับ ๑๘ วัน กลีบคอม้าที่ฉีด
พ่นด้วยน้ามันมะกอกก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน มีอายุการใช้งานรองลงมาคือ
๑๖.๗ วันใกล้เคียงกับอายุการใช้งานรวมของกลีบคอม้าชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดและนาไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่า ซึ่งมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๑๖ วัน
มาลัยตุ้ม
อายุการใช้งานของมาลัยตุ้มเพิ่มขึ้นเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า มาลัยตุ้มที่ไม่ได้ฉีดพ่น
สารใดและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน ๒ วัน แต่มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น ๕ วันเมื่อฉีด
พ่นด้วย WKwax (ภาพที่ ๖๒) การฉีดพ่นด้วย WKwax ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า ๔ วัน
สามารถมาลัยตุ้มสามารถวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ถึง ๖.๒ วัน เพิ่มอายุการใช้งานของมาลัยตุ้มเท่ากับ
๑๐.๒ วันเมื่อเปรียบกับชุดทดลองควบคุมที่มีอายุการใช้งานเท่ากับ ๖.๘ วัน แต่เมื่อระยะเวลาเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าเพิ่มขึ้น การฉีดพ่น ด้วยสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้น ๒๕ ppm และ WKwax
ทาให้อายุการใช้งานของมาลัยตุ้มเพิ่มสูงสุดเป็น ๑๖.๔ และ ๑๖.๘ วัน ตามลาดับ
มาลัยซีก
การฉีดพ่นมาลัยซีกด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm ร่วมกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลาตั้งแต่ ๘ วันสามารถยืดอายุการใช้งานของมาลัยซีกได้ดีที่สุด (ภาพที่ ๖๓) โดย
มาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm และนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็น
เวลา ๘ วันมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๑๑.๔ วัน และเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๒ วัน
มาลัยซีกมีอายุการใช้งานเท่ากับ ๑๔.๖ วัน และอายุการใช้งานของมาลัยซกที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย
BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm เพิ่มสูงสุดเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยมีอายุการ
ใช้งานเท่ากับ ๑๗.๒ วัน

๑๐๙

20.0

อายุการใช้งาน (วัน)

16.0

Control

Olive oil

Wkwax

12.0
8.0
4.0
0.0
0 day

8 days
12 days
14 days
ระยะเวลาเก็บรักษา
ภาพที่ ๖๑ อายุการใช้งานของกลีบคอม้าหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซียส และนาออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง
20.0

อายุการใช้งาน (วัน)

16.0

Control
15ppm BA

4 days

25ppm CA
Wkwax

12.0
8.0
4.0
0.0

0 day

4 days

8 days
12 days
14 days
ระยะเวลาเก็บรักษา
ภาพที่ ๖๒ อายุการใช้งานของมาลัยตุ้มหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซียส และนาออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง

๑๑๐

20.0

Control

25ppm CA

15ppm BA

Wkwax

อายุการใช้งาน (วัน)

16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
0 day

4 days

8 days
12 days
14 days
ระยะเวลาเก็บรักษา
ภาพที่ ๖๓ อายุการใช้งานของมาลัยซีกหลังพ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑
องศาเซลเซียส และนาออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ
ตัวบายศรี
เมื่อนาตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax และน้ามันมะกอกออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ .องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๔, ๘, ๑๒ และ ๑๔ วัน พบว่าใบตองยังคงความสด ใบมีสีเขียว และมี
ลักษณะมันวาว (ตารางที่ ๑๙-ตารางที่ ๒๒) ไม่พบการเกิดสีน้าตาล บริเวณรอยพับและส่วนฐานของ
ตัว บายศรียั งมีสี เขียวและไม่แห้ ง เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตัว บายศรีในแต่ล ะชุดทดลองจะ
เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานภายในระยะเวลา ๔ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพของตัวบายศรีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เมื่อวางไว้ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ๒ วั น โดยใบตองบริ เ วณฐานของตั ว บายศรี ชุ ด ควบคุ ม จะเริ่ ม แห้ ง และตั ว แม่ เ ริ่ ม
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขอบของรอยพับมีสีน้าตาลและแห้ง ส่วนตัวบายศรีที่ฉีดพ่นน้ามันมะกอก ใบตอง
บริเวณฐานเปลี่ยนเป็นสีเหลือง รอยพับมีสีน้าตาลแต่ไม่แห้งและมีสีคล้าลงเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นานขึ้น ส่วนใบตองที่ฉีดพ่นด้วย Wkwax ลักษณะการเสื่อมสภาพที่เป็นสาเหตุหลักของการหมดอายุ
ใช้งานคือ ใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดยเริ่มจากบริเวณฐานของตัวบายศรี และตัวยอดเริ่มเป็นสี
เหลือง ส่วนการเกิดสีน้าตาลจะพบเฉพาะบริเวณฐานของตัวบายศรีเท่านั้น

๑๑๑
ตารางที่ ๑๙

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของตัวบายศรีเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๔ วัน
และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๑๑๒
ตารางที่ ๒๐

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของตัวบายศรีเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๘ วัน
และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๑๑๓
ตารางที่ ๒๑

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของตัวบายศรีเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๒
วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๑๔
ตารางที่ ๒๒

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

น้ามันมะกอก

WKwax

ลักษณะของตัวบายศรีเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๔
วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๑๕
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax
ที่นาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า ทุกชุดการทดลองยังคงความสด ชุดที่ฉีดพ่นด้วยสารเคลือบ
ผิวทั้ง ๒ ชนิด ใบตองมีความมันวาวและสีเขียวสดกว่าชุดทดลองควบคุม (ตารางที่ ๒๓-ตารางที่ ๒๖)
ไม่พบการเกิดสีน้าตาลบริเวณรอยพับจีบ หรือใบตองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และใบตองส่วนฐานของตัว
แมงดายังคงสดและไม่แห้ ง เมื่อนาแมงดาทุกชุดทดลองมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้ อ งจะเริ่มสั งเกตเห็ น
ลักษณะเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานภายในระยะเวลา ๔ วัน
แมงดาใบตองทุกชุดทดลองหลังนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วันจะเริ่มมีลักษณะ
การเสื่อมสภาพที่สังเกตได้ โดยลักษณะการเสื่อมสภาพของแมงดาใบตองชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร
เริ่มจากใบตองส่วนฐานของตัวแมงดาแห้งและเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล ขอบด้านข้างมีสีเหลืองและรอยจีบ
ของกลีบที่อยู่ตรงกลางมีสีน้าตาล ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก ใบตองของบางชุดทดลองมีสี
คล้าลง (ตารางที่ ๒๓) บางชุดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนและเกิดสีน้าตาลบริเวณรอยพับ (ตารางที่ ๒๔)
ส่วนฐานเริ่มแห้งหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้ วน WKwax
เปลี่ยนสีช้าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่น โดยเริ่มมีสีเหลืองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วัน และบริเวณรอยพับจีบตรงกลางและขอบด้านข้างตัวแมงดาจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและแห้ง
กลีบคอม้า
เมื่อนาตัวบายกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax และ น้ามันมะกอกออกจากการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔, ๘, ๑๒ และ ๑๔ วัน พบว่าใบตองยังคงความสด ใบมีสี
เขียว และมีลักษณะมันวาว (ตารางที่ ๒๗-ตารางที่ ๓๐) ไม่พบการเกิดสีเหลืองบริเวณรอยพับแบบคัด
สลับและส่วนฐานของกลีบคอม้ามีสีเขียวและไม่แห้ง เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง กลีบคอม้าในแต่
ละชุดทดลองเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานภายในระยะเวลา ๒ วัน
ลักษณะการเสื่อมสภาพของกลีบคอม้าชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดจะเห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน โดยส่วนริมตองที่พับแบบคัดสลับมีสีเหลือง รอยพับมีสีน้าตาล
และแห้ง ใบตองส่วนที่เป็นรอยฉีกด้านฐานของกลีบคอม้าแห้งและม้ว น กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามัน
มะกอกมีลักษณะเสื่อมสภาพ ได้แก่ สีใบตองเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้า โดยเฉพาะบริเวณริมตองที่พับแบบ
คัดสลับและรอยเย็บ (ตารางที่ ๒๗) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน กลีบ
คอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีลักษณะการเสื่อมสภาพคล้ายกับกลีบคอม้ าชุดควบคุม คือ ใบตองมีสี
เหลือง แล้วจึงมีสีน้าตาล แต่เกิดขึ้นช้ากว่าชุดทดลองควบคุม โดยลักษณะการเสื่อมสภาพเริ่มสังเกตได้
หลังจากนากลีบคอม้ามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน

๑๑๖
ตารางที่ ๒๓

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของแมงดาใบตองเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๔ วัน
และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔ วัน

๑๑๗
ตารางที่ ๒๔

ชนิดของ
สาร

ชุดควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของแมงดาใบตองเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๘ วัน
และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๑๘
ตารางที่ ๒๕

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของแมงดาใบตองเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๒
วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๑๙
ตารางที่ ๒๖

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของแมงดาใบตองเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใด) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๔
วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน

๒ วัน

๑๒๐
ตารางที่ ๒๗

ชนิด
ของสาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของกลีบคอม้าเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใดๆ) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๔ วัน
และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๒๑
ตารางที่ ๒๘

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของกลีบคอม้าเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใดๆ) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๘ วัน
และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๒๒
ตารางที่ ๒๙

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของกลีบคอม้าเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใดๆ) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๒
วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๒๓
ตารางที่ ๓๐

