
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับ
ดอกไม้ของโครงการหลวง การส ารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของดอกเบญจมาศ ดอกกุหลาบ และ 
ดอกไฮเดรนเยีย ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มต้นตั้งแต่แปลงปลูกของเกษตรกรจนถึง
ร้านค้าโครงการหลวงเชียงใหม่ โดยศึกษาเปรียบเทียบการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนและ
หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้แต่ละชนิด รวมทั้งมีการศึกษาอายุการปักแจกัน
ของดอกไม้แต่ละชนิดเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
โดยส ารวจดอกไม้ชนิดละ 3 พันธุ์ คือ ดอกเบญจมาศส ารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของพันธุ์ Celebrate 
พันธุ์ Orange Day และพันธุ์ Campus ดอกกุหลาบส ารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของพันธุ์ Persia  
พันธุ์ Twilight และพันธุ์ Cantaloupe และดอกไฮเดรนเยียส ารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของ 
พันธุ์ 031 สีฟ้า พันธุ์ 027 สีขาว และพันธุ์เก่าสีฟ้า  

ผลการส ารวจ พบว่า หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ดอกไม้แต่ละชนิดและ 
แต่ละพันธุ์มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลดลงเมื่อเปรียบเทียบการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้น  
ก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แม้ว่าความเสียหายไม่มีผลกระทบต่อการจ าหน่าย  
แต่มีส่วนในการท าให้อายุการใช้งานหรืออายุการปักแจกันสั้นลง รวมทั้งหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวดอกไม้มีอายุการปักแจกันนานขึ้น ดังนี้ 

1. ดอกเบญจมาศพันธุ์ Celebrate พันธุ์ Orange Day และพันธุ์ Campus ก่อนการปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกันนาน 10.08, 10.48 และ 9.36 วัน ตามล าดับ และ
หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกันนาน 14.16, 14.64 และ 18.72 วัน 
ตามล าดับ  

2. ดอกกุหลาบพันธุ์ Persia ก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปัก
แจกันนาน 4.32 วัน หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบที่ขนส่งแบบแห้งมีอายุ
การปักแจกันนาน 7.72 วัน และดอกกุหลาบที่ขนส่งแบบเปียกมีอายุการปักแจกันนาน 8.52 วัน ดอกกุหลาบ
พันธุ์ Twilight ก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกันนาน 3.80 วัน  
หลังปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบที่ขนส่งแบบแห้งมีอายุการปักแจกันนาน  
10.88 วัน และดอกกุหลาบที่ขนส่งแบบเปียกมีอายุการปักแจกันนาน 11.16 วัน ส่วนดอกกุหลาบ 
พันธุ์ Cantaloupe ก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกันเพียง 3.72 วัน 
แต่หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบขนส่งแบบแห้งมีอายุการปักแจกันนาน 
8.04 วัน และดอกกุหลาบที่ขนส่งแบบเปียกมีอายุการปักแจกันนาน 8.44 วัน  

3. ดอกไฮเดรนเยียพันธุ์ 031 สีฟ้า หลังได้รับการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว
น ามาปักแจกัน ในน้ ากลั่ นและสารละลายกรดซิตริก  pH4 มีอายุการปักแจกันนาน 6 .87 และ  
7.33 วัน ตามล าดับ ส่วนดอกไฮเดรนเยียที่มีวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแบบเดิมแล้วปักแจกันในน้ ากลั่น  
มีอายุการปักแจกันเพียง 3.07 วัน ดอกไฮเดรนเยียพันธุ์ 027 สีขาว หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการ 
หลังการเก็บเก่ียวที่ปักแจกันในสารละลายกรดซิตริก pH3 มีอายุการปักแจกันนาน 5.13 วัน และที่ปักแจกันใน 
น้ ากลั่นมีอายุการปักแจกันนาน 2.87 วัน ส่วนดอกไฮเดรนเยียก่อนปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
แล้วปักแจกันในน้ ากลั่นมีอายุการปักแจกันเพียง 1.80 วัน และดอกไฮเดรนเยียพันธุ์เก่าสีฟ้าหลังได้รับการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแล้วน ามาปักแจกันในน้ ากลั่นมีอายุการปักแจกันนาน 6.47 วัน 
และปักแจกันในสารละลายกรดซิตริก pH4 มีอายุการปักแจกันนาน 5.73 วัน ส่วนดอกไฮเดรนเยียที่มีวิธีการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวแบบเดิมแล้วปักแจกันในน้ ากลั่นมีอายุการปักแจกันนาน 3.47 วัน 

