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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารเคมีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาสูตรสารละลายเคมีปักแจกันของดอกว่านสี่ทิศ

พันธุ์พื้นเมืองสีแดง  โดยน าดอกว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นเมืองสีแดงที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่  ในปี  พ.ศ. 2553  มาศึกษา  ณ  ห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ในการศึกษาครั้งนี้ได้จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียลตามแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์  เพื่อศึกษาผลของสารเคมีสองชนิดที่น ามาใช้ผสมเป็นสารละลายปักแจกันคือ  น้ าตาลซูโครสความเข้มข้น  0  2  
และ  4%  ร่วมกับ  8-hydroxyquinoline sulfate  (8-HQS)  ความเข้มข้น  0  200  และ  400 ppm  ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแยกแต่ละปัจจัยพบว่า  ดอกว่านสี่ทิศในสารละลายที่ใช้น้ าตาลซูโครส  2  และ  4%  มีอายุการปักแจกันมากกว่า
และแตกต่างจากน้ าตาลซูโครส  0%  นอกจากนี้น้ าตาลซูโครสความเข้มข้น  4%  ยังมีอิทธิพลท าให้ดอกว่านสี่ทิศมีคะแนนการ
เหี่ยวน้อยที่สุดตลอดระยะเวลาการปักแจกัน  ส่วนคุณภาพในด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ส าหรับปัจจัยด้าน  8-
HQS  พบว่าไม่มีอิทธิพลต่ออายุการปักแจกันของดอกว่านสี่ทิศ  แต่มีอิทธิพลต่อคะแนนการบานและการเหี่ยวของดอก  โดยดอกว่านสี่
ทิศที่ใช้สารละลายสารละลายปักท่ีมี  8-HQS  ความเข้มข้น  0  และ  400 ppm  มีคะแนนการบานมากกว่าและแตกต่างจากดอก
ที่ใช้  8-HQS  200 ppm  ในขณะที่การเหี่ยวของดอกว่านสี่ทิศในสารละลายที่ใช้  8-HQS  400 ppm  มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  
แตกต่างจากดอกที่ใช้  8-HQS  ความเข้มข้น  0  และ  200 ppm  อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : ว่านสี่ทิศ  อายุการปักแจกัน  ไม้ตัดดอก  หลังการเก็บเกีย่ว  น้ ายาปักแจกัน 
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The aims of this research was investigate the appropriate chemical for development the cut amaryllis 

(Hippeastrum johnsonnii Bury) cv. Red Flower Native holding solution. The cut Amaryllis that growing at 
Chiangmai on 2010 year  has brought to laboratory of agriculture technology faculty, Lampang Rajabhat 
University. This research using factorial in completely randomized design for study effects of the holding 
solution using 0, 2 and 4% sucrose combine with concentration 0, 200 and 400 ppm 8-hydroxyquinoline 
sulfate (8HQS) on cut amaryllis. The result from variance analysis separates each the factor, showed that the 
cut Amaryllis in the holding solution containing 2 and 4% sucrose had significantly more vase life than the 
solution with 0% sucrose. Moreover, the 4% sucrose contained solution gave the least wilting score during all 
the period of vase life while the other quality aspects have no significant differences. In terms of the solution 
containing 8-HQS, that not influence on cut amaryllis vase life. The cut amaryllis in the holding solution 
containing 0 and 400 ppm 8-HQS had significantly more opening score than in the solution containing 200 ppm 
8-HQS while the wilting score of the flower in 400 ppm 8-HQS contained solution was the least and 
significantly different from the score in the solution containing 0 and 200 ppm 8-HQS. 
Keyword : Amaryllis, Vase Life, Cut Flower, Postharvest, Holding Solution 
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บทน า 