ชนิดของ
สาร

ชุด
ควบคุม

น้ามัน
มะกอก

WKwax

ลักษณะของกลีบคอม้าเปรียบเทียบระหว่าง ชุดควบคุม (ไม่ฉีดพ่นสารใดๆ) ชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอกและ WKwax หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๔
วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน
๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๒๔
มาลัยตุ้ม
การนามาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm สารละลายกรดซิตริก
ความเข้มข้น ๒๕ ppm WKwax และชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใด เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาตั้งแต่ ๔–๑๔ วันไม่มีผลต่อลักษณะปรากฏของมาลัยตุ้ม เมื่อนาออกจาก
การเก็บรักษาวันแรก (๐ วัน) มาลัยตุ้มยังสด คงรูปร่างและไม่มีการเปลี่ยนสี หรือเกิดลักษณะผิดปกติ
จากอาการสะท้านหนาวระหว่างการเก็บรักษา (ตารางที่ ๓๑-ตารางที่ ๓๔) เมื่อนามาลัยตุ้มทุกชุดการ
ทดลองมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน จะเริ่มสังเกตการเสื่อมสภาพของกลีบกุหลาบและดอก
รัก และทุกชุดทดลองหมดอายุการใช้งานภายใน ๓ วัน
มาลั ย ตุ้ ม ที่ เ ก็ บ รั ก ษาเป็ น เวลานานขึ้ น เกิ ด ลั ก ษณะการเสื่ อ มสภาพเร็ ว กว่ า มาลั ย ตุ้ ม ที่ มี
ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้น โดยมาลัยตุ้มที่เก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน กลีบกุหลาบเริ่มแห้ง และดอก
รักเริ่มมีสี เหลืองหลั งจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียง ๑ วัน แต่มาลัยตุ้มที่เก็บรักษาเป็นเวลา ๔ วัน
เสื่อมสภาพหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน การฉีดพ่นมาลัยตุ้มด้วย Wkwax สามารถ
ชะลอการเหี่ยวและรักษาทรงของกลีบกุหลาบไว้ได้นานกว่าการฉีดพ่นด้วยสารชนิดอื่น แต่มีผลต่ อสี
ของดอกรัก โดยการพ่น WKwax แล้วนามาลัยตุ้มไปเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๕ วัน ทาให้ดอกรักตอน
ปลายของมาลัยตุ้มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแกนด้านในดอกมีลักษณะใสและฉ่าน้าเมื่อนามาลัยตุ้มมา
วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ตารางที่ ๓๔)
มาลัยซีก
การฉีดพ่นสารละลาย BA กรดซิตริก และ WKwax ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ามีผลต่อ
ลักษณะของมาลัยซีกเมื่อนาออกจากการเก็บรักษา โดยการฉีดพ่นสารเหล่านี้ทาให้สีของดอกพุดบน
มาลัยซีกเปลี่ยนไป แต่ไม่มีผลต่อสีและลักษณะของกลีบกุหลาบและดอกบานไม่รู้โรย (ตารางที่ ๓๕ตารางที่ ๓๘) เมื่อเปรียบเทียบกับสีของดอกพุดจากมาลัยซีกชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร การ
เปลี่ยนสีของดอกพุดระหว่างการเก็บรักษาพบว่าเมื่อฉีดพ่นมาลัยตุ้มด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น
๑๕ ppm เก็บรักษาเป็นเวลา ๔ และ ๘ วัน ส่วนชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ดอกพุดมีสีเหลือง
ตั้งแต่เก็บรักษาเป็นเวลา ๔–๑๔ วัน และส่งผลให้มาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีอายุการใช้งาน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุม
เนื่องจากมาลัยซีกประกอบด้วยดอกไม้ ๓ ชนิดคือ ดอกพุดสีขาว กลีบดอกกุหลาบสีแดง และ
ดอกบานไม่รู้โรยสีบานเย็น ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะการเสื่อมสภาพแตกต่างกัน โดยกลีบดอก
กุหลาบของทุกชุดทดลองไม่มีการเปลี่ยนสีเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่จะแห้ง และทาให้มาลัย
ซีกเสียทรง ดอกพุดของมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยกรดซิตริกมีการเปลี่ยนสีน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดทดลองอื่น ดอกพุดของมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีสีเหลืองมากที่สุดเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน ดอกพุดมีสีเหลืองเข้มขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา ๒ วัน แต่ดอกพุดของมาลัยซีกชุดควบคุมเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔-๘ วัน มีลักษณะ
แห้งลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงสี ดอกพุดเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลหลังจากเก็บรักษามาลัยซีกชุดควบคุมเป็น
เวลา ๑๒ และ ๑๔ วันและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่อเป็นเวลา ๒ วัน

๑๒๕
ตารางที่ ๓๑

ลักษณะของมาลัยตุ้มที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๔ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๑๒๖
ตารางที่ ๓๒

ลักษณะของมาลัยตุ้มที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๘ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๒๗
ตารางที่ ๓๓

ลักษณะของมาลัยตุ้มที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๒ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน
๒ วัน

๓ วัน

๑๒๘
ตารางที่ ๓๔

ลักษณะของมาลัยตุ้มที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๔ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน

๒ วัน

๑๒๙
ตารางที่ ๓๕

ลักษณะของมาลัยซีกที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศา
เซลเซียสเป็นเวลา ๔ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน

๒ วัน

๑๓๐
ตารางที่ ๓๖

ลักษณะของมาลัยซีกที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๘ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

๐ วัน

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๑ วัน

๒ วัน

๑๓๑
ตารางที่ ๓๗

ลักษณะของมาลัยซีกที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๒ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๐ วัน

๑ วัน

๒ วัน

๑๓๒
ตารางที่ ๓๘

ลักษณะของมาลัยซีกที่พ่นสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+ ๑ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๑๔ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนหมดอายุการใช้งาน

ชนิดของสาร

ชุดควบคุม

๑๕ ppm BA

๒๕ ppm CA

WKwax

ระยะเวลาวางที่อุณหภูมิห้อง
๐ วัน

๑ วัน

๒ วัน

๑๓๓
คะแนนการยอมรับโดยรวม
ตัวบายศรี
ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax (ภาพที่ ๖๔ ค.) มีคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงกว่าคะแนน
ของตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารหลังจากนาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า (ภาพที่ ๖๔
ก.) โดยหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา ๔-๑๔ วัน คะแนนการยอมรับของตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax
อยู่ระหว่าง ๔.๘–๔.๒ คะแนน ส่วนชุดควบคุมมีคะแนนอยู่ระหว่าง ๔.๖–๔.๐ คะแนน ส่วนตัวบายศรี
ที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก มีคะแนนการยอมรับต่ากว่า โดยอยู่ระหว่าง ๔.๐–๓.๕ คะแนน
เมื่อน าตัว บายศรี ทุกชุ ดทดลองมาวางไว้ที่อุ ณหภูมิห้ องเป็น เวลา ๒ วัน ตัว บายศรีทุกชุ ด
ทดลองที่นาไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่าหลังการฉีดพ่นสารเคลือบผิวมีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่า
กว่า ๓ คะแนน โดยตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกมีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่าที่สุดเท่ากับ
๒.๓ คะแนนเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๖๔ ข.)
แมงดาใบตอง
คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก และ WKwax
หลังจากนาออกมาจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าตั้งแต่ ๘ วันขึ้นไป มีคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
(ภาพที่ ๖๕ ข. และ ค.) สู งกว่ าคะแนนของแมงดาใบตองที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารซึ่งมีคะแนนลดลงเมื่อ
ระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่านานขึ้น (ภาพที่ ๖๕ ก.)
เมื่อนาแมงดาใบตองมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน คะแนนการยอมรับของแมงดา
ใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax ต่ากว่า ๓ คะแนน โดยแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วย
น้ามันมะกอกเก็บรักษาเป็นเวลา ๘ และ ๑๒ วัน มีคะแนนต่าสุด ๑.๙ คะแนน (ภาพที่ ๖๕ ข.) ส่วน
แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วย WKwax เก็บรักษาเป็นเวลา ๘ และ ๑๒ วัน มีคะแนนต่าสุดเท่ากับ ๑.๙
คะแนน เช่นกัน (ภาพที่ ๖๕ ค.)
กลีบคอม้า
กลีบคอม้าทุกชุดทดลองมีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
นานขึ้น โดยชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดมีคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุดหลังนาไปเก็บ
รักษานาน ๔ วัน เท่ากับ ๕ คะแนน และลดลงต่าสุดหลังเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วันซึ่งมีคะแนนการ
ยอมรับเท่ากับ ๔.๓ (ภาพที่ ๖๕ ก.) กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกมีคะแนนการยอมรับลดลง
มากที่สุดเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า โดยมีคะแนนการยอมรับเท่ากับ ๓.๗ คะแนนหลังจากเก็บ
รักษาเป็นเวลา ๔ วัน และลดลงเหลือ ๓.๔ คะแนนเมื่อเก็บรักษานาน ๑๔ วัน (ภาพที่ ๖๕ ข.) ส่วน
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีคะแนนการยอมรับโดยรวมหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าลดลงจาก
๔.๗ คะแนนเหลือ ๔.๒ คะแนน เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๔ และ ๑๔ วัน ตามลาดับ (ภาพที่ ๖๕ ค.)
กลี บ คอม้ า ชุ ด ควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ฉี ด พ่ น สารมี ค ะแนนการยอมรั บ โดยรวมต่ ากว่ า ๓ คะแนน
หลังจากนาออกจากการเก็บรักษาและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน แต่กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย
WKwax ก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าทุกชุดทดลองยังมีคะแนนการยอมรับโดยรวมมากกว่า ๓
คะแนนหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน เช่นเดียวกับกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก
ยกเว้นชุดทดลองที่เก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน ที่มีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงเหลือ ๒.๓ คะแนน
หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๒ วัน

๑๓๔

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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คะแนนการยอมรัมโดยรวม
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คะแนนการยอมรัมโดยรวม
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ภาพที่ ๖๔ คะแนนการยอมรับโดยรวมของตัวบายศรีชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส และนา
ออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๑๓๕

คะแนนการยอมรับโดยรวม

6.0
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คะแนนการยอมรับโดยรวม
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คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ภาพที่ ๖๕ คะแนนการยอมรับโดยรวมของแมงดาใบตองชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส และนา
ออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๑๓๖

คะแนนการยอมรับโดยรวม
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คะแนนการยอมรับโดยรวม
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คะแนนการยอมรับโดยรวม
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ภาพที่ ๖๖ คะแนนการยอมรับโดยรวมของกลีบคอม้าชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วย
น้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส และนา
ออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

๑๓๗
มาลัยตุ้ม
มาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นสารสารละลาย BA สารละลายกรดซิตริก และชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีด
สาร แล้วนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ามีคะแนนการยอมรับโดยรวมเมื่อนามาลัยตุ้มออกจากการเก็บ
รักษาไม่แตกต่างกัน (ภาพที่ ๖๗ ก. ค. และ ง.) แต่มาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีคะแนนการ
ยอมรับโดยรวมลดลงเหลือ ๔.๕ คะแนนเมื่อนาไปเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๒ และ ๑๔ วัน (ภาพที่ ๖๗ ข.)
มาลั ย ตุ้มชุดควบคุมทุกระยะการเก็บรักษา มีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงต่ากว่า ๓
คะแนน หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๖๗ ก.) มาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย WKwax
มีเพียงชุดทดลองที่นาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วันเท่านั้นที่มีคะแนนต่ากว่า ๓ คะแนน
หลั งจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้ องเป็นเวลา ๒ วัน โดยมีคะแนนเท่ากับ ๒.๕ คะแนน (ภาพที่ ๖๗ ข.)
คะแนนการยอมรับโดยรวมของชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA (ภาพที่ ๖๗ ค.) และกรดซิตริก
(ภาพที่ ๖๗ ง.) เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน มีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่าสุดเมื่อวางไว้
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน โดยมีคะแนนเท่ากับ ๑.๒ และ ๑ คะแนน ตามลาดับ
มาลัยซีก
การฉีดพ่นสารและนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของมาลัยซีก
และทาให้คะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่านานขึ้น โดยคะแนน
การยอมรับ โดยรวมของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารลดลงจาก ๕ คะแนนเมื่อเก็บรั กษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน เหลือ ๓.๔ คะแนนเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน (ภาพที่ ๖๘ ก.) ชุดที่ฉีด
พ่นด้วยสารละลาย BA มีคะแนนลดลงจาก ๔.๙ คะแนนเหลือ ๔.๑ คะแนน เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา
๑๔ วัน (ภาพที่ ๖๘ ค.) ส่วนมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยกรดซิตริกมีคะแนนการยอมรับโดยรวมลดลงจาก
๔.๕ คะแนนเหลือ ๔ คะแนน (ภาพที่ ๖๘ ง.) ระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าไม่มีผลต่อคะแนนการ
ยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วย WKwax (ภาพที่ ๖๘ ข.)
มาลัยซีกทุกชุดทดลองมีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่ากว่า ๓ คะแนนเมื่อนาออกจากการเก็บ
รักษาและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน โดยมาลัยซีกชุดทดลองควบคุมเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
เป็นเวลา ๑๔ วัน มีคะแนนการยอมรับโดยรวมต่าสุดเท่ากับ ๑ คะแนน ((ภาพที่ ๖๘ ก.) และมาลัยซีก
ที่มีคะแนนการยอมรับสูงสุดหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน คือมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย
สารละลายกรดซิตริกและเก็บรักษาได้ ๑๐ วัน โดยมีคะแนนการยอมรับโดยรวมเท่ากับ ๓ คะแนน
(ภาพที่ ๖๘ ง.)
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ภาพที่ ๖๗ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยตุ้มชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วยด้วย
WKwax (ข.) สารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm (ค.) และสารละลาย CA ความ
เข้มข้น ๒๕ ppm (ง.) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส และนาออกมาวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง
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ภาพที่ ๖๘ คะแนนการยอมรับโดยรวมของมาลัยซีกชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วยด้วย
WKwax (ข.) สารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm (ค.) และสารละลาย CA ความ
เข้มข้น ๒๕ ppm (ง.) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส และนาออกมาวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง

