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Abstract
The effects of controlled atmosphere storage on the quality of cut Dendrobium orchid flowers was
studied. The controlled atmosphere conditions were combinations of 5% CO2 + 2% O2, 5% CO2 + 4% O2, 10%
CO2 + 2% O2 and 5 and 10% CO2 + 4% O2 compared with a conventional atmosphere storage (0.03%
CO2and21% O2). All treatments were stored at 13C and 95 % relative humidity (RH). The results showed that cut
Dendrobium orchids stored in all the controlled atmosphere conditions had the longest storage life of 15 days.
While cut Dendrobium orchids in conventional atmosphere had the shortest storage life for 10 days. Furthermore,
all controlled atmosphere conditions significantly maintained fresh weight, anthocyanin content and freshness
better than those of the cut Dendrobium orchids stored at a conventional atmosphere storage.
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศตอคุณภาพของกลวยไมสกุลหวายตัดดอก สภาพ
ควบคุมบรรยากาศที่ศึกษามีสวนประกอบของบรรยากาศดังนี้ 5% CO2 + 2% O2, 5% CO2 + 4% O2, 10% CO2 + 2% O2
และ 10% CO2 + 4% O2 เปรียบเทียบกับการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ ไดแก 0.03% CO2และ21% O2โดยทุก
กรรมวิธีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ13 C และความชื้นสัมพัทธ 95% จากการทดลองพบวา การเก็บรักษาดอกกลวยไมสกุลหวายตัด
ดอกในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีมีอายุเก็บรักษาไดนานสูงสุด15 วัน สวนการเก็บรักษาในสภาพปกติมีอายุการเก็บ
รักษาสั้นที่สุดเพียง 10 วัน นอกจากนี้ยังพบวาการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีสามารถรักษาน้ําหนักสด
ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสดของดอกกลวยไมไดดีกวาการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
คําสําคัญ: สภาพควบคุมบรรยากาศ, การเก็บรักษา, ดอกกลวยไมสกุลหวาย
คํานํา
ดอกกลวยไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะใชบริโภคภายในประเทศ
แลว ยังมีการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศอีกดวย โดยมีตลาดที่สําคัญคือ ญี่ปุน 25.29% ประเทศแถบยุโรป 19.46%
สหรัฐอเมริกา 16.43% ตามดวยจีน 5.49% และประเทศอื่นๆอีก 33.33% (Department of International Trade Promotion,
2014) แตปญหาที่สําคัญของดอกกลวยไม ภายหลังการเก็บเกี่ยว คือ มีอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจําหนายสั้นเมื่อ
ขนสงถึงปลายทาง ซึ่งปญหาดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียทั้งในดานคุณภาพและดานปริมาณ สงผลเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยางมาก ปจจุบันมีการนําวิธีการปฏิบัติหลายอยางมาใชเพื่อลดความเสียหายดังกลาว ยืดอายุการเก็บรักษาและอายุการวาง
จําหนายของดอกกลวยไม เชน การใชสารเคมี การเก็บรักษาโดยใชอุณหภูมิต่ํา และการฉายรังสี เปนตน นอกเหนือไปจากการ
เก็บรักษาโดยใชอุณหภูมิต่ําเพียงอยางเดียว การเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศ (controlled atmosphere storage)
รวมกับการใชอุณหภูมิต่ํา (low temperature) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพในผลิตผลหลายชนิด โดยมีหลักการ
คือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของบรรยากาศที่อยูรอบๆ ผลิตผลดวยการลดระดับความเขมขนของแกสออกซิเจน และ/หรือ
เพิ่มระดับความเขมขนของแกส CO2 ใหสูงขึ้น แลวควบคุมสัดสวนของปริมาณแกสดังกลาวใหคงที่ตลอดระยะเวลาของการเก็บ
รักษา ซึ่งจะทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวใหอยูในสภาพดีไดนานกวา หรือมีคุณภาพดีกวาเมื่อ
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เปรียบเทียบกับการเก็บรักษาในสภาพปกติ ที่ระดับอุณหภูมิและระยะเวลาเทากัน (Yahia and Singh, 2009) ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงไดทําการศึกษาและทดสอบระดับความเขมขนของกาซ O2 และกาซ CO2 ที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาดอกกลวยไมในสภาพ
ควบคุมบรรยากาศ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการนํามาปรับใชไดจริงตอไปในอนาคต
อุปกรณและวิธีการ
ดอกกลวยไมที่ใชในงานวิจัยนี้เปนดอกกลวยไมสกุลหวายตัดดอก พันธุ Red Bomjo สงมาจากฟารมเกษตรกร ซึ่งเปน
ผลิตผลที่ถูกสงมาถึงตั้งแตชวง 5.30-6.00 น. โดยขนสงดวยรถยนตใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที เมื่อผลิตผลถูกขนสงมาถึง
หองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แลวนํามาคัดเลือกเอา
ผลิตผลที่มีคุณภาพดีและขนาดสม่ําเสมอกัน หลังจากนั้นนํามาตัดกานดอกใหมอีกครั้งแลวใสลงในหลอดพลาสติกซึ่งบรรจุน้ํา
กลั่น จากนั้นนําไปบรรจุลงในกลองกระดาษแลวนําไปเก็บใน chamber ควบคุมสภาพบรรยากาศขนาด 40 × 40 × 60