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลโครงการหลวง 

เขา้ก าดว้ยยาง

รัด ตดักา้น

ดอกใหม่ 

ดอกกุหลาบท่ี

ห่อดว้ย

กระดาษ

ลกูฟกู 

 

น าดอก

กหุลาบไป

เกบ็รักษาใน

หอ้งเยน็

อุณหภูมิ 5-6 

องศาเซลเซียส 

บรรจุดอกใน

ภาชนะบรรจุ

ท่ีใชส้ าหรับ

บรรจุดอก

กหุลาบ โดย

ใหก้า้นดอก

จุ่มในน ้ายา

เคมี (pulsing) 

 

ตดัแต่ง

เบ้ืองตน้ 

พร้อมกบัคดั

แยกและจดั

ชั้นคุณภาพ 

เขา้ก า และห่อ

ดอกกุหลาบ

ดว้ยกระดาษ

เคลือบไข 

แช่กา้นดอก

กหุลาบในน ้า

ในถงั

พลาสติกหรือ

บ่อซีเมนต ์

แช่ดอก

เบญจมาศใน

ถงัพลาสติกท่ี

ใส่น ้ายา

ส าหรับแช่

ดอกเบญจมาศ 

การเตรียม

น ้ายาเคมีเพ่ือ

ใชแ้ช่ดอก

เบญจมาศของ

ศูนยฯ์ 

ขนส่งดอก

เบญจมาศให้

ศูนยผ์ลิตผล

โครงการ

หลวง

เชียงใหม่ 

นบัจ านวน วดั

ความยาวกา้น 

และตดักา้น

ดอกใหไ้ด้

ตามชั้น

คุณภาพ 

เขา้ก าดอก

เบญจมาศโดย

รัดดว้ยยางรัด

และบรรจุใน

ถุงส าหรับ

บรรจุดอกไม ้

ตดัแต่งเอาใบ

และหนาม

ออกบางส่วน 

 

ดึงโฟมตาข่าย

ท่ีหุม้ดอก

กหุลาบออก 

เกษตรกรน า

ดอกกุหลาบ

มาส่งขายเอง

ท่ีศูนยฯ์ 

 

ใส่ดอก

กหุลาบท่ีรับ

จากเกษตรกร

ไวใ้นถงั

พลาสติก 

แช่กา้นดอก

ในน ้าเปล่า

เพ่ือรอการตดั

แต่งและคดั

แยกชั้น

คุณภาพ 

เกบ็เก่ียวดอก

กหุลาบโดยใช้

กรรไกรตดัท่ี

กา้นดอก

กหุลาบ 

วางดอก

กหุลาบกอง

รวมกนัไวท่ี้

หวัแปลงปลูก

โดยรองพ้ืน

ดว้ยกระสอบ

พลาสติก 

น าดอก

กหุลาบไป

รวมกนัไวท่ี้

เพิงพกัใกล้ๆ

แปลงปลกู 

ผูเ้กบ็เก่ียว

หอบดอก

กหุลาบท่ีเกบ็

เก่ียวแลว้ไว้

กบัตวั 

ลกัษณะแปลง

ปลกูกหุลาบ

ของเกษตรกร 

ตรวจสอบ

ปริมาณและ

ชั้นคุณภาพ 

รับดอก

กหุลาบจากรถ

ขนส่งของ

ศูนยฯ์ 

บรรจุดอก

กหุลาบลงใน

ภาชนะบรรจุ

เพ่ือส่งไป

จ าหน่ายให้

ลกูคา้หรือ

ร้านคา้

โครงการ

หลวง 

ตรวจสอบ

ปริมาณและ

ชั้นคุณภาพ 

 