๑๔๐
การสูญเสียน้่าหนักสด
ตัวบายศรี
ตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax ก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ามีการ
สู ญ เสี ย น้ าหนั ก สดลดลงเปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ทดลองควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ฉี ด พ่ น สาร เมื่ อ น ามาวางไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๖๙) ตัวบายศรีชุดควบคุมเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๘ วัน
สูญเสียน้าหนักสดสูงสุด ๑๖.๙ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๖๙ ก.) การฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกก่อนการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าลดลการสูญเสียน้าหนักสดได้ดีที่สุด โดยมาลัยซีกฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกเก็บรักษา
เป็นเวลา ๑๒ วันสูญเสียน้าหนักสดน้อยที่สุดเท่ากับ ๘.๕ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๖๙ ข.)
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองที่สูญเสียน้าหนักสดสูงสุด คือชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดก่อนนาไป
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน และนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องอีก ๒ วัน โดยสูญเสียน้าหนักสด
เท่ากับ ๒๙ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๗๐ ก.) การฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax ก่อนนาไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าสามารถลดการสูญเสียน้าหนักสดลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุม โดย
แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๘ วันสูญเสียน้าหนักสดน้อย
ที่สุดเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ๒ วัน คิดเป็น ๑๗ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเมื่อเริ่มต้นการทดลอง(ภาพที่
๗๐ ข.) ส่วนแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วย WKwax เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๕ วันสูญเสีย
น้าหนักสดน้อยที่สุดคือ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๗๐ ค.)
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นน้ามันมะกอกก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าสามารถลดการสูญเสียน้าหนักสด
ของกลีบคอม้าได้ โดยกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกเก็บรักษาที่อุ ณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน
สูญเสียน้าหนักสด ๑๖ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเมื่อเริ่มต้นการทดลองหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๗๑ ข.) ซึ่งต่ากว่าการสูญเสียน้าหนักสดของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใด
และชุดที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วันเหมือนกัน โดยชุด
ทดลองควบคุมสูญเสียน้าหนักสดสูงสุด ๒๖ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๗๑ ก.) และชุดที่ฉีดพ่นด้วย WKwax
สูญเสียน้าหนักสด ๒๔ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๗๑ ค.) หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน
มาลัยตุ้ม
การฉีดพ่นสารทุดชนิดก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าไม่สามารถลดการสูญเสียน้าหนักสด
ของมาลัยตุ้มเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ (ภาพที่ ๗๒) โดยมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย WKwax แล้ว
เก็บรักษาเป็นเวลา ๑๕ วัน สูญเสียน้าหนักสดสูงสุด คิดเป็น ๖๖ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักสดเริ่มต้น
หลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๗๒ ข.) และมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA
ความเข้มข้น ๑๕ ppm เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน สูญเสียน้าหนักสดน้อยที่สุดหลังจาก
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องอีก ๒ วัน โดยคิดเป็น ๒๖ เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักเริ่มต้น (ภาพที่ ๗๒ ค.)
มาลัยซีก
มาลั ย ซีก ที่ฉีดพ่น สารทุกชุด ทดลองที่ฉีดพ่นสารก่อนน าไปเก็ บรักษาที่ อุณหภูมิต่ าสู ญเสี ย
น้าหนักสดไม่แตกต่างกันเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน (ภาพที่ ๗๓) และระยะเวลา
การเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อการสูญเสียน้าหนักสดเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเช่นกัน
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ภาพที่ ๖๙ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของตัวบายศรีเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วันของชุดควบคุม (ก.) ชุดที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.) หลังจากเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของแมงดาใบตองเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วันของชุดควบคุม (ก.) ชุดที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.) หลังจากเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๗๑ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของกลีบคอม้าเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วันของชุดควบคุม (ก.) ชุดที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.) หลังจากเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๗๒ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยตุ้มเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วันของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วย WKwax (ข.) สารละลาย BA ความ
เข้มข้น ๑๕ ppm (ค.) และสารละลาย CA ความเข้มข้น ๒๕ ppm (ง.) หลังจากเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๗๓ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของมาลัยซีกเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๓ วันของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดที่พ่นด้วย WKwax (ข.) สารละลาย BA ความ
เข้มข้น ๑๕ ppm (ค.) และสารละลาย CA ความเข้มข้น ๒๕ ppm (ง.) หลังจากเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๔๖
การเปลี่ยนแปลงสี
การศึกษาในครั้งนี้เลือกวัดการเปลี่ยนแปลงสี ของ ตัวบายศรี แมงดาใบตอง และกลีบคอม้าเท่านั้น
เนื่องจากเป็นชิ้นงานที่ประกอบด้วยวัสดุในการประดิษฐ์เพียงชนิดเดียวคือ ใบตอง ส่วนงานมาลัยตุ้มและมาลัย
ซีกนั้นประกอบวัสดุหลายชนิดเช่น ดอกรัก ดอกพุด กลีบกุหลาบและ ดอกบานไม่รู้โรย ซึ่งแต่ละชนิดมีสี ที่
แตกต่างกัน และลักษณะของตัวมาลัยที่มีลักษณะโค้ง ทาให้ไม่มีพื้นที่ที่สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดสี ซึ่งผล
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของใบตองในงานแต่ละชิ้นมีดังนี้
ตัวบายศรี
ระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีผลต่อค่า L* ของตัวบายศรีชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดและชุดที่
ฉีดพ่นด้วย WKwax โดยค่า L* เริ่มต้นของชุดทดลองควบคุมเมื่อนาออกจากการเก็บรักษา (๐ วัน) มี
ค่าใกล้เคียงกันคืออยู่ระหว่าง ๔๓–๔๘ (ภาพที่ ๗๔ ก.) ยกเว้นตัวบายศรีเก็บรักษาเป็นเวลา ๘ วันที่มี
ค่า L* เริ่มต้นเท่ากับ ๓๙ เมื่อนาตัวบายศรีมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน ค่า L* ของชุด
ทดลองควบคุมค่อนข้างคงที่ ค่า L* ของตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ลดลงเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษา
เป็นเวลา ๘ และ ๑๒ วัน มีค่า L* อยู่ระหว่าง ๓๖–๔๐ เมื่อวางตัวบายศรีไว้ที่อุณหภูมิห้องอีก ๒ วัน
(ภาพที่ ๗๔ ค.) แต่การฉีดพ่นน้ามันมะกอกทาให้ค่า L* ของตัวบายศรีลดลงเหลือ ๓๐–๓๓ มีสีคล้าลง
และค่อยๆ คล้าขึ้นเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ ๗๔ ข.)
ค่า a* ชองตัวบายศรีชุดทดลองควบคุมเมื่อนาออกจากการเก็บรักษาที่ระยะเวลาต่างๆ ไม่
แตกต่างกัน (ภาพที่ ๗๕ ก.) แต่ค่า a* ของตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกมีค่าลดลงเมื่อ
ระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพิ่มขึ้น (ภาพที่ ๗๕ ข.) เมื่อนาตัวบายศรีทุกชุดทดลองมาวางไว้ที่
อุณหภูมิเป็นเวลา ๒ วัน ค่า a* ของทุกชุดทดลองมีค่าเพิ่มขึ้น
การฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกก่อนเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า และระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีผลต่อ
ค่า b* ของตัวบายศรี (ภาพที่ ๗๖ ก. และ ข.) และค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อนามาวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน ส่วนค่า b* ของตัวบายศรีที่พ่นด้วย WKwax มีความแตกต่างกันเมื่อนา
ออกจากการเก็บรักษาโดยไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า แต่ค่า b* ของทุกชุดทดลอง
เพิ่มขึ้นเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน
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3 (ง.)

ภาพที่ ๗๔ การเปลี่ยนแปลงค่า L* ของตัวบายศรี เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วันของ
ชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.)
หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๔๘

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (วัน)
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ภาพที่ ๗๕ การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของตัวบายศรี เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๔ วันของ
ชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.)
หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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3 (ง.)

ภาพที่ ๗๖ การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของตัวบายศรี เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๔ วันของ
ชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax (ค.)
หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๕๐
แมงดาใบตอง
แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ามีค่า L* ลดลงเมื่อ
นาออกจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า และมีค่าต่ากว่าค่า L* ของแมงดาใบตองชุดทดลองควบคุมที่
ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดและชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาเท่ากัน (ภาพที่
๗๗) ค่า L* ของทุกชุดทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อนาแมงดาใบตองมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน
การฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ WKwax ก่อนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าและระยะเวลาเก็บ
รักษาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า a* ของแมงดาใบตองเมื่อนาออกจากการเก็บรักษา โดยค่า L*
ของแมงดาใบตองทั้งสองชุดทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่า L* ของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใด
ที่มีระยะเวลาเก็บรักษาเท่ากัน (ภาพที่ ๗๘) ค่า a* ของแมงดาใบตองทุกชุดทดลองเพิ่มขึ้นเมื่อนามา
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๑ วัน
แมงดาใบตองที่ฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ WKwax ก่อนนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ามีค่า a*
ของแมงดาใบตองเมื่อนาออกจากการเก็บรักษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นแมงดาใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามัน
มะกอกและ WKwax เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๘ วัน มีค่า a* ต่ากว่าแมงดาใบตองชุดควบคุม
ที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร (ภาพที่ ๗๙) เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน ค่า b* ของทุกชุดทดลองมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
กลีบคอม้า
การฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ WKwax ทาให้ค่า L* ของกลีบคอม้าลดลงเมื่อนาไปเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่า (ภาพที่ ๘๐) เมื่อเปรียบเทียบกับค่า L* ของชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ค่า L*
ของกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก มีค่า L* ลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพิ่ม ขึ้น
(ภาพที่ ๘๐ ข.) และมีค่า L* ต่าสุดเมื่อนากลีบคอม้าออกจากเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน เมื่อนากลีบ
คอม้าออกจากการเก็บรักษาและวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน ค่า L* ของทุกชุดทดลองเพิ่มขึ้น
ค่า a* ของกลีบคอม้าทุกชุดการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนากลีบคอม้าออกจากเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่า (ภาพที่ ๘๑) ค่า a* ของกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลา
เก็บรักษาเพิ่มขึ้น ((ภาพที่ ๘๑ ข.) ส่วนค่า a* ของชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ต่ากว่าชุดควบคุมที่
ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดยกเว้น กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax และเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๒ วัน มีค่า a* สูง
กว่าทุกชุดทดลอง (ภาพที่ ๘๑ ค.) แต่เมื่อนากลีบคอม้าทุกชุดทดลองมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
๒ วัน ค่า a* ค่อยๆ เพิม่ ขึ้น
กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax และวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นชุดทดลองเดียวที่มีค่า b* เป็น
ลบ เนื่องจากใบตองมีสีเหลืองมากขึ้น (ภาพที่ ๘๒ ค.) ส่วนค่า b* ของชุดทดลองอื่นมีค่าเป็นบวกเมื่อ
ระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิมีผลต่อค่า b* ของกลีบคอม้า โดยกลีบคอ
ม้าชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่น สาร มีค่า b* เพิ่มขึ้นเมื่ อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ ๘๒ ก.)
ยกเว้นชุดที่เก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน เมื่อนากลีบคอม้ามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน ค่าb*
ของทุกชุดทดลองมีค่าเพิ่มขึ้น
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(ง.)
ภาพที่ ๗๗ การเปลี่ยนแปลงค่า L* ของแมงดาใบตองเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๔ วัน
ของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax
(ค.) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๕๒

ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (วัน)
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ภาพที่ ๗๘ การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของแมงดาใบตองเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
ของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax
(ค.) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๗๙ การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของแมงดาใบตอง เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
ของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax
(ค.) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๘๐ การเปลี่ยนแปลงค่า L ของกลีบคอม้า เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
ของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax
(ค.) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๕๕
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ภาพที่ ๘๑ การเปลี่ยนแปลงค่า a* ของกลีบคอม้า เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
ของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax
(ค.) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (วัน)

(ง.)

