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การประเมินอายุความคงทนของดอกดาวเรืองอเมริกัน (Tagetes erecta L.) ลูกผสมชั่วที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการยื ดอายุดอกดาวเรืองและคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่มีดอกคงทนสำหรับ
นำมาใช้ประโยชน์ในการปักแจกัน โดยนำลูกผสมชั่วที่ 1 จำนวน 11 สายพันธุ์ กับลูกผสมทางการค้า 11 สายพันธุ์ มาทดสอบ
อายุ ก ารปั กแจกั น ในห้อ งปฏิ บ ัต ิก าร มหาวิ ท ยาลัย แม่ โจ้ ในฤดู ฝ น ปี 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design ; CRD) จำนวน 5 ซ้ำ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าลูกผสมการค้าสายพันธุ์ Cana
Gold Extra, Queen Yellow และ Srisiam 636 มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 13.80 วัน ขณะที่ลูกผสมการค้า Queen
Yellow แสดงการหักงอของก้านดอกน้อยที่สุด เฉลี่ย 9.00 คะแนน ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ F1 hybrid No. 8 มีการเหี่ยวของ
กลีบดอก และมีการเกิดโรคน้อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 7.00 และ 7.56 คะแนน ตามลำดับ แต่ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ F1 hybrid
No. 6 และ F1 hybrid No. 7 มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักดอกมากที่สุด เฉลี่ย 3.04% และ 3.16% ตามลำดับ ลูกผสมการค้า
Mahachok Deep Gold Summer แสดงอัตราการสูญเสียน้ำหนักดอกน้อยที่สุด 1% พบสหสัมพันธ์ทางบวกของอายุ
การปักแจกันกับลักษณะการเหี่ยวของกลีบดอก การเกิดโรคของดอกและอัตราการดูดน้ำ จากผลการทดลองลูกผสม
สายพันธุ์ใหม่ F1 hybrid No. 8 เหมาะสมที่จะนำไปปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ดอกดาวเรืองมีอายุการปักแจกันที่ยาวนานขึ้น
คำสำคัญ: ดาวเรืองอเมริกัน ลูกผสมชั่วที่ 1 อายุการปักแจกัน และ สหสัมพันธ์
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Abstract

The flower durable life of American marigold (Tagetes erecta L.) F1 hybrid was evaluated in the
experiment. The objectives of this research are to study the important characteristics related to flower
extending life of the marigold and to select the F1 hybrid with durable flowers for the vast flower utilization.
Eleven F1 hybrid lines and eleven commercial F1 hybrid lines were tested for long flower’s vase life under
laboratory of Maejo University in wet season of 2017 using Completely Randomized Design with 5
replications. The resulted found that commercial F1 hybrid lines Cana Gold Extra, Queen Yellow and Srisiam
636 had the logest vase flower life for 13.80 days. while Queen Yellow showed the least broken pedicel
at the average 9.00 score. The new F1 hybrid No. 8 had the least withered petal wilting score and disease
infection at the average 7.00 and 7.56 scores, respectively whereas the new F1 hybrid No. 6 and hybrid No.
7 had the highest flower weight lost for average of 3.04 % and 3.16 %, repectively and the commercial F1
hybrid line, Mahachok Deep Gold Summer showed the lowest flower weight lost at 1 %. There was a
positive correlation among the vase life of flower withered petal, disease infection and water absorption
rate. According to the results The new F1 hybrid No. 8 suitable for breeding in the marigold for longer vase
life.
Keywords: American marigold, F1 Hybrid, flower vase life, correlation

*

Corresponding author: E-mail: pornpanmju@gmail.com

54

วารสารเกษตรพระวรุณ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Volume 17 Number 1 January – June 2020