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายด้านพันธุกรรมพืชจ านวนมาก  ซึ่ งความ
อุดมสมบูรณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีไม้ดอกไม้ประดับ
หลากหลายชนิด  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทย
และต่างประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  ว่านสี่ทิศ
เป็นไม้ดอกท่ีไม่เคยมีการปลูกเป็นการค้าอย่างจริงจังมาก่อน  
เนื่องจากเป็นไม้ดอกใกล้ตัวที่ปลูกง่ายและมีการเจริญเติบโต
เร็ว  ว่านสี่ทิศนับได้ว่าเป็นไม้ดอกอีกประเภทหนึ่งที่มีความ
สวยงามโดดเด่น  และน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต  การใช้งานว่านสี่ทิศ โดยทั่วไปนิยมใช้
งานในรูปไม้กระถางและไม้ประดับแปลง  ส่วนการใช้งาน
ในรูปไม้ตัดดอกนั้นอาจพบไม่บ่อยนักเพราะมีอายุการใช้
งานสั้นกว่า  ทั้งนี้เนื ่องจากเมื่อดอกไม้ถูกเก็บเกี่ยวออก
จากต้น  จะท าให้ดอกไม้ถูกตัดขาดออกจากแหล่งอาหาร
เดิม  จึงต้องอาศัยอาหารที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ  ในการ
ด ารงชีวิต  ส่งผลให้ดอกมีการเสื่อมสภาพลงตามล าดับ  (ยง
ยุทธ, 2540)  ด้วยเหตุนี ้จ ึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีการยืดอายุการปักแจกันของดอกว่านสี่ทิศ  
โดยเฉพาะพันธุ์พ้ืนเมืองสีแดง  ซึ่งเป็นพันธุ์หนึ่งที่ปลูกมากและ
พบได้ทั่วไป  ให้มีอายุการปักแจกันเพิ่มมากขึ้น  โดยมุ่งหวังให้
งานวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวของดอกว่านสี่ทิศพันธุ์อื่นๆ  ต่อไป  ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทาง ในการพ ัฒนาร ูปแบบและ ช ่องทางในการ
จ าหน่ายดอกว่านสี่ทิศ  และสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
ให้กับท้ังผู้บริโภคและเกษตรกรในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบ  3×3 Factorial in CRD  
ประกอบด้วย  2  ปัจจัย  คือ  ความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครส  
(0  2  และ  4%)  และความเข้มข้นของ  8-HQS  (0  200  
และ  400 ppm)  ที่ใช้เป็นส่วนผสมของสารละลายเคมี
ส าหรับปักแจกันดอกว่านสี่ทิศ  ทั้งหมด  9  กรรมวิธีร่วม  
(treatment combination)  กรรมวิธีละ  4  ซ้ า  คือ  1)  
น้ าตาลซูโครส  0%  +  8-HQS  0  ppm  2)  น้ าตาล
ซูโครส  0%  +  8-HQS  200  ppm  3)  น้ าตาลซูโครส  
0%  +  8-HQS  400  ppm  4)  น้ าตาลซูโครส  2%  +  

8-HQS  0  ppm  5)  น้ าตาลซูโครส  2%  +  8-HQS  200  
ppm  6)  น้ าตาลซูโครส  2%  +  8-HQS  400  ppm  7)  
น้ าตาลซูโครส  4%  +  8-HQS  0  ppm  8)  น้ าตาล
ซูโครส  4%  +  8-HQS  200  ppm  และ  9)  น้ าตาล
ซูโครส  4%  +  8-HQS  400  ppm   โดยดอกว่านสี่
ทิศพันธุ์พื ้นเมืองสีแดงที่น ามาใช้ในการทดลองนี้  น ามา
จากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้าน
ไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหาง
ดง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งปลูกขึ้นในปี  พ.ศ. 2553  โดยเก็บ
เกี่ยวในระยะที่ดอกแรกของช่อดอกเริ่มแย้ม  แล้วขนส่งด้วย
ร ถ ย น ต์ ป รั บ อ า ก า ศ ม า ยั ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏล าปาง  
ภายในระยะเวลา  1  ชั่วโมง  30  นาที  จากนั้นใช้มีดที่มี
ความคมและท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์  ตัดปลาย
ก้านช่อดอกให้เอียงท ามุมประมาณ  45  องศา  และให้
ก้านช่อดอกมีความยาว  45  เซนติเมตร  เท่ากันทุกดอก  
จากนั้นน าไปแช่สารละลายปักแจกันที่ เตรียมไว้ในขวด
โหลตามกรรมวิธีต่างๆ ข้างต้น  ขวดละ  1  ดอก  แล้วน า
ไว้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย  29.72  องศาเซลเซียส  
ความช้ืนสัมพัทธ์  58.01%  จากนั้นท าการวัดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านการสูญเสียน้ าหนักสด  อัตราการ
ดูดน้ า  เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก  สีของกลีบดอก  และ
คะแนนการบานและการเหี่ยวของดอกทุกๆ วัน  จนกระทั่ง
หมดอายุการปักแจกัน  ซึ่งพิจารณาจากดอกว่านสี่ทิศดอก
สุดท้ายของช่อดอกเหี่ยวมากกว่า  50%  ก้านช่อดอกหัก  
ช่อดอกเน่า  และ  ก้านดอกย่อยหัก 