ภาพที่ ๘๒ การเปลี่ยนแปลงค่า b* ของกลีบคอม้า เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน
ของชุดควบคุม (ก.) เปรียบเทียบกับชุดทดลองที่พ่นด้วยน้ามันมะกอก (ข.) และ WKwax
(ค.) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๕๗
ปริมาณแก๊สออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และเอทิลนี
ตัวบายศรี
อากาศภายในถุงบรรจุตัวบายศรีทุกชุดการทดลองมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วันคิดเป็น ๑๓.๓-๑๓.๔ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๘๓ ก.) บายศรี
ชุดทดลองควบคุมมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นหลังเก็บรักษาเป็นเวลา ๘ วัน ก่อนที่จะเริ่ม
ลดลงมาและคงที่ ส่วนปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของชุดที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน
ระดับออกซิเจนของอากาศภายในถุงบรรจุตัวบายศรีชุดทดลองควบคุมลดลงมาเหลือ ๑๕.๑
เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๘๓ ข.) ต่ากว่าปริมาณออกซิเจนในถุงที่บรรจุตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอก
และ WKwax ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนเท่ากับ ๑๖.๕ และ ๑๗.๒ เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนสิ้นสุดการทดลอง
ปริมาณแก๊สเอทิลีนในถุงบรรจุตัวบายศรีที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีมากกว่าชุดทดลองอื่นตลอด
ระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๕ วัน ซึ่งมีปริมาณแก๊ส เอทิลีนอยู่ระหว่าง ๐.๓๐๗–
๐.๓๑๐ ppm (ภาพที่ ๘๓ 8.) อากาศในถุงบรรจุตัวบายศรีชุดควบคุมมีปริมาณแก๊สเอทิลีนต่าสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๓๐๒–๐.๓๐๖ ppm
แมงดาใบตอง
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงบรรจุแมงดาใบตองทุ กชุดทดลองมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น
๑๓.๔ เปอร์ เซ็น ต์ห ลั งน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน และปริมาณแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ ๘๔ ก.)
แก๊สออกซิเจนในถุงบรรจุแมงดาใบตองชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร มีปริมาณลดลงเมื่อเก็บ
รักษาเป็นเวลา ๔ วัน มีค่าเท่ากับ ๑๒.๖ เปอร์เซ็นต์ และลดลงเหลือ ๑๑.๔ เปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บรักษา
เป็นเวลา ๘ วัน ก่อนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๖.๓ เปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน (ภาพที่
๘๔ ข.) ปริ ม าณแก๊ ส ออกซิ เ จนภายในถุ ง บรรจุ แ มงดาใบตองที่ ฉี ด พ่ น ด้ ว ย WKwax ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะการเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน ส่วนปริมาณแก๊สภายในถุงบรรจุแมงดาใบตอง
ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกลดลงเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๘ วันแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมีปริมาณเท่ากับ
๑๖.๓ เปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน
ในถุงบรรจุแมงดาใบตองฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax มีปริมาณแก๊สเอทิลีนสะสม
มากกว่าชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารและมีปริมาณคงที่ตลอดระยะเวลาเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔
วัน (ภาพที่ ๘๔ ค.) โดยมีปริมาณแก๊สเอทิลีนอยู่ระหว่าง ๐.๓๐๙–๐.๓๑๐ ppm เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดทดลองควบคุมที่มีปริมาณแก๊สเอทิลีนสะสมภายในถุงที่บรรจุอยู่ระหว่าง ๐.๓๐๔–๐.๓๐๖ ppm
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ภาพที่ ๘๓ ปริมาณแก๊ส (ก.) คาร์บอนไดออกไซด์ (ข.) ออกซิเจน และ (ค.) เอทิลีน ของตัวบายศรีชุด
ควบคุมเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่เคลือบด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax ที่สะสม
ระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ภาพที่ ๘๔ ปริมาณแก๊ส (ก.) คาร์บอนไดออกไซด์ (ข.) ออกซิเจน และ (ค.) เอทิลีน ของแมงดาใบตอง
ชุดควบคุมเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่เคลือบด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax ระหว่างเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๖๐
กลีบคอม้า
อากาศภายในถุงบรรจุกลีบคอม้าทุกชุดทดลองมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่อ
นาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส ในถุงบรรจุกลีบคอม้าชุดทดลองมีปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ ๑๓.๔ เปอร์เซ็นต์ และในถุงบรรจุกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ
WKwax มีปริมาณเท่ากับ ๑๓.๕ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๘๕ ก.) ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของทุก
ชุดทดลองค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน
ปริ มาณแก๊ส ออกซิเจนในถุงบรรจุกลี บคอม้าทุกชุดทดลองมีปริมาณสู งสุ ดเมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน โดยในถุงบรรจุชุดทดลองควบคุมมีปริมาณแก๊สออกซิเจนเท่ากับ ๑๗.๕
เปอร์เซ็นต์ ในถุงบรรจุกลีบคอม้าที่ฉีดพ่นน้ามันมะกอกและ WKwax มีปริมาณเท่ากับ ๑๖.๘ และ
๑๖.๔ เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ภาพที่ ๘๕ ข.) ปริมาณแก๊สออกซิเจนภายในถุงบรรจุทุกชุดทดลอง
ค่อยๆ ลดลงจนมีปริมาณต่าสุดเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่านาน ๑๔ วัน
ปริมาณแก๊สเอทิลีนของทุกชุดทดลองเมื่อนากลีบคอม้าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔
วัน ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ ๘๕ ค.) แก๊สเอทิลีนของชุดทดลอง
ควบคุมมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๘ วันและคงที่จนหมดระยะการเก็บรักษา ๑๔
วัน กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax มีปริมาณเอทิลีนลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษา
เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ ๘๕ ปริมาณแก๊ส (ก.) คาร์บอนไดออกไซด์ (ข.) ออกซิเจน และ (ค.) เอทิลีน ของกลีบคอม้า
ชุดควบคุมเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่เคลือบด้วยน้ามันมะกอกและ WKwax ที่สะสม
ระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๖๒
มาลัยตุ้ม
อากาศภายในถุงบรรจุมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA กรดซิตริก และ WKwax มี
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่อนาไปเก็บรักษาเป็นเวลา ๔ วัน (ภาพที่ ๘๖ ก.) โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง ๑๓.๒–๑๓.๕ เปอร์เซ็นต์ และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่าจนครบ ๑๔ วัน
ปริมาณแก๊สออกซิเจนของทุกชุดทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันเมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
เป็นเวลา ๔ วัน ปริมาณแก๊สออกซิเจนภายในถุงบรรจุมาลัยตุ้มชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดและชุด
ทดลองที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๐ ppm มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ต่าเป็น เวลา ๘ วันก่อนจะลดลงและไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแก๊สออกซิเจนของชุด
ทดลองอื่นเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน (ภาพที่ ๘๖ ข.)
ปริมาณแก๊สเอทิลีนของทุกชุดทดลองเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพิ่มขึ้น
(ภาพที่ ๘๖ ค.) โดยชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารใดมีปริมาณแก๊ส เอทิลีนเพิ่มขึ้นสูงสุ ดเมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่น โดยเพิ่มจาก ๐.๒๙๙ ppm เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๔ วัน เป็น ๐.๓๑๑
ppm เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๔ วัน และชุดทดลองที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ที่มีปริมาณแก๊สเอทิลีน
เพิ่มขึ้นจาก ๐.๓๐๒ ppm เป็น ๐.๓๑๑ ppm ในช่วงเวลาเดียวกัน
มาลัยซีก
เมื่อนามาลัยซีกทุกชุดทดลองไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน อากาศภายในถุงบรรจุ
มาลัยซีกชุดควบคุมมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสูงสุด เท่ากับ ๑๔.๖ เปอร์เซ็นต์ และ
ค่อยๆ ลดลงจนมีปริมาณไม่แตกต่างจากปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของชุดทดลองอื่นๆ จนสิ้นสุด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ๑๔ วัน (ภาพที่ ๘๗ ก.)
ปริมาณแก๊สออกซิเจนภายในถุงบรรจุมาลัยซีกทุกชุดทดลองที่ฉีดพ่นสารหลั งเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นชุดทดลองควบคุมที่ไม่ได้ฉีดสารใด มีปริมาณแก๊ส
ออกซิเจนภายในถุงเหลือ ๑๕.๑ เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ ๘๗ ข.) เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น ปริมาณ
แก๊สออกซิเจนของทุกชุดทดลองมีปริมาณสูงขึ้น ก่อนจะลดลงและมีค่าไม่แตกต่างกันเมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน
มาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วย WKwax มีปริมาณแก๊สเอทิลีนสะสมภายในถุงบรรจุสูงสุดหลังเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๔ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองอื่น (ภาพที่ ๘๗ ค.) แต่ปริมาณแก๊สค่อยๆ
ลดลงและไม่แตกต่างจากปริมาณแก๊สเอทิลีนของชุดทดลองอื่นๆ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าจนครบ
๑๔ วัน ส่วนมาลัยซีกที่ฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA และกรดซิตริก และชุดทดลองควบคุมมีปริมาณแก๊ส
เอทิ ลี น เพิ่ มขึ้ น เมื่ อ ระยะเวลาเก็ บ รัก ษาที่อุ ณ หภูมิ ต่ านานขึ้น และมี ป ริม าณสู ง สุ ดเมื่ อเก็ บ รัก ษาที่
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา ๑๔ วัน

๑๖๓
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ภาพที่ ๘๖ ปริมาณแก๊ส (ก.) คาร์บอนไดออกไซด์ (ข.) ออกซิเจน และ (ค.) เอทิลีน ของมาลัยตุ้ม
ชุดควบคุมเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่เคลือบด้วย WKwax สารละลาย BA ความเข้มข้น
๑๕ ppm และสารละลาย CA ความเข้มข้น ๒๕ ppm ที่สะสมระหว่างเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ ๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ
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ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (%)
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ระยะเวลาเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส (วัน)
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ปริมาณแก๊สเอทิลีน (ppm)
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ระยะเวลาเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส (วัน)
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ภาพที่ ๘๗ ปริมาณแก๊ส (ก.) คาร์บอนไดออกไซด์ (ข.) ออกซิเจน และ (ค.) เอทิลีน ของมาลัยซีก
ชุดควบคุมเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่เคลือบด้วย WKwax สารละลาย BA ความเข้มข้น
๑๕ ppm และสารละลาย CA ความเข้มข้น ๒๕ ppmที่สะสมระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
๔+๑ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่างๆ