ขนส่งดอก

กหุลาบให้

ศูนยผ์ลิตผล

โครงการ

หลวง

เชียงใหม่ดว้ย

รถบรรทุก 6 

ลอ้ ท่ีมีหอ้ง

เยน็  

ตรวจสอบ

คุณภาพก่อน

ขนส่งใหศู้นย์

ผลิตผล

โครงการ

หลวง

เชียงใหม่ 

 

น าถงั

พลาสติก

ส าหรับใส่

ดอกไมข้อง

ศูนยฯ์มาใส่

น ้ายาส าหรับ

แช่ดอก

เบญจมาศ 

วางดอก

เบญจมาศเรียง

ไวใ้นแปลง

ปลกูโดยกา้น

ดอกสมัผสักบั

พ้ืนดิน 

ตั้งท้ิงไว้

ภายในโรงคดั

บรรจุของ

ศูนยฯ์ เพ่ือรอ

ใหเ้จา้หนา้ท่ี

ศูนยฯ์มาสุ่ม

ตรวจสอบ

คุณภาพ 

เกษตรกร

ขนส่งดอก

เบญจมาศถึง

โรงคดับรรจุ

ของศูนยฯ์ 

ติดช่ือพนัธ์ุ 

รหสัของ

ศูนยฯ์ และ

รหสัของ

เกษตรกร 

เจา้หนา้ท่ี

ศูนยฯ์สุ่ม

ตรวจสอบ

คุณภาพ 

ตรวจสอบ

คุณภาพและ

ความเสียหาย

ของดอก 

บรรจุดอกไฮ

เดรนเยียลงใน

ภาชนะบรรจุ

เพ่ือส่งไป

จ าหน่ายให้

ลกูคา้หรือ

ร้านคา้

โครงการ

หลวง 

รับดอกไฮ

เดรนเยียจาก

รถขนส่งของ

ศูนยฯ์ 

ตรวจสอบ

ปริมาณและ

ชั้นคุณภาพ 

ห่อกา้นดอก

ดว้ยส าลีชุบ

สารละลาย

กรดซิตริก 

วางดอกไฮ

เดรนเยียในถงั

พลาสติกให้

กา้นดอกจุ่ม

ในน ้าเปล่า 

เกษตรกรน า

ดอกไฮเดรน

เยียออกจาก

ตะกร้าไมไ้ผ่

สาน 

บรรจุดอกไฮ

เดรนเยียใส่ลง

ในตะกร้าไม้

ไผส่าน 

ขนส่งดอกไฮ

เดรนเยียไปยงั

โรงคดับรรจุ

ของศูนยฯ์

ดว้ย

รถจกัรยานยน

ต ์

แปลงปลกู

ดอกไฮเดรน

เยียของ

เกษตรกร 

เกบ็เก่ียว

ดอกไฮเดรน

เยียโดยใช้

กรรไกรตดั

แต่งก่ิงตดัท่ี

โคนกา้นช่อ

ดอก  

แปลงปลกู

ดอกเบญจมาศ

ของเกษตรกร 

ปลกูใน

โรงเรือนมี

หลงัคาคลุม

ดว้ยพลาสติก 

ลกัษณะของ

ภาชนะบรรจุ

ใชแ้ช่ดอก

เบญจมาศของ

ศูนยฯ์และการ

จดัเกบ็ 

น ้ายาเคมีท่ี

บรรจุในถงั

พลาสติกเพ่ือ

ใชแ้ช่ดอก

เบญจมาศของ

ศูนยฯ์ 

ห่อดอก

กหุลาบดว้ย

กระดาษ

ลกูฟกู  

ดึงเอากลีบ

ดอกดา้นนอก

ท่ีมีต าหนิออก

และแยกชั้น

คุณภาพ 

 

ตรวจสอบ

ปริมาณและ

ชั้นคุณภาพ 

ตรวจสอบ

คุณภาพดอก

เบญจมาศ 

น าดอกไมม้า

ตดัแต่งใหม่ 

แยกก า คดั

แยกชั้น

คุณภาพ เขา้

ก าใหม่โดย

ห่อดว้ย

พลาสติกใส 

และตดักา้น

ดอกใหม่ 

 