 
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

จากผลการทดลองพบว่า  ดอกว่านสี่ทิศในสารละลาย
ปักแจกันชนิดต่างๆ มีอายุการปักแจกันแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ  โดยดอกที่ปักในสารละลายที่ใช้น้ าตาลซูโครส
ความเข้มข้น  2  และ  4%  มีอายุการปักแจกันเฉลี่ย
มากกว่าและแตกต่างจากสารละลายที่ไม่ใช้น้ าตาลซูโครส  
(0%)  (ตารางที ่ 1)  ทั ้งนี ้เนื ่องจากน้ าตาลที ่เติมลงใน
สารละลายปักแจกันจะเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งพลังงาน
ให้กับดอกไม้  ซึ ่งน้ าตาลซูโครสจะถูกน าไปเปลี ่ยนเป็น
น้ าตาลกลูโคสและฟรุกโตส  เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการ
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ผลิตเป็นพลังงานในกระบวนการหายใจของดอกไม้  และ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต  (ยงยุทธ, 2540)  และช่วยชะลอ
การเสื ่อมสภาพทางสรีรวิทยาของเยื่อหุ้ม  (membrane)  
ต่างๆ ของดอกไม้ได้   สอดคล้องกับผลการทดลองที่พบว่า  
น้ าตาลซูโครสมีอิทธิพลต่อคะแนนการเหี่ยวของดอกว่านสี่
ทิศท าให้ดอกว่านสี่ทิศเหี่ยวช้าลง  โดยเฉพาะดอกที่ปักใน
สารละลายปักแจกันที่ใช้น้ าตาลซูโครสความเข้มข้น  4%  มี
คะแนนความเหี่ยวน้อยที่สุดตลอดระยะเวลาการปักแจกัน  
ส่วนคุณภาพในด้านอื่นๆ ไม ่ม ีความแตกต ่างก ัน   ใน
ขณะเดียวกัน  8-HQS  ซึ่งเป็นสารเคมีควบคุมการ
เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ในสารละลายปักแจกันนั้น  มี
อิทธิพลต่อคุณภาพด้านการบานของดอก  ซึ ่งจากการ
ว ิเ คราะห ์ค ุณภาพด ้านการบานพบว ่า   ดอกที่ปักใน
สารละลายปักแจกันท่ีใช้  8-HQS  ความเข้มข้น  0  และ  
400 ppm  มีคะแนนการบานเฉลี่ยมากกว่าและแตกต่างจาก
ดอกที่ใช้  8-HQS  ความเข้มข้น  200 ppm  ในขณะที่
คุณภาพด้านการเหี่ยวของดอกว่านสี่ทิศในสารละลายที่ใช้  
8-HQS  ความเข้มข้น  400 ppm  มีคะแนนการเหี่ยว
เฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด  แตกต่างจากดอกที ่ใช้  8-HQS  ความ
เข้มข้น  0  และ  200 ppm  อย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้
เนื ่องจากการใช้  8-HQS  จะช่วยก าจัดและควบคุม
ปริมาณเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
การอุ ดตันของท่ อน้ า ในก้ านดอก  (ย งยุทธ ,  2540)  
นอกจากนี้   8-HQS  ยั ง ช่วยเพิ่มความ เป็นกรดให้กับ
สารละลายปักแจกัน  ท าให้อัตราการไหลของน้ าในก้านดอก
ดีขึ้น  น้ าและสารเคมีปักแจกันสามารถเคลื่อนตัวขึ้นไป
ยังดอก  สามารถคงความสดของดอกและชะลอการ
เ สื ่อ ม ส ภ า พ ด ้า น ต ่า ง ๆ  ข อ ง ด อ ก ว ่า น สี ่ท ิศ ไ ด้   
(Hettiarachchi and Balas, 2005)  โดยเฉพาะสามารถ
ชะลอการเสื ่อมสภาพของเยื ่อหุ ้ม  (membrane)  ใน
เซลล์ของดอกไม้  ซึ่งท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้สารต่างๆ ซึมผ่าน
เข้าออกได้โดยอิสระ  ดังจะเห็นได้จากค่า  pH  ของ
สารละลายปักแจกัน  (ภาพที่ 1)  ที่ใช้  8-HQS  ความ
เข้มข้น  200  และ  400 ppm  พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมากเมื่อเทียบกับสารละลายที่ไม่ใช้  8-HQS  (0%)  
ซึ่งมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้เนื่องจากเกิดการรั่วไหล
ของสารอิเล็กโตรไลต์ที ่ เ ป ็นก รดอินทร ีย ์จ า ก เ ยื ่อหุ ้ม
ภายในเซลล์ของดอกไม้   เป็นสาเหตุให้ดอกไม้เกิดการ