๑๖๕
ขั้นตอนที่ ๔

ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการศึกษาขั้นตอนนี้ได้นาผลงานวิจัยในเรื่องการเก็บรักษางานใบตองและดอกไม้ประดิษฐ์ไปนาเสนอ
เป็นผลงงานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ เรื่อง “ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าต่ออายุการใช้งานและคุณภาพ
ของงานใบตองประดิษฐ์และมาลัยดอกไม้สด” ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ –๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้จัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อประเมินผ่านการทาแบบสอบถาม
โดยผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
การน่าเสนอผลงาน

ภาพที่ ๘๘ การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และตั้งแสดงผลงานวิจัยพร้อมสารวจความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

๑๖๖
ผลการประเมินเรื่อง “ประสิทธิ์ภาพของสารเคลือบผิวด้วย WKwax ต่อคุณภาพของ
ชิ้นงานใบตองและดอกไม้ประดิษฐ์”
วันที่จัดงาน ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานที่จัด โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
จานวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน
จานวนผู้เข้าร่วมประเมิน ๓๙ คน คิดเป็น ๗๘ เปอร์เซ็นต์
กลุ่มของผู้เข้าร่วม
แบ่งตามเพศ
เพศชาย ๑๔ คน คิดเป็น ๓๕.๙ เปอร์เซ็นต์
เพศหญิง ๒๕ คน คิดเป็น ๖๔.๑ เปอร์เซ็นต์
แบ่งตามอายุ
1. อายุ๒๐-๓๐ ปี
๒๕ คน คิดเป็น ๖๔.๑ เปอร์เซ็นต์
2. อายุ ๓๑-๔๐ ปี
๕ คน คิดเป็น ๑๒.๘ เปอร์เซ็นต์
3. อายุ ๓๑-๕๐ ปี
4 คน คิดเป็น ๑๐.๓ เปอร์เซ็นต์
4. อายุมากกว่า ๕๐ ปี๕ คน คิดเป็น ๑๒ เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ ๓๙ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ (เปอร์เซ็นต์)
ชุดควบคุม

ชุดที่ฉีดพ่น
WKwax

ไม่สามารถแยกความ
แตกต่างได้

รวม

๑. ตัวบายศรี

๒.๖

๙๒.๓

๕.๑

๑๐๐

๒. แมงดาใบตอง

๗.๗

๘๗.๒

๕.๑

๑๐๐

๓. กลีบคอม้า

๑๘.๐

๗๖.๙

๕.๑

๑๐๐

๔. มาลัยตุ้ม

๖๙.๒

๒๘.๒

๒.๖

๑๐๐

๕. มาลัยซีก

๓๕.๙

๕๖.๔

๗.๗

๑๐๐

๒.๖

๙๗.๔

๐.๐

๑๐๐

๒.๖

๙๗.๔

๐.๐

๑๐๐

๑๒.๘

๘๔.๖

๒.๖

๑๐๐

๒.๖

๙๔.๙

๒.๖

๑๐๐

รายการประเมิน
ประเมินรายชิ้นงาน

คุณภาพของชิ้นงานโดยรวม
๖. ความสวยงามโดยรวม
๗. ความสดของชิ้นงานที่เป็น
ส่วนประกอบ
๘. สีใกล้เคียงกับธรรมชาติ
มากที่สุด
๙. ความชอบโดยรวม

บทที่ ๕
อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ
๕.๑ อภิปรายผลการวิจัย
งานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์ของไทยที่นิยมนามาประกอบกันเป็นพานบายศรี กระทงลอย หรือ
ภาชนะใส่อาหารนั้นมีความหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และการเลือกใช้วัสดุของผู้ประดิษฐ์
เมื่อพิจารณางานฝีมือเหล่านี้จะพบว่าได้ประกอบขึ้นมาจากชิ้นงานหลักๆ เพียงไม่กี่ชนิด นั่นคือ ในพานบายศรี
หนึ่งพานประกอบด้วย ตัวบายศรีที่ประกอบด้วยตัวแม่และตัวลูกเย็บติดกันเป็นหนึ่งชิ้นงาน ตัวแมงดาสาหรับ
คั่นระหว่างตัวบายศรี และมีมาลัยตุ้ม หรือที่เรียกว่าตุ้มยอด หากเป็นพานหรือภาชนะใส่อาหารจะมีชิ้นงาน
สาหรับประดับตกแต่งเพิ่มขึ้นคือ กลีบคอม้าสาหรับทาเป็นขอบของชิ้นงาน หรือยกขอบขึ้นให้ด้านในใส่ของได้
อาจจะมีการตกแต่งด้วยมาลัยซี กสาหรับร้อยรัดเพื่อเพิ่มความสวยงามขอบและเพิ่มสีสั นให้กับชิ้นงานสุดท้าย
มากขึ้น
ผลการศึกษาในขัน้ ตอนที่ ๑ ชิ้นงานใบตองที่พบมากและนิยมนามาใช้ในการจัดพานบายศรีและกระทง
ลอยคือ ตัวบายศรี แมงดา กลีบคอม้า ส่วนงานดอกไม้สดประดิษฐ์ที่นิ ยมนามาใช้คือ มาลัยตุ้มและมาลัยซี ก ซึ่ง
หากพิจารณาแยกชิ้นงานเป็นส่วนๆ แล้ว การพัฒนาชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์เหล่านี้ให้เ ป็นชิ้นงาน
พร้อมใช้ในบรรจุภัณฑ์ สาหรับเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ในการประกอบเป็นพานบายศรี หรือกระทงลอยสาหรับ
ประดับตกแต่ง หรือจัดจานอาหารสาหรับธุรกิจงานบริการด้านอาหารและโรงแรม จึงต้องมีการศึกษาต่อไป
ตัวบายศรีที่นามาศึกษาเป็นชิ้นงานใบตองที่มีรูปแบบหลักคือ ประกอบด้ วยใบตองม้วนเป็นกรวยเพื่อ
ทาตัวยอด มีตัวรองพับซ้อนกันตามจานวนชั้นที่ต้องการ มีชั้นใบตองพับผ้านุ่งเก็บริมทั้งสองด้าน ซึ่งการพับตัว
แม่หรือการเก็บผ้านุ่งมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงวัสดุที่นาเข้ามาตกแต่ง เช่น ใบกระบือเพื่อเพิ่มความสวยงาม
ผลการศึกษาตัวบายศรีมีอายุการใช้งาน ๔ วัน เมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิใน
ห้องปรับอากาศทั่วไป หากนามาวางไว้ห้องเปิดและมีอุณหภูมิสูง อาจมีอายุการใช้งานสั้นลง ในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า รูปแบบการพับตัวแม่ที่เป็นกรวยซ้อนกันจนถึงปลายยอดมีผลต่ออายุการใช้งานของตัว บายศรี เพราะตัว
บายศรีหมดอายุใช้งานเนื่องจากริ มตองส่วนที่พับเข้าหากันเป็นกรวยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีสีน้าตาลหรือแห้ง
โดยเฉพาะส่ วนปลายยอด ซึ่งหากพับกรวยของตัวแม่แบบเก็บริมตองเข้าด้านในของกรวยเพื่อป้องกันการ
สูญเสียน้าจากบริเวณรอยฉีก ทาให้ใบตองเสื่อมสภาพช้าลงได้ ซึ่งจากตัวอย่างที่นามาศึกษา ตัวบายศรีแบบที่
พับกรวยตัวแม่เป็นจีบและเก็บริมตองเข้าด้านในกรวย มีอายุการใช้งานสูงสุดเท่ากับ ๖ วัน การนาวัสดุอื่นมา
ตกแต่งประกอบตัวบายศรีทาให้อายุการใช้งานลดลงได้ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าใบตอง และ
มีผลต่อลักษณะโดยรวมของชิ้นงาน
แมงดาเป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายของรูปแบบและวัสดุที่นามาตกแต่ง ซึ่งอาจทาเป็นรูปร่างคล้าย
กลีบบัว หรือทาจากการเอากลีบบายศรี กลีบแหลม และกลีบกุหลาบมาประกอบกันเป็นตัวแมงสาหรับวางสลับ
กับตัวบายศรี ในการศึกษานี้ได้เลือกตัว แมงดาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลีบบัว โดยหางแมงดาพับแบบกลีบนิ้ว
มือนาง ตกแต่งด้วยกลีบผกา กลีบสัปปะรด และชั้นในของตัวแมงดาตกแต่งด้วยกลีบดอกไม้ ใบตองหรือใบไม้
พับเป็นกลีบเล็บมือนาง ผลการศึกษา ตัวแมงดามีอายุการใช้งานสูงสุด ๔ วันเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยวัสดุ
ที่นามาตกแต่งชั้นในมีผลต่ อการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของตัวแมงดา การนากลีบดอกไม้มาประดับ
ตกแต่งชั้นในของตัวแมงดาทาให้อายุการใช้งานลดลง เนื่องจากกลีบดอกไม้ที่ตัดออกมาจะมีบาดแผลและ