Prawarun Agr. J. Volume 17(1) 2020, 53 - 62

บทนำ
ดาวเรืองอเมริกัน (American marigold) หรือ
ดาวเรื อ งแอฟริ ก ั น (African marigold) อยู ่ ใ นวงศ์
Asteraceae มี ช ื ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Tagetes erecta L.
(Kaplan, 1960) มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เม็กซิโกและอเมริกาใต้
เป็ น ไม้ ด อกที ่ ป ลู ก ง่ า ย โตเร็ ว ทนต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
มี ค วามหลากหลายทางด้ า นสายพั น ธุ ์ และขนาดดอก
ดาวเรื อ งสามารถผลิ ต ได้ ต ลอดปี เป็ น ไม้ ด อกที ่ มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ (He et al., 2009) ที่มีการใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการเป็นไม้ตัดดอก ปักแจกัน
งานเทศกาลต่ า งๆ (Prakash et al., 2016) แหล่ งปลูก
ดาวเรื อ งที ่ ส ำคั ญ ภายในประเทศอยู ่ ใ นเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดตาก โดยมีพื้นที่
ปลูกดาวเรืองรวมกันประมาณ 9,500 ไร่ สามารถผลิต
ดอกสดได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 500
ล้านบาท/ปี (Kehakaset, 2018) ดอกดาวเรืองเมื่อยังอยู่
กับต้นนั้นจะได้รับสารอาหาร และน้ำจากต้น แต่เมื่อทำ
การเก็ บ เกี ่ ย วผลผลิ ต ดอกดาวเรื อ งถู ก ตั ดออกจากต้น
การมีชีวิตของดอกจึงขึ้นอยู่กับสารอาหารสะสมภายใน
การรักษาสมดุลของน้ำภายในดอก (Phavaphutanon
and Ketsa, 1988) ใ น ป ั จ จ ุ บ ั นป ร ะ เ ทศ ไ ทย ไ ด ้ มี
การพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ ด าวเรื อ งเพื ่ อ ให้ เ หมาะสมต่ อ
ความต้องการของตลาด และการนำไปใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งดาวเรืองแต่ละสายพันธุ์มี
ลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางการเกษตรหลาย
ลั ก ษณะที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น การหาสหสั ม พั น ธ์ ข อง
ลั ก ษณะเป็น อี ก วิ ธี หนึ ่งที่ ช่ว ยในการวางแผนปรับปรุง
ลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช โดยกำหนด
ลั ก ษณะที ่ ต ้ อ งการคั ด เลื อ กตามลำดั บ ความสำคั ญ
(Puddhanon, 2005) ถ้าหากต้องการคัดเลือกสายพันธุ์ที่
มีอายุการปักแจกันยาวนานจำเป็นจะต้องคัดเลือ กจาก
หลายลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดของดอก
การประเมิ น ความเหี ่ ย วและการเหี ่ ย วของกลี บ ดอก
การประเมิ น การเกิ ด โรค อั ต ราการดู ด น้ ำ และ
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การประเมินการหักของก้านคอดอก ซึ่งแต่ละลักษณะมี
อิทธิพลต่ออายุการปักแจกันของดอกดาวเรือง
งานทดลองนี้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ คั ด เลื อ ก
ดาวเรืองอเมริกันพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 hybrid) ที่ใช้
ปลูกเพื่อตัดดอก และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินอายุการปักแจกันเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองอเมริกันต่อไป
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาอายุ ก ารปั ก แจกั น ดอกดาวเรื อ ง
ลูกผสมชั่วที่ 1 สายพันธุ์ใหม่ 11 สายพันธุ์ กับลูกผสม
ทางการค้ า 11 สายพั น ธุ์ รวม 22 สายพั น ธุ ์ นำดอก
ดาวเรืองมาทดสอบอายุการปักแจกันในห้องปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฤดูฝน ปี 2560 โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design ; CRD) จำนวน 5 ซ้ำ โดยใช้เกณฑ์
การประเมินดัดแปลงมาจากการให้คะแนนการประเมิน
การเหี่ยวของกลีบดอกหรือช่อดอกในกล้วยไม้ตัดดอก
(Khamsee and Inpra, 2004) ดังนี้
1. อายุการปักแจกัน โดยใช้วันที่ดอกดาวเรืองแสดง
อาการเหี่ยวของกลีบดอกเกินกว่า 60 % มีหน่วยเป็นวัน
(Days) หลังตัดดอก
2. อัตราการดูดน้ำ บันทึกการลดลงของปริมาณน้ำ
ในขวดทดลอง โดยการเติมน้ำ ลงไปในขวดทดลองให้มี
น้ำมีระดับเท่ากับวันแรกที่เริ่มทำการทดลอง (มล./ดอก/3
วัน)
3. การวัดเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดของดอก โดย
ทำการชั่งน้ำหนักของดอกดาวเรืองก่อนทำการปักแจกัน
จากนั้นชั่งน้ำหนักสดของดอก ทุก ๆ 3 วัน บันทึกผลการ
ทดลอง นำไปคำนวณอัตราการสูญเสียน้ำหนัก (%) ตาม
สูตร
อัตราการสูญเสียน้ำหนัก (%) =