วางจ าหน่าย

ในตูค้วบคุม

อุณหภูมิ 

(ประมาณ 10 

องศา

เซลเซียส) 

ส าหรับวาง

จ าหน่าย

ดอกไม้

โดยเฉพาะ 

น ้ายาเคมี

ส าหรับแช่

ดอกไมท่ี้เวียน

ใชห้ลายรอบ

อาจท าให้

ประสิทธิภาพ

ของสารเคมี

ลดลง 

น ้ายาเคมี

ส าหรับแช่

ดอกไมท่ี้

เปล่ียนสีแลว้

อาจท าให้

ประสิทธิภาพ

ของสารเคมี

ลดลง 

น ้ายาเคมีเพ่ือ

ใชแ้ช่ดอก

เบญจมาศของ

ศูนยฯ์ 

บรรจุดอก

เบญจมาศใน

กล่องเพ่ือ

ขนส่งใหศู้นย์

ผลิตผล

โครงการ

หลวง

เชียงใหม่ 

การส ารวจ

และรวบรวม

ขอ้มลูการท า

เขตกรรมและ

การจดัการ

หลงัการเกบ็

เก่ียวดอก

กหุลาบท่ี

ศูนยฯ์ทุ่งเรา 

การส ารวจ

และรวบรวม

ขอ้มลูการท า

เขตกรรมและ

การจดัการ

หลงัการเกบ็

เก่ียวดอก

กหุลาบท่ี

ศูนยฯ์ทุ่งเรา 

ถงับรรจุน ้า

และน ้าท่ีใช้

แช่ดอกท่ีไม่

สะอาดอาจท า

ใหมี้การ

ปนเป้ือน

เช้ือจุลินทรีย ์

ท าใหอ้ายกุาร

ใชง้านของ

ดอกสั้นลง 

การวาง

เคร่ืองมือท่ีใช้

เกบ็เก่ียว

สมัผสักบั

พ้ืนดินอาจท า

ใหเ้กิดการ

ปนเป้ือน

เช้ือจุลินทรีย ์

การส ารวจ

และรวบรวม

ขอ้มลูการท า

เขตกรรมและ

การจดัการ

หลงัการเกบ็

เก่ียวดอก

เบญจมาศท่ี

ศูนยฯ์หว้ยลึก 

การส ารวจ

และรวบรวม

ขอ้มลูการท า

เขตกรรมและ

การจดัการ

หลงัการเกบ็

เก่ียวดอก

เบญจมาศท่ี

ศูนยฯ์หว้ยลึก 

หลงัจากเกบ็

เก่ียวเกษตรกร

วางดอก

สมัผสักบัพ้ืน 

อาจท าใหมี้

การปนเป้ือน

เช้ือจุลินทรีย ์

การวาง

ซอ้นทบัของ

ดอกจ านวน

มากในตะกร้า

ไมไ้ผส่านอาจ

ท าใหด้อก

ไดรั้บความ

เสียหาย 

1) สมัภาษณ์
พนกังานขาย 
และรวบรวม
ขอ้มลูการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียว
ดอกไมข้อง
ร้านคา้
โครงการ
หลวง 

2) ส ารวจการ
สูญเสียของ
ดอกไมท่ี้
เกิดข้ึนใน
ระหวา่งการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียวท่ี
ร้านคา้
โครงการ
หลวง โดย
ระบุสาเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดการ
สูญเสีย 

- การ
สูญเสียของ
ดอก 

- การ
สูญเสียของใบ 

- การ
สูญเสียของ
กา้นดอก 

1) สมัภาษณ์
เจา้หนา้ท่ี
ศูนยฯ์ และ
รวบรวม
ขอ้มลูการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียว
ดอกไมข้อง
ศูนยฯ์ 

2) ส ารวจการ
สูญเสียของ
ดอกไมท่ี้
เกิดข้ึนใน
ระหวา่งการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียวท่ี
ศูนยฯ์ โดย
ระบุสาเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดการ
สูญเสีย 