๑๖๘
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล หรือแห้งลงอย่างรวดเร็ว ลักษณะการพับส่วนประกอบที่นามาตกแต่งมีผลต่ออายุการใช้
งานเช่นกัน ใบตองที่นามาพับเป็นกลีบเล็บมือนาง บริเวณสันของรอบพับจะแห้งหรือเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็ว การ
เสื่อมสภาพของตัวแมงดาจะเริ่มจากบริเวณกลีบประดับชั้นในเปลี่ยนสี หรือแห้ง หลังจากนั้นกลีบสัปปะรดที่
ประดับอยู่ด้านข้างเปลี่ยนเป็นสีเหลือง การพับกลีบนิ้วมือนางที่เป็นส่วนหางแมงดาโดยให้ส่วนรอยฉีกใบตองอยู่
ด้านนอกมีผลต่อการเสื่อมสภาพเช่นกัน ส่วนรอยฉีกซึ่งเป็นบาดแผลบนใบตองจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แห้ง หรือ
มีสีเหลืองเหมือนการเสื่อมสภาพที่พบในไม้ตัดใบทั่วไป
กลีบคอม้า หรือกลีบแบบคอม้า เป็นชิ้นงานใบตองที่ มีวัสดุเพียงชนิดเดียว คือใบตอง โดยนาใบตองฉีก
เป็นแผ่นกว้างประมาณ ๑-๓ นิ้ว พับเป็นกลีบและจับเรียงซ้อนทับกัน แล้วจับมุมตองด้านล่างพับแบบคัดสลับ
ครอบทับชิ้นที่ถัดไป จนได้คอม้าแบบคัดสลับ แล้วเย็บให้เป็นชิ้นงานเดียวกันโดยใช้ด้ายสีเขียว หรือลวดเย็บ
กระดาษจนได้ความยาวตามต้องการ ผลการศึกษาเบื้องต้น ความยาวของกลีบคอม้าที่เย็บติดกันไม่มีผลต่ออายุ
การใช้งาน กลีบคอม้ายาว ๕ นิ้ว และ ๗ นิ้วมีอายุการใช้งานเท่ากันคือ ๕ วันเมื่อวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง และมี
ลักษณะการเสื่อมสภาพเหมือนกัน บริเวณที่สามารถสังเกตเห็นก่อนคือ ชายตองด้านล่างใต้รอยเย็บมีสีเหลือง
แห้งและม้วนงอ แต่บริเวณดังกล่าวเป็นส่วนที่ตัดทิ้งเมื่อนาไปใช้งานจริง จึงไม่มีผลต่ออายุการใช้งาน ส่วนที่
เสื่อมสภาพและมีผลต่ออายุการใช้งาน คือรอยพับกลีบด้านบนและส่วนริมตองที่พับแบบคัดสลับเปลี่ยนเป็น สี
เหลือง รอบพับมีสีน้าตาลที่ทาให้กลีบคอม้าหมดอายุการใช้งาน
มาลัยตุ้ม หรือตุ้มยอด เป็นมาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม โดยบริเวณปลายทั้ง
สองด้านเรียว ตรงกลางป่องโค้งมน มาลัยตุ้มมีทั้งแบบที่มีลายและไม่มีลาย วัสดุที่นิยมนามาใช้ร้อยมาลัยตุ้ม
ได้แก่ กลีบดอกกุหลาบมอญ ดอกมะลิ ดอกพุด และกลีบดอกกล้วยไม้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการนาไปใช้งาน และ
ใช้ดอกรักร้อยปิดหัวท้ายเพื่อตกแต่งให้สวยงาม หากต้องการใช้เป็นส่วนประกอบของมาลัยจะร้อยด้วยเข็มร้อย
มาลั ย มาลั ย ตุ้มที่น ามาศึกษาเป็ น ชนิ ดที่ร้อยใส่ ไม้ไผ่ หรือก้านมะพร้าว ส าหรับนาไปปักเป็นตุ้ม ยอด และ
สามารถนาไปจั ดแจกันได้ ผลการศึกษาพบว่า อายุการใช้งานของมาลั ยตุ้มอยู่ระหว่าง ๒-๓ วัน โดยวัส ดุที่
นามาใช้ในการร้อยมีผลต่ออายุการใช้งานของมาลัยตุ้ม มาลัยตุ้มที่ร้อยด้วยกลีบดอกไม้มีอายุการใช้งานนานกว่า
การใช้ทั้งดอก อาจเนื่องจากสาเหตุหลักที่เป็นตัวกาหนดอายุการใช้งานของมาลัยตุ้ มคือ การเสียทรงของตัว
มาลัย การร้อยมาลัยตุ้มด้วยดอกพุดทั้งดอก มาลัยจะเสียทรงอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริเวณก้านดอกมีลักษณะ
เป็นท่อกลวง และการร้อยทาให้เกิดบาดแผล มีการสูญเสียน้าบริเวณบาดแผล เนื้อเยื่อตายและยุบตัวจนก้านไม่
สามารถรับน้าหนักดอกพุดทั้งดอกได้ ทาให้ดอกห้อยลง เห็นช่องว่างระหว่างดอก มาลัยตุ้มที่ทาจากดอกพุดจึง
หมดอายุการใช้งานลง ทั้งที่สีของดอกพุดยังไม่เปลี่ ยนแปลง การใช้กลี บดอกไม้พับจีบและตัดก่อนร้อยใส่
ก้านมะพร้าว ทาให้ส่วนที่ร้อยด้านในมีความหนาเพิ่มขึ้น เมื่อบริเวณรอยตัดสูญเสียน้า กลีบบริเวณดังกล่าวแห้ง
ลงและมีสีเข้มขึ้น แต่ยังไม่มีผลต่อลักษณะจีบที่อยู่ด้านนอก มาลัยตุ้มจึงยังไม่ยุบตัว แต่เมื่อกลีบดอกไม้มีการ
สูญเสียน้ามากขึ้น กลีบที่พับเป็นจีบด้านนอกจะยุบตัวลงเช่นกัน นอกจากนั้นสีของวัสดุที่นามาใช้มีผลเช่นกัน
กลีบกุหลาบมอญมีสีเข้ม เมื่อเกิดการเปลี่ยนสีจะสังเกตเห็นได้ยากกว่ากลีบดอกกล้วยไม้ที่มีสีขาวเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองซีด
มาลั ย ซี ก หรื อมาลั ย ซี กตาแบน คือมาลั ยที่ร้อยให้ มีลั กษณะรูปทรงตามขวางเพียงครึ่งวงกลม ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับมาลัยแบนที่มีรูปทรงตามขวางเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างตามความยาวของกลีบดอกไม้ที่
นามาร้อย วัสดุที่นามาใช้มีทั้งดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย กลีบ ดอกกุหลาบมอญ ใบไม้ มาลัยซี กนิยมนามาทา
เป็นมาลัยคล้องมือ หรือใช้เป็นส่วนประดับตกแต่งปกปิดส่วนที่ไม่เรียบร้อย หรือแทนดอกไม้สด ลวดลายของ
มาลัยซีก และมาลัยแบนแตกต่า งกัน แต่โดยพื้นฐานในหนึ่งลายประกอบด้วย ๕ แถว ในหนึ่งช่วงเข็มมาลัยมี

๑๖๙
ความยาวประมาณ ๕-๗ นิ้ว ผลการศึกษาครั้ง นี้มาลัย ซี กเป็นชิ้นงานที่มีอายุการใช้งานประมาณ ๒-๓ วัน
สาเหตุห ลักของการเสื่อมสภาพคือ การเสี ยทรงของมาลัยเนื่องจากดอกไม้ที่นามาร้อยแห้ งลงโดยไม่มีการ
เปลี่ ยนแปลงสี การแห้งของกลีบ ดอกกุห ลาบ ดอกพุด และใบแก้ว มี ส าเหตุห ลักมาจากการสู ญเสี ยน้าทาง
บาดแผลที่เกิดจากรอยตัด รอยพับ และรอยเข็มที่ร้อยมาลัย เมื่อ ดอกไม้สูญเสียน้ามากเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าว
จะแห้งลง และทาให้เกิดช่องว่างระหว่างแถวของลายมาลัย มาลัยจึงหมดอายุการใช้งานก่อนที่กลีบดอกไม้จะมี
การเปลี่ยนสี
ลักษณะเสื่อมสภาพของชิ้นงานทุกชิ้นที่ศึกษาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
ของตัววัสดุและบาดแผลที่เกิดขึ้นเมื่อนามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ตามปกติความมีชีวิตของดอกไม้และใบไม้จะ
สั้นลงเมื่อเก็บเกี่ยวจากต้น เร่งการแก่และเสื่อมสภาพเร็วขึ้น (นิธิยาและดนัย, ๒๕๕๖) แต่การเกิดบาดแผลจาก
ขั้นตอนการประดิษฐ์ เช่น รอยฉีกใบตอง รอยตัดกลีบกุหลาย รอยเข็ม ร้อยมาลัย รอยเย็บจากด้ายหรือลวดเย็บ
กระดาษ บาดแผลเหล่านี้ยิ่งทาให้ใบตองและดอกไม้สูญเสียน้ามากขึ้น เมื่อไม่สามารถจะดูดน้าเข้ามาทดแทนได้
จึงทาให้ดอกไม้และใบตองเหี่ยวเร็วขึ้น โดยเฉพาะมาลัยตุ้มและมาลัยซี ก ซึ่งการเหี่ยวจนมาลัยเสียรูปทรงเป็น
สาเหตุหลักที่ทาให้หมดอายุการใช้งาน เมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยน้าหนักสด พบว่า มาลั ยตุ้มสู ญเสี ย
น้ าหนั ก สดไปถึ ง ๖๖.๘ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นมาลั ย ซี ก มี น้ าหนั ก สดหายไป ๖๖.๔ เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ วางไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๓ วัน แตกต่างจากงานใบตองที่สาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพ คือการเกิดสีเหลือง สาร
สีเขียวในใบตองคือ คลอโรฟิลล์ การสลายตัวของสารคลอโรฟิลล์ในใบตองนั้นเกิดขึ้นระหว่างการเสื่อมสภาพ
โดยมีแก๊สเอทิลีนเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ (จริ งแท้, ๒๕๔๙) ในบรรยากาศปกติมี
เอทิลีนเป็นปริมาณต่ามาก แก๊สเอทิ ลีนยังถูกกระตุ้นให้ผลิตเพิ่มขึ้น ได้ภายในใบไม้และดอกไม้เมื่อเกิดสภาพ
เครียด เช่น การขาดน้า หรือมีบาดแผล ในไม้ตัดดอก เช่น ดอกบัว การขาดน้าจะกระตุ้นการผลิตเอทิ ลีน และ
ทาให้อายุการปักแจกันสั้นลง (ช.ณิฏฐ์ศิริและรุ่งธิวา, ๒๕๔๕) ใบตองของกลีบคอม้าและแมงดาใบตองมี
บาดแผลจากรอยฉีกและรอยเย็บ ทาให้ใบตองอยู่ในสภาพเครียด ส่งผลให้มีการผลิตแก๊สเอทิลีนเพิ่มขึ้น และเร่ง
การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ทาให้ใบตองมีสีเหลือง สังเกตได้จากสีเหลืองจะเริ่มเกิดในบริเวณที่ใกล้กับบาดแผล
ที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์แล้วขยายตัวออกไปยังส่วนอื่นของชิ้นงาน
การยืดอายุการใช้งานของงานใบตองประดิษฐ์ที่นิยมใช้คือ การนาเอาพานบายศรี กระทงแช่ ในน้าเย็น
หรือวางไว้ในถังน้าแข็งทั้งชิ้นงาน หรือจุ่มในน้าเย็นที่ผสมด้วยน้ามันมะกอก หรือจุ่มด้วยน้าเย็นผสมเครื่องดื่มชู
กาลังแล้วนาไปผึ่งให้แห้งก่อนใช้งาน ส่วนมาลัยดอกไม้สดจะนิยมเก็บรักษาไว้ในลังน้าแข็ง แต่จะไม่นาไปแช่ ใน
ตู้เย็น (ลาดวน เกิดน้อย, สัมภาษณ์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) หลักการพื้นฐานของวิธีเหล่านี้ คือการลดอุณหภูมิ
ของชิ้น งานลงด้ว ยการเก็บ รั ก ษาที่อุณ หภูมิต่ า หรื อเคลื อบชิ้น งานด้ ว ยสารที่ล ดการสู ญ เสี ยน้ า ชะลอการ
เปลี่ยนแปลงสีและเพิ่มความมันวาวให้กับชิ้นงาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการเก็บรักษาชิ้นงานที่อุณหภูมิ
ต่า การเคลื อบชิ้น งานด้ว ยสารชนิ ดต่างๆ ที่คาดว่า น่า จะมีผ ลในการปรับปรุง คุณภาพหรือชะลอการเสื่ อม
คุณภาพ และการใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันที่จะทาให้ชิ้นงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพ สามารถยืดอายุการใช้งานไม้ตัดดอกและไม้ใบ
เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่าลง การหายใจและการคายน้าของดอกไม้และใบตองจะลดลง ชะลอการใช้
อาหารที่สะสมอยู่ภายในเซลล์ และทาให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งในการทดลองนี้ ได้เลือกใช้นาชิ้นงานใบตอง
และมาลัยดอกไม้สดบรรจุถุงพลาสติกแล้วนาไปเก็บ รักษาไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่า
กว่าระดับอุณหภูมิที่แนะนาให้ใช้กับ ไม้ตัดดอกเมืองร้อน และอาจทาให้ เกิดอาการสะท้านหนาวได้ แต่ผ ล
การศึกษาครั้งนี้ไม่พบลักษณะผิดปกติจากอาการสะท้า นหนาว (chilling injury) เมื่อเก็บรักษาชิ้นงานใบตอง