(น้ำหนักสดเริ่มต้น−น้ำหนักสดในแต่ละวัน)×100

น้ำหนักสดเริ่มต้น
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4. การประเมินความเหี่ยวของกลีบดอก โดย
ให้คะแนนการประเมินความเหี่ยว และการเหี่ยวของกลีบ
ดอก ดังนี้
1 = ดอกและกลีบดอกมีอาการเหี่ยว 80%
3 = ดอกและกลีบดอกมีอาการเหี่ยว 60%
5 = ดอกและกลีบดอกมีอาการเหี่ยว 40%
7 = ดอกและกลีบดอกมีอาการเหี่ยว 20%
9 = ไม่มีการเหี่ยวของดอกและกลีบดอก
5. การประเมินการเกิดโรค โดยให้คะแนนการ
ประเมินลักษณะการเกิดโรคของดอก ดังนี้
1 = ดอกและกลีบดอกมีการเกิดโรคเกิน 80%
3 = ดอกและกลีบดอกมีการเกิดโรคเกิน 60%
5 = ดอกและกลีบดอกมีการเกิดโรคเกิน 40%
7 = ดอกและกลีบดอกมีการเกิดโรคเกิน 20%
9 = ไม่มีการเกิดโรคของดอกและกลีบดอก
6. การประเมินการหักของก้านคอดอก โดย
การให้คะแนนประเมินลักษณะการหักของก้านคอดอก
ดังนี้
1 = ก้ า นคอดอกมี ก ารโค้ งงอเกิ น 80% หรื อ
ก้านคอดอกมีการหัก
3 = ก้านคอดอกมีการโค้งงอเกิน 60%
5 = ก้านคอดอกมีการโค้งงอเกิน 40%
7 = ก้านคอดอกมีการโค้งงอเกิน 20%
9 = ไม่มีการโค้งงอหรือการหักของก้านคอดอก
วิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนการประเมินดอก
ดาวเรื อ งตามแผนการทดลองแบบสุ ่ ม สมบู ร ณ์
( Completely Randomized Design ; CRD) โ ด ย ใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ R (The R Project for
Statistical Computing) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) คำนวณสหสัมพันธ์ (R) ด้วยวิธี Pearson
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ผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาอายุ ก ารปั ก แจกั น ดอก
ดาวเรืองลูกผสมชั่วที่ 1 พันธุ์ใหม่ 11 สายพันธุ์ กับลูกผสม
ทางการค้ า 11 สายพั น ธุ ์ รวม 22 สายพั น ธุ์ โดยใช้
ระยะเวลาปักแจกัน 15 วัน พบว่า ดอกดาวเรืองลูกผสม
ทางการค้าสายพันธุ์ Cana Gold Extra, Queen Yellow
และ Srisiam 636 มีอายุการปักแจกันนานที่สุดคือ 13.80
วัน ดาวเรืองที่มีอายุการปักแจกันสั้นที่สุด ได้แก่ ดาวเรือง
สายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 Hybrid No. 1 มีอายุการปัก
แจกันเฉลี่ยอยู่ที่ 9.60 วัน (Table 1) การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ำหนักสดของดาวเรืองหลังการปักแจกัน พบว่า
ดอกดาวเรืองมีน้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา
การปั ก แจกั น ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น โดยดาวเรื อ งลู ก ผสมการค้ า
สายพันธุ์ Mahachok Deep Gold Summer มีน้ำหนัก
สดลดลงน้อยที่สุด 1 % ลูกผสมชั่วที่ 1 Hybrid No. 6
และ Hybrid No. 7 มีน้ำหนักสดลดลงมากที่สุด 3.04 %
และ 3.16 % ตามลำดับ (Table 1) ผลการประเมินความ
เหี ่ ย วของกลี บ ดอกของดอกดาวเรื อ งหลั งจากการปั ก
แจกัน เป็นเวลา 15 วัน พบว่า ดาวเรืองสายพันธุ์ลูกผสม
ชั่วที่ 1 Hybrid No. 8 มีการเหี่ยวช้ากว่าสายพันธุ์อื่นๆ มี
คะแนนการประเมินสูงที่สุด 7.00 คะแนน และลูกผสมชั่ว
ที่ 1 Hybrid No. 6 แสดงการเหี่ยวเร็วที่สุด มีคะแนนการ
ประเมิ น น้ อ ยที ่ ส ุ ด 3.88 คะแนน (Table 1) ผลการ
ประเมินการเกิดโรค พบว่า ดาวเรืองสายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่
1 Hybrid No. 8 มีคะแนนการเกิดโรคน้อยที่สุด 7.56
คะแนน แต่ดาวเรืองลูกผสม Hybrid No. 1 นั้นมีการเกิด
โรคสูงที่สุด โดยมีคะแนนการประเมินน้อยที ่สุด 4.52
คะแนน (Table 1) ผลจากการวั ดอั ตราการดูด น้ำ ของ
ดอกดาวเรืองนั้น ลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการ
ปักแจกันเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำหนัก
สด ซึ่งลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ Hybrid No. 6 มีอัตราการดูด
น้ำน้อยที่สุด มีค่าอัตราการดูดน้ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 มล.
สายพันธุ์ดาวเรืองที่มีอัตราการดูดน้ำสูงที่สุด คือ ดาวเรือง
ลูกผสมการค้าสายพันธุ์ Queen Yellow มีค่าอัตราการ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Volume 17 Number 1 January – June 2020