เซนติเมตรซึ่งปดสนิทแลวควบคุมสวนประกอบของบรรยากาศดังนี้ 5% CO2 + 2% O2 , 5% CO2 + 4% O2 , 10% CO2 + 2%
O2 และ 10% CO2 + 4% O2 เปรียบเทียบกับดอกกลวยไมที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ (0.03% CO2 +21% O2) โดย
ทุกกรรมวิธีเก็บรักษารวมกับอุณหภูมิ 13 C และความชื้นสัมพัทธ 95% จากนั้นสุมเอาดอกกลวยไมออกมาตรวจสอบคุณภาพ
ทุกๆ 5 วัน ไดแก อายุการเก็บรักษา โดยนําออกมาปกแจกันที่อุณหภูมิหองจะตองมีอายุการปกแจกันเทากับดอกกลวยไมตัดสด
การสูญเสียน้ําหนักสด ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสดของดอกกลวยไม
ผล
จากการศึกษาผลของการเก็บรักษาดอกกลวยไมสกุลหวายตัดดอก พันธุ Red Bomjo ในสภาพควบคุมบรรยากาศนั้น
พบวา ดอกกลวยไมที่เก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีมีอายุการเก็บรักษาไดนานถึง 15 วัน (Figure1) ในขณะ
ที่ดอกกลวยไมที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกตินั้นมีอายุการเก็บรักษาไดเพียง 10 วัน (Table 1) นอกจากนี้จากการศึกษา
ผลของการเก็บรักษาดอกกลวยไมสกุลหวายตัดดอก
ในสภาพควบคุมบรรยากาศตอคุณภาพของดอกกลวยไมหลังการเก็บ
เกี่ยวยังพบวา การเก็บรักษาดอกกลวยไมในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีเมื่อเก็บรักษานาน 15 วัน ยังสามารถรักษา
น้ําหนักสดของดอกกลวยไม (Figure 2) และสามารถชะลอการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินทําใหการเปลี่ยนสีของกลีบ
ดอกเกิดชาลง (Figure 3) ทําใหสามารถรักษาความสดของดอกกลวยไมไดดีกวาการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ
Table1. Effect of controlled atmosphere on storage life of Dendrobium orchid
Treatment

Storage life
(Days)*
15a ± 2.07
5% CO2 + 2% O2
5% CO2 + 4% O2
15a ± 0.97
10% CO2 + 2% O2
15a ± 1.05
10% CO2 + 4% O2
15a ± 1.15
Control
10b ± 1.15
CV (%)
3.57
LSD
0.85
* Means (Mean ± S.D.) of different superscripts differ significantly at p<0.05
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Figure1. The appearance of Dendrobium orchid after storage at various conditions of controlled atmosphere
storage for 15 days

Figure 2. Effects of controlled atmosphere storage on weight loss of Dendrobium orchid
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Figure 3. Effects of controlled atmosphere storage on total anthocyanin content of Dendrobium orchid
วิจารณผล
ดอกกลวยไมสกุลหวายตัดดอก พันธุ Red Bomjo ที่เก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธี สามารถรักษา
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกกลวยไม และมีอายุการเก็บรักษาไดนานกวาดอกกลวยไมในสภาพบรรยากาศปกติอยาง
ชัดเจน เปนผลเนื่องจากการเก็บรักษาในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนลดลง และเพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซดใหสูงขึ้น
มากกวาบรรยากาศปกติ ทําใหอัตราการหายใจของดอกกลวยไมนั้นลดลง ซึ่งจะสงผลใหกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล
เกิดชาลง ชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย ชะลอการใชสารอาหารที่สะสมอยูในดอกไมทําใหสามารถรักษาน้ําหนักสดของ
ดอกไมได และลดการสังเคราะหและการทํางานของเอทิลีน ทําใหกระบวนการเสื่อมสภาพของดอกไมเกิดชาไปดวย (นิธิยา และ
ดนัย, 2556) นอกจากนี้ยังพบวาดอกกลวยไมที่เก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีนั้นมีการลดลงของปริมาณ
แอนโทไซยานินชากวาดอกกลวยไมที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ อาจเปนผลเนื่องมาจากการเก็บรักษาในสภาพควบคุม
บรรยากาศนั้นมีการลดปริมาณออกซิเจนลง ซึ่งในสภาพออกซิเจนต่ําสามารถชะลอกระบวนการเมแทบอลิซึมตางๆ เชน การ
สลายตัวของโปรตีนภายในเซลลของกลีบดอก เกิดเปนแอมโมเนียที่มีสภาพเปนดาง ซึ่งแอนโทไซยานินที่ใหสีแดงในดอก
กลวยไมจะคงที่ในสภาพที่เปนกรด จึงสามารถชะลอการเปลี่ยนสีของกลีบดอกใหเกิดชากวาดอกกลวยไมที่เก็บรักษาในสภาพ
บรรยากาศปกติ และสงผลใหดอกกลวยไมคงความสดไดดีกวาการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติไดอยางชัดเจน (วรินธร,
2558)
สรุป
การเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศตอคุณภาพของกลวยไมสกุลหวายตัดดอก
พบวาการเก็บรักษาดอก
กลวยไมสกุลหวายตัดดอกในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีมีอายุเก็บรักษาไดนานถึง 15 วัน สวนการเก็บรักษาในสภาพ
ปกติมีอายุการเก็บรักษาสั้นที่สุดเพียง 10 วัน นอกจากนี้ยังพบวาการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศทุกกรรมวิธีสามารถ
รักษาน้ําหนักสด ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสดของดอกกลวยไมไดดีกวาการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เอกสารอางอิง
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