๑๗๐
เป็นเวลา ๑๕ วัน และมาลัยดอกไม้สดเป็นเวลา ๑๔ วัน แสดงว่าใบตองมีความสามารถในการทนอุณหภูมิต่าได้
ดีกว่าไม้ใบเมืองร้อนบางชนิด เช่น ใบของเดหลีจะเกิดอาการสะท้าหนาวเมื่อเก็บ รักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ากว่า ๗
องศาเซลเซียส (Chen et al., 2014) และนอกจากนั้นยังไม่พบการเกิดโรคระหว่างการเก็บรักษาชิ้นงานใบตอง
และมาลัยดอกไม้สดอีกด้วย ดังนั้นอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เป็นระดับที่สามารถนามาใช้เก็บรักษาชิ้นงานตัว
บายศรี แมงดาใบตอง กลีบคอม้า มาลัยตุ้ม และมาลัยซีกได้และเก็บรักษาได้นานกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อนา
ชิ้นงานออกจากการเก็บรักษาสามารถนามาใช้งานจริงได้ โดยงานดอกไม้สดสามารถนามาใช้งานจริงได้นาน
ที่สุด ๒ วัน ส่วนงานใบตองสามารถนามาใช้งานจริงได้นานที่สุด ๓ วัน โดยไม่มีการฉีดพ่นน้าที่ชิ้นงานเพิ่มเติม
ตามแบบที่นิยมปฏิบัติกันในการตั้งแสดงผลงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์
การน าตัว บายศรี แมงดา กลี บคอม้า มาลั ยตุ้ม และมาลั ยซีก บรรจุในถุงพลาสติกและเก็บรั กษาที่
อุณหภูมิต่า เมื่อนาออกจากการเก็บรักษาลักษณะของใบตองยังคงสด แสดงว่าการบรรจุในถุงพลาสติกและ
อุ ณ หภู มิ ต่ าช่ ว ยชะลอการสู ญ เสี ย น้ าจากชิ้ น งาน อั ต ราส่ ว นของแก๊ ส ต่ า งๆ ภายในถุ ง บรรจุ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเช่นกัน ในอากาศปกติมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ ๐.๐๔
เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจน ๒๑ เปอร์เซ็นต์ และมีแก๊สเอทิลีน ๐.๐๐๐๑๘ เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ ๑.๘ ppm
แต่สัดส่วนของแก๊สในถุงพลาสติกที่บรรจุชิ้นงานมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง ๑๓ เปอร์เซ็นต์ แต่มี
แก๊สออกซิเจนต่าว่า ๑๖ เปอร์เซ็นต์ สภาพดัดแปลงบรรยากาศภายในถุงพลาสติกที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่า
เนื่องจากถูกใช้ในกระบวนการหายใจ และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตจากกระบวนการหายใจสูง ขึ้น
ทาให้ชิ้นงานต่างๆ ที่อยู่ภายในถุงอยู่ในสภาพบรรยากาศดัดแปร ส่งผลให้มีการหายใจลดลง ทาให้การใช้อาหาร
สะสมต่างๆ ภายในเซลล์ลดลง สภาพที่ทาให้เกิดความเครียดต่างๆ ลดลง
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าใบตองมีการเปลี่ยนแปลงสีระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า ถึงแม้ว่าจะไม่
สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน แต่จากการวัดปริ มาณคลอโรฟิลล์ทาให้ทราบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบตองของ
ตัวบายศรีและกลีบคอม้ามีปริมาณลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น การสลายตัวของคลอโรฟิลล์เกิดขึ้นได้
กับไม้ตัดใบที่เก็บรักษาในที่มืดและเย็น (Nowak and Rudnicki, 1990) ในสภาพที่ไม่มีแสงคลอโรฟิลล์จะเริ่ม
สลายตัว ปริมาณคลอโรฟิลล์ของกลีบคอม้าลดลงกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา ๙ วัน ดังนั้น
ถึงแม้จะสามารถชะลอการหายใจ ลดการคายน้าได้ แต่ใบตองมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเข้ม เป็นสีเขียวออก
เหลืองมากขึ้น ดังนั้นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการชะลอการเสื่อมสภาพ
และยืดอายุการใช้งานของงานใบตองประดิษฐ์ นอกจากนั้นยังพบว่า เมื่อนาออกมาจากการเก็บรักษาบางส่วน
ของใบตองเริ่มมีสีน้าตาล หรือมีสีเขียวคล้าลง การที่มีสีคล้าลงส่วนหนึ่งมาจากการสะสมสารสีน้าตาลซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาจากเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ถูกกระตุ้นให้ทางานในสภาวะเครียด (นิธิยาและดนัย,
๒๕๕๖) ซึ่งในกรณีนี้การระเหยของน้าอย่า งรวดเร็วภายหลังนาชิ้นงานออกจากการเก็บรักษา และบาดแผล
บริเวณรอยพับอาจเป็นสาเหตุของสภาวะเครียด ซึ่งกระตุ้นการทางานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ทาให้
ใบตองมีสีคล้าลงเมื่อนาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง การเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าและนาชิ้นงานมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจึงมีสาเหตุหลักคือ การสูญเสียน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้ใบตอง
และดอกไม้เหี่ยว การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ทาให้ใบตองมีสีเหลือง และการเกิดสีน้าตาลหรือสีคล้าบนชิ้นงาน
การฉีดพ่นสารละลายเบนซิลแอมิโนพิวรีน (benzylaminopurine-BA) เพื่อการชะลอการเกิดสีเหลือง
เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กับไม้ตัดใบหรือใบของไม้ตัดดอก (Hicklenton, 1991, Yip and Yang, 1986) BA
เป็นสารควบคุมการเจริญของพื ชที่มีสมบัติชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ และช่วยลดการสลายตัวของ
คลอโรฟิลล์ในที่มืดได้ (ดนัย, ๒๕๓๕) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการฉีดพ่นด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น

๑๗๑
๑๕ ppm สามารถชะลอการเกิดสีเหลืองของใบตองได้ แต่ไม่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ เนื่องจากสีของ
ใบตองไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพและอายุการใช้งาน การเหี่ยวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่
๔ ของการนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง รวมถึงการเกิดสีน้าตาลที่พบบนตัวของแมงดาใบตองและริมตองแบบคัด
สลับของกลีบคอม้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้หมดอายุการใช้งานภายหลังจากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียง ๔ วัน
เช่นเดียวกับการฉีดพ่นด้วยสารละลายที่มี สมบัติในการยับยั้งการเกิดสีน้าตาล (anti-browning agent) ได้แก่
กรดซิตริก และกรดแอสคอร์บิก ที่นิยมนามาใช้เนื่องจากมีสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออก
ซิเดส ช่วยลดการเกิดสีน้าตาลของเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหาย (นิธิยาและดนัย, ๒๕๕๖)
ผลการศึกษาครั้งนี้การใช้กรดซิตริกความเข้มข้น ๒๕ และ ๕๐ ppm ช่วยชะลอการเกิดสีน้าตาลได้
โดยเฉพาะตั ว แมงดาใบตอง และช่ ว ยยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของงานใบตองได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง ใบตองที่
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ และยังมีการเหี่ยวร่วมด้วย การฉีดพ่นกรดให้ผลดีกับมาลัยซึกเนื่องจากสามารถชะลอ
การเปลี่ยนสีของดอกพุดได้ ดอกพุดมีสีน้าตาลช้าลง ทาให้ยืดอายุการใช้งานของมาลัยซึกได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสอง
เท่าถึงแม้จะนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง แต่ไม่มีผลกับกลีบดอกกุหลาบมอญซึ่งสาเหตุหลั กของการเสื่อมสภาพ
คือการสูญเสียน้า การฉีดพ่นสารเคลือบผิวเพื่อลดการสูญเสียน้า นิยมทากับผลไม้ซึ่งสูญเสียชั้นคิวทินไประหว่าง
การล้างทาความสะอาด สารเคลื อบผิวผลไม้ที่นิยมใช้ทางการค้า มักมีส่วนประกอบของไขที่ได้จากพืช เช่น
แวกซ์คานูบา (carnauba wax) หรือไขจากสัตว์ เช่น แชลแล็ก (Hampel and Hawley, 1973) เพื่อเคลือบผิว
ทดแทนไขที่หลุดออกไปจะช่วยปิดรอยเปิดตามธรรมชาติ สมบัติในการป้องกันการสูญเสียน้าของแวกซ์ ทาให้
พืชลดการคายน้า (จริงแท้, ๒๕๔๙)ในการศึกษานี้ได้เลือกแวกซ์ที่มีการผลิตขายทางการค้ายี่ห้อ ZIVDAR
สาหรับเคลือบผิวส้มสายน้าผึ้ง เปรียบเทียบกับแวกซ์ที่ได้เตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการ WKwax (พัฒนาสูตรโดย
ดร.วิลาวัลย์ คาปวน) Leafshine ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับเคลือบใบไม้ให้มีความเงางาม และน้ามันมะกอกซึ่ง
นิยมใช้ในกลุ่มช่างฝี มือที่ประกอบอาชีพทาพานบายศรี ฉีดพ่นชิ้นงานใบตองและมาลัยดอกไม้ สดแล้ววางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง
ผลการศึกษาพบว่า ZIVDAR และ Leafshine ไม่เหมาะนามาพ่นงานใบตองและมาลัยดอกไม้สด
เนื่องจาก ZIVDAR อาจมีส่วนผสมของสารที่มีสีเหลืองที่เหมาะสาหรับเคลือบผิวส้ม เมื่อนามาฉีดพ่นใบตอง
สามารถชะลอการเหี่ยวได้แต่จะทาให้ใบตองมีสีเหลืองเร็วขึ้น ตรงข้ามกับการฉีดพ่นด้วย Leafshine มีส่วนผสม
ของน้ามันหอมระเหย และน้ามันมะกอกซึ่งเพิ่มความเงางามให้กับชิ้นงานใบตอง แต่ทาให้ชิ้นงานมีสีคล้าลงเมื่อ
ระยะเวลาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น การที่มีสีคล้าลงอาจเกิดจากน้ามันที่ฉีดพ่ นอาจทาให้เซลล์บางส่วนตาย
และหรือมีน้ามันเข้าไปอยู่ภายในเซลล์ ซึ่งจะทาให้เหมือนชิ้นงานใบตองมีสีเขียวเข้ม หรือสีเขียวคล้าลง แต่การ
ฉีดพ่นให้กับมาลัยซี กและมาลัยตุ้มให้ผลการทดลองที่แตกต่างออกไป สีของสารเคลือบผิวและน้ามันที่เป็น
ส่วนประกอบทาให้ดอกไม้ที่มีสีขาว เช่น ดอกพุดและดอกรักมีสีเหลือง หรือฉ่าน้ามันจนกลีบมีลักษณะใส และ
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แต่การใช้ WKwax ซึ่งไม่มีส่วนผสมของแลกเกอร์ ทาให้ สีของใบตองและดอกไม้ไม่
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น WKwax ยังช่วยรักษารูปทรงของกลีบกุหลาบและก้านดอกพุดไม่ให้โค้งลง ซึ่งอาจ
เกิดจากความสามารถของแวกซ์ที่ใช้ส ามารถเกาะตัวและพยุงกลี บดอกไม้ไว้ได้ นอกเหนือจากช่วยลดการ
สูญเสียน้า ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการเสื่อมสภาพในมาลัยตุ้มและมาลัยซีก ผลการศึกษาขั้นตอนนี้ทาให้ทราบ
ว่า การฉีดพ่น ชิ้น งานใบตองด้ว ย WKwax หรือ น้ามันมะกอกสามารถปรับปรุงคุณภาพและชะลอการ
เสื่อมสภาพของงานใบตองได้ดีที่สุด ส่วนงานมาลัยดอกไม้สด การใช้สารละลาย BA ซึ่งนอกจากมีสมบัติในการ
ชะลอการเกิดสีเหลืองแล้ว สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของกลีบ ดอกกุหลาบมอญได้ ใกล้เคียงกับการใช้กรด
ซิตริกความเข้มข้น ๕๐ ppm ซึ่งชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยรวมของมาลัยซีกได้ดีที่สุด ส่วนการฉีดพ่น