เสื ่อมสภาพ  เหี ่ยว  ร่วงโรย  และหมดอายุการใช้งาน
ตามล าดับ  ส่วนอัตราการดูดน้ าของดอกว่านสี่ทิศ  
พบว่าดอกว่าสี่ทิศมีอัตราการดูดน้ าเพิ่มขึ้นตลอดอายุการ
เก็บรักษา  โดยดอกว่านสี่ทิศท่ีแช่ในน้ าเปล่า  (0% sugar + 
0ppm 8-HQS)  มีอัตราการดูดน้ าโดย 
ตารางที่ 1  อายุการปักแจกัน  (วัน)  ของดอกว่านสี่ทิศในสารละลาย

ปักแจกันชนิดต่างๆ 
ซูโครส 
(%) 

8-HQS (ppm) 
0 200 400 เฉลี่ย* 

0 7.75 7.00 7.25 7.32b 
2 9.25 9.25 8.00 8.83a 
4 8.75 9.25 8.75 8.92a 

เฉลี่ยns 8.58 8.50 8.00 - 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรก ากับเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญตามการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบ  LSD  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  99% (**); ns  ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ค่า
 p

H 
ขอ

งส
าร

ละ
ลา

ยปั
กแ

จกั
น

ระยะเวลาการปักแจกัน  วัน 

0% Sugar + 0 ppm 8-HQS 0% Sugar + 200 ppm 8-HQS
0% Sugar + 400 ppm 8-HQS 2% Sugar + 0 ppm 8-HQS
2% Sugar + 200 ppm 8-HQS 2% Sugar + 400 ppm 8-HQS
4% Sugar + 0 ppm 8-HQS 4% Sugar + 200 ppm 8-HQS
4% Sugar + 400 ppm 8-HQS  

 
ปักแจกันที่ใช้ที่ใช้น้ าตาลซูโครส  และ   8-HQS  ตลอด

ระยะเวลาการปักแจกัน  (ภาพท่ี 2)  ท้ังนี้เนื่องจากอัตราการ

ดูดน้ าจะผันแปรตามระดับความเข้มข้นของสารละลาย  เมื่อ

สารละลายมีความเข้มข้นมากขึ้นจะท าให้แรงดันออสโมติก  

(osmotic pressure)  ลดลง  ส่งผลให้ความสามารถในการ

เคลื่อนตัวของสารละลายขึ้นไปยังดอกไม้นั้นลดลงด้วย  จากนั้น

ดอกไม้จะแสดงอาการเหี่ยวออกมา  ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ทดลองที่พบว่า  ในสารละลายปักแจกันที่ใช้น้ าตาลซูโครส
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ความเข้มข้น  0  และ  2%  มีคะแนนการเหี่ยวเฉลี่ยในวันที่  

3  ถึง  วันที่  9  ของการปักแจกัน  มากกว่าดอกว่านสี่

ทิศ ในสารละลายปักแจกันที่ ใช้น้ าตาลซูโครส ความ

เข้มข้น  4%  โดยในวันที่  9  ของการปักแจกันมี

คะแนนการเหี่ยวเฉลี่ย  3.01  2.93  และ  2.66  

คะแนน  ตามล าดับ 
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ระยะเวลาการปักแจกัน

0% sugar + 0 ppm 8-HQS 0% sugar + 200 ppm 8-HQS
0% sugar + 400 ppm 8-HQS 2% sugar + 0 ppm 8-HQS
2% sugar + 200 ppm 8-HQS 2% sugar + 400 ppm 8-HQS
4% sugar + 0 ppm 8-HQS 4% sugar + 200 ppm 8-HQS
4% sugar + 400 ppm 8-HQS  

 
ภาพที่ 2  อัตราการดูดน้ าของดอกว่านสี่ทิศในสารละลายปักแจกัน

ชนิดต่างๆ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ระดับความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครส   และ  
8-hydroxyquinoline sulfate  ที่เหมาะส าหรับการพัฒนา
สูตรสารละลายปักแจกันดอกว่านสี่ทิศคือ  ความเข้มข้น  
2%  และ  400 ppm  ตามล าดับ 
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ขอบคุณศูนย์บริการการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล
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