Prawarun Agr. J. Volume 17(1) 2020, 53 - 62
(P≤0.01) มีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.49
ดัง Fig.1 (A) อายุการปักแจกันมีความสัมพันธ์แปรผั น
ตามการประเมินการเกิดโรคมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ 0.71 (P≤0.01) มีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจ
(R2) เท่ากับ 0.39 ดัง Fig.1 (B) และอายุการปักแจกันมี
ความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกับการวัดอัตราการดูดน้ำมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.63 (P≤0.01) มี
ค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.50 ดัง Fig.1
(C) แสดงให้เห็นว่าอายุการปักแจกันจะยาวนานเพิ่มขึ้น
ถ้ า หากลั ก ษณะทั ้ ง สามอย่ า ง คื อ การเหี ่ ย วของดอก
การเกิดโรคของดอก และการอัตราการดูดน้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการวางแผนคัดเลือกสายพันธุ์
ดาวเรืองเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ดอกมีอายุการปักแจกันที่
ยาวนาน

ดูดน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 11.22 มล. (Table 1) ผลการประเมิน
การหักของก้านคอดอก พบว่า ลูกผสมการค้าสายพันธุ์
Queen Yellow ไม่มีการหักของก้านคอดอก มีคะแนน
การประเมินสูงที่สุด 9.00 คะแนน ส่วนดาวเรืองที่มีการ
หักของก้านคอดอกมากที่สุด คือ ดาวเรืองสายพันธุ์ใหม่
Hybrid No. 10 มีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 6.12 คะแนน
(Table 1)
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอายุการปัก
แจกั น กั บ การเปลี ่ ย นแปลงน้ ำ หนั ก สดของดอก การ
ประเมินความเหี่ยวของกลีบดอก การประเมินการเกิดโรค
การวัดอัตราการดูดน้ำ รวมทั้งการประเมินการหั กของ
ก้านคอดอก พบว่า การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดของดอก
และการประเมิ น การหั ก ของ ก้ านค อดอกไ ม ่ มี
ความสัมพันธ์กับอายุการปักแจกัน แต่อายุการปักแจกันมี
ความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกับการประเมินการเหี่ยว
ของกลีบดอกมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.70

Table 1 Means of vase life, flower weight lost, withered petal, disease infection, water absorption rate,
and broken pedicel of F1 hybrid American marigold.
Line
vase
flower
withered
disease
water
broken
Life
weight loss
petal
infection absorption rate. pedicel
(days)

hybrid No. 1
hybrid No. 2
hybrid No. 3
hybrid No. 4
hybrid No. 5
hybrid No. 6
hybrid No. 7
hybrid No. 8
hybrid No. 9
hybrid No. 10
hybrid No.11
Cana Yellow

d

9.60
11.40a-d
11.40a-d
11.40a-d
12.60abc
10.80bcd
10.20dc
13.20ab
12.00a-d
10.20dc
11.40a-d
11.40a-d

(%)
a-e

2.16
2.36a-d
2.68abc
1.32de
2.04a-e
3.04a
3.16a
2.04a-e
1.68b-e
2.00a-e
1.48cde
2.88ab
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(score)

(score)

gh

efg

4.12
6.68ab
4.36fgh
5.88a-e
6.68ab
3.88h
4.84e-h
7.00a
6.28a-e
3.80h
5.40b-g
4.84e-h

5.32
6.60a-e
5.72c-f
6.84a-d
6.76a-d
4.68fg
6.52a-e
7.56a
6.84a-d
4.52g
7.00abc
6.68a-e