๑๗๒
WKwax ช่วยให้มาลัยตุ้มและมาลัยซีกมีความคงตัวมากที่สุดและลดการสูญเสียน้าได้ดีที่สุด
เมื่อนาการวิธีการทั้งสองคือ การฉีดพ่นด้วยสารชนิดต่างๆ แล้วนาชิ้นงานใบตองและมาลัยดอกไม้สดไป
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการชะลอการเสื่อมสภาพ ตัวบายศรี แมงดาใบตอง และกลีบ
คอม้าถูกพ่นด้วย WKwax หรือ น้ามันมะกอก ส่วนมาลัยตุ้มและมาลัยซีกฉีดพ่นด้วยสารละลายกรดซิตริกความ
เข้มข้น ๕๐ ppm หรือสารละลาย BA ความเข้มข้น ๑๕ ppm หรือ WKwax บรรจุในถุงพลาสติกแล้วนาไป
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในกรณีของงานใบตอง ตัวบายศรี แมงดาใบตอง
และกลีบคอม้า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าทาให้อายุการวางไว้ที่อุณหภูมิห้องลดลง แต่เมื่อรวมระยะเวลาเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าเข้ากับระยะเวลาที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ทาให้มีอายุการใช้งานรวมของชิ้นงานใบตองนานขึ้น
ตัวอย่างของชิ้นงานที่มีอายุการวางไว้ที่อุณหภูมิห้องลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอายุการวางที่อุณหภูมิห้องของ
ชุดทดลองที่ฉีดพ่นสารเคลือบผิวโดยไม่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า ได้แก่ กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax สามารถ
วางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลา ๕.๖ วัน แต่กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วย WKwax แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า
สามารถนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ประมาณ ๓ วัน กลีบคอม้าที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกสามารถวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องได้ ๔.๖ วัน แต่เมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าสามารถวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ประมาณ ๓ วัน
เช่นกัน สาเหตุอาจเนื่องจากระหว่างที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส มีผลต่อสมบัติของ WKwax
และน้ามันมะกอกไขมันจะแข็งตัวได้ที่อุณหภูมิต่า และอาจส่งผลต่อความสามารถในการยอมให้แก๊สต่างๆ ผ่าน
เข้าออกใบตอง ภายในถุงบรรจุชิ้ นงานมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูง และปริมาณแก๊สออกซิเจนต่า ทา
ให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนและมีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์สะสมภายในเนื้อเยื่อของใบตอง เมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการสะสมสารพิษมากขึ้น
เมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องกระบวนการเสื่อมสภาพถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วจากสภาพเครียดที่สะสม
มาระหว่างการเก็บรักษา โดยเฉพาะใบตองที่ฉีดพ่นด้วยน้ามันมะกอกซึ่งเกิดการสะสมสารสีน้าตาลจนทาให้
ใบตองมีสีคล้าและเปลี่ยนเป็นสีดาซึ่งทาให้หมดอายุการใช้งานในที่สุด ในกรณีของมาลัยตุ้ม การฉีดพ่นสารและ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าไม่มีผลต่อกลีบดอกกุหลาบ การฉีด WKwax ทาให้กลีบดอกกุหลาบอยู่ตัวและมาลัย
ตุ้มไม่เสียทรงเมื่อนามาวางไว้ที่อุณ หภูมิห้อง แต่มีผลต่อสีของดอกรักและดอกพุดของมาลัยซี ก ซึ่งการฉีดพ่น
ด้วย WKwax ทาให้ดอกสีขาวมีสีเหลืองซีดเมื่อนามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง การเปลี่ยนสีของดอกไม้ที่มีสีขาว เช่น
ดอกรักและดอกพุดอาจมีสาเหตุคล้ายกับการเสื่อมสภาพชองใบตอง ความสามารถในการยอมให้แก๊สต่างๆ
ผ่านเข้า-ออกของไขมันที่เป็นองค์ประกอบของแวกซ์ลดลง อาจมีการสะสมแอลกอฮอล์จากกระบวนการหมัก
ในสภาวะเครียดจะไปกระตุ้นการทางานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส สร้างสารสีน้าตาลที่ไม่ละลายในน้า
สะสมในเนื้อเยื่อ ทาให้ดอกไม้สีขาวมีสีเหลืองและเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลในที่สุด (นิธิยาและดนัย, ๒๕๕๖) การฉีด
พ่นด้ว ยสารละลายกรดอินทรี ย์ช่ว ยชะลอการเกิดสีน้าตาลบนดอกพุดและดอกรักได้ แต่ไม่ส ามารถลดการ
สูญเสียน้า ทาให้มาลัยซีกเหี่ยวก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงสี
การประเมินผลการวิจัยโดยตั้งแสดงผลงานเป็นระยะเวลา ๒ วันและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน
ชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบด้วย WKwax เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร ชิ้นงานบายศรี แมงดาใบตอง
และกลีบคอม้า และมาลัยตุ้มที่ฉีดพ่นด้วย WKwax ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่าเนื่องจากมีสีใกล้เคียง
กับธรรมชาติ เพิ่มความมันวาวและทาให้ ชิ้นงานดูสดกว่า แต่สาหรับมาลัยซี กการฉีดพ่นด้วย WKwax ทาให้
คะแนนความพึงพอใจลดลง ผู้ประเมินร้อยละ ๗๐ พึงพอใจมาลัยซีกทีไม่ได้ฉีดพ่นด้วย WKwax มากกว่า อาจ
เนื่องจากสีของ WKwax ที่ทาให้สีของดอกพุดมีสีออกเหลืองและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประเมิน

๑๗๓
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ฉีดพ่นสารชะลอการเสื่อมสภาพเพียงชนิดเดียวและเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่ายังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุการใช้งาน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพียงอย่างเดียวสามารถยืด
ระยะเวลาการใช้งานที่อุณหภูมิห้องได้ งานใบตองมีการเสื่อมสภาพช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่ฉีดพ่นสาร
และเก็บ รั กษาที่อุณหภูมิต่า ถึง แม้ว่าอายุการใช้งานรวมจะไม่แตกต่างกัน หรือหากไม่ต้อ งการเก็บ รักษาที่
อุณหภูมิต่า แต่ต้องการยืดอายุการใช้งานที่อุณหภูมิห้อง การฉีดพ่น WKwax และน้ามันมะกอกสามารถช่วยยืด
อายุการใช้งานได้ดีที่สุด แต่เนื่องจากน้ามันมะกอกมีกลิ่นแรง อาจไม่เหมาะที่นาชิ้นงานใบตองไปใช้ในการจัดทา
ภาชนะใส่อาหาร
๕.๒ สรุป
๑. ตัวบายศรี กลีบคอม้า น่าจะเป็นชิ้นงานใบตองที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ได้ ส่วน
แมงดาใบตอง มาลัยตุ้ม และมาลัยซีกยังต้องมีการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการยืดอายุใช้งานเพิ่มเติม
๒. อายุใช้งานที่เหมาะสมของชิ้นงานใบตองและดอกไม้ประดิษฐ์ คือประมาณ ๑๐ วันขึ้นไป เมื่อรวม
ระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าและระยะเวลาใช้งานจริง
๓. สาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพชิ้นงานใบตองและมาลัยดอกไม้สด คือ การสูญเสียน้าหนักสด แห้ง
ใบตองมีสีเหลือง และดอกไม้มีสีเปลี่ยนไป
๔. การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าสามารถยืดอายุการใช้งานโดยรวมได้ดีที่สุด การฉีดพ่นสารเคลือบผิวช่วย
ยืดอายุการใช้งานที่อุณหภูมิห้องได้นานที่สุด การใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคลือบผิวร่วมกับการเก็บรักษาอุณหภูมิต่า
สามารถยืดอายุการใช้งานโดยรวมได้ ช่วยปรับปรุงคุณภาพแต่ทาให้อายุการใช้งานที่อุณหภูมิห้องลดลง เมื่อเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่านานขึ้น
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๑. ปัญหาหลักของการศึกษาครั้งนี้ คือความสม่าเสมอของชิ้นงานใบตองและมาลัยดอกไม้สดที่นามา
วิจัย เนื่องจากชิ้นงานเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่จัดทาโดยช่างฝีมือหลายคน ทาให้ชิ้นงานแบบเดียวกัน
และทดลองเหมือนกัน แต่ผลที่ได้ออกมาแตกต่างกัน เพื่อแก้ปัญหาควรเพิ่ มจานวนตัวอย่างใน
การศึกษาแต่ละครั้งให้มากขึ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลวิจัย ซึ่งจะทาให้ได้ผลวิจัยแม่นยามากขึ้น แต่
เนื่องจากชิ้นงานแต่ละแบบมีราคาสูงทาให้ต้นทุนในการทาวิจัยเพิ่มขึ้น
๒. คุณภาพวัสดุที่นามาใช้ มีผลอย่างมากต่อคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ความแก่-อ่อนของใบตองที่
นามาทาตัวบายศรีและกลีบคอม้า ส่งผลต่อสีและอายุการใช้งาน อายุของดอกรักที่ใช้แตกต่างกัน
ถึงแม้จะร้อยอยู่บ นมาลัยเดียวกันจะเห็ น ได้ ว่าบางดอกเสื่อมสภาพแล้วแต่บางดอกยัง ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง หากควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาใช้ทาเป็นชิ้นงานได้จะสามารถยืดอายุการใช้
งานได้ดียิ่งขึ้น

๑๗๔
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๑๘๖
5. ผลงานวิจัย
1. เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการ “การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกสู่
ประเทศจีนด้วยเส้นทาง R3A” (2556-57) แหล่งทุน: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ 3,000,000 บาท
2. เป็นที่ปรึกษาโครงการ “การศึกษาต้นทุนการผลิตลาไยอบแห้งคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกสู่ประเทศ
จีนด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม” (2556-57) แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
3. เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานใบตองและดอกไม้สดประดิษฐ์เพื่อ
ยืดอายุการใช้งาน (2556-57) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม งบประมาณ 300,000 บาท
4. เป็ น ผู้ ร่ ว มโครงการวิจั ย เรื่ อง การปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผั กและผลไม้
แกะสลัก (2555-56) แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (คณะเทคโนโลยี5. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ) งบประมาณ 424,999 บาท
6. เป็นที่ปรึกษาโครงการ สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
7. (แผนงานวิจัย การศึกษาเพื่อจัดทาสารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้) แหล่งทุน: สานักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2555-56) (สถาบั นเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง) 2,659,000 บาท (www.foodnetworksolution.com)
8. เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R3A สู่
ตลาดประเทศจีน แหล่งทุน: สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), สวก. (255556) งบประมาณ 870,000 บาท
9. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสตรอเบอรีแช่เยือกแข็งเพื่อส่งโรงงานทา
โยเกิร์ต (ทุนวิจัยสกว. ระดับปริญญาโท 2554- 2555) งบประมาณ 240,000 บาท
10. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าเนื้อลาไยสดและเนื้อลาไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพ (ทุนวิจัย สกว. ปี พ.ศ. 2553-54) งบประมาณ 535,280 บาท
11. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุกและเนื้อลิ้นจี่ ภายหลัง
การแช่เยือกแข็งด้วยวิธีไครโอจีนิกและระหว่างการเก็บรักษา (ทุนวิจัยสกว. ระดับปริญญาโท
2550-2551) งบประมาณ 240,000 บาท
12. ทุนนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 และ 12 รวม 2 ทุนๆ ละ 1,555,000 บาท