- การ
สูญเสียของ
ดอก 

- การ
สูญเสียของใบ 

- การ
สูญเสียของ
กา้นดอก 

บนัทึกสภาพ
การขนส่ง 
การส ารวจ

และรวบรวม

ขอ้มลูการท า

เขตกรรมและ

การจดัการ

หลงัการเกบ็

เก่ียวดอกไฮ

เดรนเยียท่ี

ศูนยฯ์ขนุแปะ 

ขนส่งดอกไฮ

เดรนเยียให้

ศูนยผ์ลิตผล

โครงการ

หลวง

เชียงใหม่

ขนส่งดว้ย

รถบรรทุก 6 

ลอ้ ไม่มีหอ้ง

เยน็ 

วางเรียงกล่อง

โฟมบรรจุ

ดอกไฮเดรน

เยียเกบ็รักษา

ไวใ้นหอ้ง

ปรับอากาศ 

บรรจุดอกไม้

ในกล่องโฟม

ซ่ึงรองพ้ืน

ดว้ยขวดน ้าแช่

แขง็ 

ความเสียหาย

ของภาชนะ

บรรจุจากการ

เปียกน ้า 

การตดักา้น

ดอกในแนว

ตรงอาจท าให้

ดอกไมดู้ดน ้า

ไดน้อ้ยลง 

การวาง

ดอกไมไ้วใ้น

หอ้งปรับ

อากาศอาจท า

ใหด้อกไม้

สูญเสียน ้า

ไดม้ากข้ึน 

การจุ่มดอกไม้

ในน ้าเพ่ือท า

ความสะอาด

อาจท าใหเ้กิด

การเน่าเสีย

ของดอก 

 

ถงับรรจุน ้า

และน ้าท่ีใช้

แช่ดอกควร

สะอาด เพราะ

อาจท าใหมี้

การปนเป้ือน

เช้ือจุลินทรีย ์

ท าใหอ้ายกุาร

ใชง้านของ

ดอกสั้นลง 

ความเสียหาย

เกิดจากใบช ้า

เพราะสมัผสั

กบัน ้าแขง็ 

ความเสียหาย

เกิดจากกลีบ

ดอกยอ่ย

เปล่ียนเป็นสี

น ้าตาล 

ความเสียหาย

ของดอก

เบญจมาศจาก

การปลอมปน

ชั้นคุณภาพท่ี

ต ่ากวา่ 

ความเสียหาย

ของดอก

เบญจมาศจาก

ใบเป็นโรคพืช 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบท่ี

ไม่ไดช้ั้น

คุณภาพ 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจาก

ดอกบาน

เกินไป 

การบิดเอา

หนามกุหลาบ

ออกดว้ยความ

รุนแรงอาจท า

ใหก้า้นดอก

ช ้าและ

เสียหายอยา่ง

รุนแรง 

การดึงเอา

กลีบดอกท่ี

เสียหายออก

จะท าใหเ้กิด

บาดแผลและ

ท าใหอ้ายกุาร

ใชง้านของ

ดอกสั้นลง 

การใชถ้งัแช่

ดอกไมสี้ทึบ

หรือบ่อ

ซีเมนตท่ี์ไม่มี

การท าความ

สะอาดบ่อยๆ

อาจเป็นแหล่ง

สะสม

เช้ือจุลินทรีย ์

การมดัดอก

กหุลาบ

รวมกนั

จ านวนมาก

เพ่ือน าไปไวท่ี้

เพิงพกัใกล้ๆ

แปลงปลกูท า

ใหใ้บไดรั้บ

ความเสียหาย

จากหนาม

เก่ียว 

การหุม้ดอก

กหุลาบดว้ย

โฟมตาข่าย

อาจท าให้

ดชันีการเกบ็

เก่ียวเกิดความ

คลาดเคล่ือน 

ความเสียหาย

เกิดจากถุง

บรรจุน ้าท่ีหุม้

กา้นดอกแตก 

ดอกไฮเดรน

เยียมีอายกุาร

ใชง้านหรือ

อายปัุกแจกนั

สั้น 

การเตรียม

น ้ายาเคมี

ส าหรับแช่

ดอกไมด้ว้ยถงั

ปูนขนาดใหญ่ 

อาจท าให้

ความเขม้ขน้

ของสารไม่ได้

ตามท่ีตอ้งการ 

 