(ml/flower/3days)
ef

4.15
8.10b
6.25b-f
6.75b-e
6.95bc
4.00f
5.65b-f
7.05bc
7.75bc
4.25def
6.20b-f
7.30bc

(score)

8.12ab
8.04ab
7.88ab
8.20ab
7.88ab
8.44ab
8.68ab
7.56abc
7.08bc
6.12c
7.40abc
8.28ab
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Table 1 Means of vase life, flower weight lost, withered petal, disease infection, water absorption rate,
and broken pedicel of F1 hybrid American marigold. (Continue)
Line
vase Life
flower
withered
disease
water
broken
weight
petal
infection absorption pedicel
loss
rate.
Mea Klang Yellow
Cana Gold Extra
Mea Klang Gold
Queen Yellow
Veena Yellow
Srisiam 636
Srisiam Deep Gold
Mahachok Premium
Deep Gold
Mahachok Deep Gold
Summer
Narai Orange
F-test
C.V. (%)

(days)

(%)

(score)

(score)

(ml/flower/3d
ays)

(score)

10.20dc
13.80a
10.80bcd
13.80a
12.00a-d
13.80a
13.20ab
12.60abc

2.40a-d
2.36a-d
2.00a-e
1.48cde
2.80abc
1.52cde
1.52cde
1.68b-e

5.16c-h
6.28a-e
5.00d-h
6.44a-d
5.16c-h
5.96a-e
6.04a-e
6.52abc

5.88b-f
6.84a-d
6.44a-e
7.08abc
5.48d-g
7.16abc
7.16abc
6.76a-d

6.75b-e
8.30b
5.32c-f
11.22a
6.85bcd
6.20b-f
7.80bc
7.70bc

8.36ab
8.36ab
7.40abc
9.00a
8.04ab
7.72ab
8.68ab
8.52ab

11.40a-d

1.00e

6.68ab

7.32ab

6.50b-f

8.36ab

10.80bcd
**
15.52

1.88a-e
**
41.55

5.56a-f
**
17.48

6.52a-e
**
14.79

5.87b-f
**
26.08

8.68ab
**
13.74

Remarks: ** = Significant difference at P≤0.01 level. Means followed by the same letter within each column are not
significantly different according to DMRT.
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Fig.1 The relationship between vase life and withered petal (A), The relationship between vase life and
disease infection (B), The relationship between vase life and water absorption rate (C).