การวางดอก

กหุลาบกอง

รวมกนัไวใ้น

แปลงปลกู

เป็นเวลานาน

จะท าใหด้อก

ขาดน ้า 

ความเสียหาย

ของดอก

เบญจมาศจาก

ใบแสดง

อาการเห่ียว 

 

ความเสียหาย

ของดอก

เบญจมาศจาก

ใบหกั 

เกบ็รักษา

ดอกไฮเดรน

เยียไวใ้นหอ้ง

ปรับอากาศ 

บรรจุดอกไฮ

เดรนเยียในถุง

ท่ีใชส้ าหรับ

บรรจุดอกไม ้

ดอกเบญจมาศ

มีอายกุารใช้

งานสั้น 

ความเสียหาย

ของดอก

เบญจมาศจาก

ใบหลุด กา้น

ดอกยอ่ยหกั 

และกลีบดอก

ร่วง 

บรรจุลงใน

กล่องบรรจุ

ดอกไมเ้พ่ือ

ขนส่งไป

จ าหน่ายยงั

ร้านคา้

โครงการ

หลวง 

ขนส่งดอกไม้

ไปจ าหน่ายยงั

ร้านคา้

โครงการ

หลวงดว้ยรถ

หอ้งเยน็ 

ตรวจสอบ

คุณภาพดอก

เบญจมาศ 

 

รับดอก

เบญจมาศจาก

รถขนส่งของ

ศูนยฯ์ 

คดัแยกดอก

เบญจมาศตาม

ชั้นคุณภาพ 

เกบ็รวบรวม

ดอกเบญจมาศ

ในแปลงปลูก 

แลว้ขนไปยงั

เพิงพกัใกล้

แปลงปลกู 

เกบ็เก่ียวดอก

เบญจมาศโดย

ใชก้รรไกรตดั

แต่งก่ิงตดักา้น

บริเวณโคน

ตน้ดอก

เบญจมาศ 

ใชมื้อรูดและ

เดด็ใบออก

บางส่วน 

ขนส่งดอก

เบญจมาศไป

ยงัโรงคดั

บรรจุของ

ศูนยฯ์ 

แช่กา้นดอก

ในถงั

พลาสติกโดย

ใชน้ ้าจากอ่าง

เกบ็น ้า 

น าดอกไฮ

เดรนเยียออก

จากแปลง

ปลกูและตดั

แต่งเบ้ืองตน้

โดยการเดด็

เอาใบออก

บางส่วน 

ใส่กา้นดอก

ใน

ถุงพลาสติกท่ี

บรรจุ

สารละลาย

กรดซิตริก

และรัดปากถุง

ดว้ยยางรัด 

วางดอกไฮ

เดรนเยีย

รวมกนัไวท่ี้

พ้ืนในแปลง

ปลกู 

1) สมัภาษณ์
เจา้หนา้ท่ี
ศูนยฯ์ และ
รวบรวม
ขอ้มลูการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียว
ดอกไมข้อง
ศูนยฯ์ 

2) ส ารวจการ
สูญเสียของ
ดอกไมท่ี้
เกิดข้ึนใน
ระหวา่งการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียวท่ี
ศูนยฯ์ โดย
ระบุสาเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดการ
สูญเสีย 

- การ
สูญเสียของ
ดอก 

- การ
สูญเสียของใบ 

- การ
สูญเสียของ
กา้นดอก 

1) สมัภาษณ์
เกษตรกร และ
รวบรวม
ขอ้มลูการเขต
กรรมและการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียว
ดอกไมข้อง
เกษตรกร 

2) ส ารวจการ
สูญเสียของ
ดอกไมท่ี้
เกิดข้ึนใน
ระหวา่งการ
จดัการหลงั
การเกบ็เก่ียว
ในแปลงปลูก
ของเกษตรกร 
โดยระบุ
สาเหตุท่ีท าให้
เกิดการ
สูญเสีย 

- การ
สูญเสียของ
ดอก 

- การ
สูญเสียของใบ 

- การ
สูญเสียของ
กา้นดอก 

หลงัจากเกบ็

เก่ียวเกษตรกร

วางกา้นดอก

สมัผสักบั

พ้ืนดินซ่ึงอาจ

ท าใหมี้การ

ปนเป้ือน

เช้ือจุลินทรีย ์

ดอกกุหลาบมี

อายกุารใช้

งานหรืออายุ

การปักแจกนั

สั้น 

 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจาก

กลีบดอกฉีก 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจากใบ

ช ้าและใบเกิด

แผลจาก

หนามเก่ียว 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจาก

กลีบดอกเป็น

รอยช ้า 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจาก

โรคพืช (รา

น ้าคา้ง) 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบ

เน่ืองจากเกิด

รอยช ้าท่ีกลีบ

ดอกจากลอน

กระดาษ

ลกูฟกูท่ีใชห่้อ

ดอก 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจาก

แมลงท าลาย 

 

ความเสียหาย

ของดอก

กหุลาบจาก

คอดอกหกั 

วางจ าหน่าย

ในตูค้วบคุม

อุณหภูมิ 

(ประมาณ 10 

องศา

เซลเซียส) 

ส าหรับวาง

จ าหน่าย

ดอกไม ้

น าดอกไมม้า

ตดัแต่งใหม่ 

คดัแยกชั้น

คุณภาพ เขา้

ก าใหม่โดย

ห่อดว้ย

พลาสติกใส 

และตดักา้น

ดอกใหม่ 

วางจ าหน่าย

ดอกไมใ้น

ร้านคา้

โครงการ

หลวง 

ตดัแต่งเอา

ดอกยอ่ยท่ี

เสียหายหรือมี

ต าหนิออก 

ขนส่งดอกไม้

ใหลู้กคา้หรือ

ขนส่งไป

จ าหน่ายยงั

ร้านคา้

โครงการ

หลวงดว้ยรถ

หอ้งเยน็ 

 

น าดอกไมม้า

ตดัแต่งใหม่ 

แยกก า คดั

แยกชั้น

คุณภาพ และ

ห่อใหม่โดย

ห่อดว้ย

พลาสติกใส  

 

ความเสียหาย

เกิดจากกลีบ

ดอกยอ่ยเน่า

เสีย 

 



ผลผลิตที่ส าคัญของงานวิจัย 
1. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการหลังการเก็บเก่ียวดอกไม้อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ดอกกุหลาบ 

เบญจมาศ และไฮเดรนเยีย 
2. ร่างคู่มือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้โครงการหลวง ที่ประกอบด้วยกระบวนการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยวที่ถูกต้องและวิธีปฏิบัติที่ดีในการลดความสูญเสียของดอกไม้อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ดอกกุหลาบ 
เบญจมาศ และไฮเดรนเยีย 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรตลอดจนบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงน าวิธีการหรือกระบวนการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับดอกไม้อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ดอกกุหลาบ เบญจมาศ และไฮเดรนเยียไปประยุกต์ใช้
เพ่ือลดการสูญเสียและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

  
(ก) การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการท าเขตกรรมและการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศที่ศูนย์ฯ ห้วยลึก 
(ข) ลักษณะของดอกเบญจมาศพันธุ์ Orange Day (สีส้ม) 

และ Celebrate (สีเหลือง) ที่ผ่านการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวจนถึงร้านค้าโครงการหลวงเชียงใหม่ แล้วน ามา
ปักแจกันในน้ ากลั่นนาน 14 วัน 

  

  
(ค) ลักษณะของดอกกุหลาบพันธุ์ Persia ที่ผ่านการจัดการ 

หลังการเก็บเกี่ยวจนถึงร้านค้าโครงการหลวงเชียงใหม่  
แล้วน ามาปักแจกันในน้ ากลั่นนาน 4 วัน 

(ง) บรรจุดอกไฮเดรนเยียลงในภาชนะบรรจุเพื่อส่งไป
จ าหน่ายให้ลูกค้าหรือร้านค้าโครงการหลวง 

ภาพการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวของผลิตผลโครงการหลวง 

 
 