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาอายุการปักแจกันดอกดาวเรือง
สายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 พบว่า การเสื่อมคุณภาพของดอก
มีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น
สายพันธุ์ การหายใจของดอก อาหารสะสมภายในดอก
การตอบสนองต่อเอทิลีน อุณหภูมิ แสง ความชื้นสัมพัทธ์
การเข้ าทำลายของโรค แรงโน้ มถ่ ว งของโลก และการ
สูญเสียน้ำหลังการเก็บเกี่ยวส่งผลให้ มีอายุการปักแจกัน
สั้นลง (Siriphanich and Romphophak, 2006; In and
Lim., 2018) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลต่ออายุการปัก
แจกั น ของดอกดาวเรื อ ง โดยพบว่ า การเปลี ่ ย นแปลง
ปริมาณน้ำหนักสดของดอกดาวเรืองหลังการปักแจกันนั้น
ลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการปักแจกันที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaipanwiriyaporn and
Naradisorn (2010) ได้ ท ำการศึก ษาอายุ ก ารปักแจกัน
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ของดอกหน้าวัว พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด
ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในด้านการศึกษาการเข้า
ทำลายของโรคในดอกดาวเรือ งภายหลั งการปั ก แจกั น
พบว่า ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงทั้งก่อนและหลังการ
เก็บเกี่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเข้าทำลายของ
โรคเพิ ่ ม มากขึ ้ น ในส่ ว นของอั ต ราการดู ด น้ ำ ของดอก
ดาวเรืองมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเกิดจากการ
อุดตันในท่อน้ำของก้านดอก ซึ่งเป็นเหตุมาจากการเกิด
ฟองอากาศในท่อน้ำ ทำให้เกิดการขัดขวางการลำเลียงน้ำ
ไปยังส่วนของดอก ส่งผลทำให้ดอกบานไม่เต็มที่หรือเหี่ยว
ไปก่อนเวลาอันควร จำเป็นต้องมีการให้น้ำแก่ต้นพืชก่อน
การตัดดอก การปรับค่า pH ในสารละลายให้อยู่ในสภาพ
ความเป็นกรด โดยมีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 3-4 สามารถช่วย
ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ในสารละลายได้
(Siriphanich, 2004) นอกจากนั้นยังสามารถใช้สารไคโต
ซานเคลื อ บก้ า นดอก (Bañuelos-Hernández et al.,
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2017) เพื ่ อ ลดการอุ ด ตั น ของก้ า นดอก ซึ ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพหลังการเก็บ
เกี่ยวของดอกดาวเรือง โดยการแช่ในน้ำโซดาส่งผลให้
ดอกดาวเรื อ งมี อ ายุ ก ารปั ก แจกั น ยาวนาน 15.7 วั น
(Ahmad and Dole, 2014) และการศึกษากระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการตัดลำต้น ของดอก
ดาวเรืองแอฟริกัน 'Sovereign' พบว่า เมื่อทำการแช่ลำ
ต้ น ที ่ ต ั ด มาในสารละลายซิ ล เวอร์ ไ ธโอซั ล เฟต (STS)
สามารถเพิ่มอายุการปักแจกันของต้นดาวเรืองได้ 15.8
วัน (Ahmad and Dole, 2014)
สายพั น ธุ ์ ด าวเรื อ งแต่ ล ะสายพั น ธุ ์ ม ี ล ั กษณะ
ทางการเกษตรหลายลั ก ษณะที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า อายุการปักแจกันจะ
ยาวนานขึ้น ถ้าหากลักษณะทั้ง 3 อย่าง คือ การเหี่ยวของ
ดอก การเกิดโรคมีคะแนนการประเมินเพิ่มสูงขึ้น และมี
อัตราการดูดน้ำเพิ่มขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยใน
การวางแผนการคัดเลือกสายพันธุ์ดาวเรือง เพื่อปรับปรุง
พันธุ์ให้ดอกดาวเรืองมีความคงทนต่อการปักแจกันได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของ
ลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในถั่วเหลือง
ฝั ก สด จากการศึ ก ษา พบว่ า ลั ก ษณะทางเกษตร 2
ลักษณะ คือ จำนวนฝั กต่ อต้น และจำนวนเมล็ดต่อต้น
ควรนำไปใช้ในการคัดเลือกถั่วเหลืองฝักสดที่มีผลผลิตสูง
ต่อไป (Thaworn et al., 2011) และการศึกษาการใช้
สหสั ม พั น ธ์ แ ละสั ม ประสิ ท ธิ ์ เ ชิ ง เส้ น ในการคั ด เลื อ ก
เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต ของทานตะวั น พั น ธุ ์ ส ั ง เคราะห์
พบว่า การคัดเลือกทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ที่มีขนาด
ดอกใหญ่สามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (Srimuenwai and
Laosuwan, 2008) ดังนั้นการหาสหสัมพันธ์ลักษณะทาง
การเกษตรสามารถช่วยในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์
พืชได้ดียิ่งขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
การประเมินอายุความคงทนของดอกดาวเรือง
อเมริกันลูกผสมชั่วที่ 1 พบว่า สายพันธุ์ดาวเรืองในแต่ละ
สายพันธุ์มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีเด่นแตกต่างกันไป
ซึ่งดาวเรืองสายพันธุ์ Cana Gold Extra, Queen Yellow
และ Srisiam 636 มี อ ายุ ก ารปั ก แจกั น ยาวนานที ่ สุ ด
ดาวเรื อ งสายพั น ธุ ์ Mahachok Deep Gold Summer
มี น ้ ำ หนัก สดลดลงน้อ ยที ่ สุด ดาวเรื อง hybrid No. 8
มีการเหี่ยวของกลีบดอกและการเกิดโรคช้าที่สุด ดาวเรือง
hybrid No. 6 มีอัตราการดูดน้ำน้อยที่สุด และดาวเรือง
สายพันธุ์ Queen Yellow ไม่พบการหักของก้านคอดอก
ซึ ่ ง พบสหสั ม พั น ธ์ ท างบวกของอายุ ก ารปั ก แจกั น กั บ
การเหี่ยวของดอก การวัดอัตราการดูดน้ำ และการเกิด
โรค จากข้อมูลดังกล่าวดาวเรือง hybrid No. 8 เหมาะสม
ที่จะนำไปปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อให้ดอกมี
อายุการปักแจกันที่ยาวนานต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สถานี ว ิ จ ั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ์ พื ช
ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจำกั ด โฮมซี ด ส์ อำเภอจอมทอง จั ง หวั ด
เชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการเมล็ดพั นธุ ์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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