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Abstract  

This research was conducted to investigate the effect of modified atmosphere packaging (MAP) on the 
seed quality of dried chili during storage. The treatments were the following: (a) 100% CO2, (b) 100% N2, (c) 
vacuum, and (d) normal air (control). Samples were divided into two groups: (1) kept in cold condition (0 ± 2 °C) 
and (2) stored at ambient condition (28 ± 2 °C). The germination was declined throughout the storage period, 
particularly at ambient condition. Vacuum-packed samples stored at cold condition tended to delay the losses of 
seed quality during the 3rd and 6th month, followed by the 100% CO2 and 100% N2. In contrast to the stored in 
the control, wherein it had high percentage of germination after 3 months but declined after the 6th month. Thus, 
the cold condition and the reduction of oxygen is recommended to prolong seed quality of dried chili during 
storage.  
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บทคัดย่อ  
จากการศึกษาการดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพเมล็ดในพริกแห้งในระหว่างการเก็บรักษา โดยมีชุดการทดลอง 

ดังนี้ (1) CO2 100% (2) N2 100% (3) vacuum และ (4) อากาศปกติ (ชุดควบคุม) และแบ่งตัวอย่างเป็น 2 ชุด ชุดแรกเก็บในห้องเย็น 
(0 ± 2 °C) และชุดที่สองเก็บในห้องปกติ (28 ± 2 °C) นาน 3 และ 6 เดือน พบว่า เมล็ดมีความงอกลดลงตามอายุการเก็บรักษาที่นาน
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การเก็บที่ 3 เดือน ด้วยการบรรจุแบบ vacuum ในสภาวะห้องเย็น มีแนวโน้มช่วยชะลอการสูญเสียความงอกของ
เมล็ดได้สูงเท่ากับชุดควบคุม (อากาศปกติ) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการบรรจุใน CO2 100% และภายหลัง 6 เดือน เมล็ดที่เก็บใน
ห้องเย็นและบรรจุแบบ vacuum ยังคงความงอกสูงที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการบรรจุใน CO2 100% และ N2 100% แต่สูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุม ดังนั้น วิธีการเก็บรักษาด้วยการลดปริมาณออกซิเจนในห้องเย็น อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยยืดอายุของ
เมล็ดในพริกแห้งระหว่างการเก็บรักษาได้  
ค าส าคัญ: การดัดแปลงสภาพอากาศ ความงอก พริกแห้ง เมล็ด 
  

ค าน า 
การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกโดยทั่วไป ได้จากผลพริกสดที่สุกแก่และน าเข้าสู่ขบวนการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์ต่อไป แต่การน าเมล็ด

ออกจากเนื้อผลซึ่งเป็นส่วนห่อหุ้มออก จะมีโอกาสที่เมล็ดจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น โดยเฉพาะการเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเป็น
เวลานาน ดังนั้น การเก็บรักษาเมล็ดในลักษณะของพริกแห้ง อาจช่วยรักษาคุณภาพของเมล็ดได้ดีกว่าและท าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกได้ยาวนานขึ้น เพราะมีส่วนห่อหุ้มที่ช่วยป้องกันความเสียหายได้ดีกว่าการเก็บรักษาในลักษณะของเมล็ด เช่น ป้องกันความช้ืน 
อากาศ และ/หรือ การเข้าท าลายจุลินทรีย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยการเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกในผลพริกแห้ง
อย่างจริงจัง มีรายงานว่า การเก็บรักษาถ่ัวลิสงในลักษณะเป็นฝัก (pod) ช่วยยืดอายุให้เมล็ดคงความงอกได้ดีและนานกว่าการเก็บรักษา
ด้วยเมล็ด (kernel) (Sujatha และคณะ, 2018) นอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่ช่วยยืดอายุเมล็ดได้ คือ สภาวะการเก็บรักษา ซึ่งมีหลายปัจจัย
เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดในระหว่างการเก็บรักษา เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ ออกซิเจน ลักษณะทางพันธุกรรม อายุของเมล็ด 
องค์ประกอบทางเคมีในเมล็ด และการพักตัว เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญกับปัจจัยเหล่านี้ในระหว่างการเก็บ
                                                           
1 หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10140 
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 10400 
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รักษาทั้งในรูปแบบเมล็ดพันธุ์และเมล็ดที่ยังอยู่ในผลพริกแห้ง ส าหรับเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมในงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว คือ การรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม และการปรับสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ (modified atmosphere packaging; 
MAP) ด้วยการปรับอัตราส่วนของก๊าซออกซิเจน (O2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไนโตรเจน (N2) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นการ
ลดปริมาณ O2 ในบรรจุภัณฑ์ให้พืชแต่ละชนิดมีการหายใจในอัตราที่ลดลง โดยความเหมาะสมของปริมาณก๊าซที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของผลผลิต ในผักและผลไม้สดมรีะดับก๊าซที่แนะน า เช่น O2 3 – 5% : CO2 3 – 5% : N2 85 – 95% 
ตามล าดับ (Soltani และคณะ, 2015) ส าหรับผลผลิตแห้ง เช่น N2 100% หรือ CO2 100% (Parry, 1993) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยยืดอายุทั้ง
ในระหว่างการวางจ าหน่ายและการเก็บรักษาได้ในระยะยาว (Gorris และ Peppelenbos, 2007) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเก็บรักษาพริกแห้งพันธุ ์‘หัวเรือ’ ด้วยการปรับสภาพอากาศภายในบรรจุภณัฑ์ และการควบคุมอุณหภูมิต่อคุณภาพ
ของเมล็ดในระหว่างการเก็บรักษา 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

น าพริกสุกสีแดงพันธุ์ ‘หัวเรือ’ มาอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (LH-120 DN, Lee-Hwa Industry CO., ประเทศเกาหลี) ที่
อุณหภูมิ 45 °C (ประมาณ 38 ± 1 ช่ัวโมง) จนกระทั่งพริกแห้งมีความช้ืนประมาณ 10 ± 1% จากนั้นบรรจุพริกแห้งจ านวน 100 กรัม
ต่อถุง จ านวน 4 ซ้ า ในถุงพลาสติก (โพลีเอทิลีน) ที่มีขนาด 200300 มิลลิเมตร  หนา 117 ไมโครเมตร และปรับสภาพอากาศภายใน
ถุง ดังนี้ (1) CO2 100% (2) N2 100% (3) Vacuum และ (4) อากาศปกติ (ชุดควบคุม) จากนั้นแบ่งตัวอย่างการบรรจุออกเป็น 2 ชุด 
โดยชุดแรกเก็บรักษาในห้องเย็น (0 ± 2 °C และความช้ืนสัมพัทธ์ 60 ± 2%) และชุดที่สองเก็บในห้องปกติ (28 ± 2 °C และความช้ืน
สัมพัทธ ์70 ± 5%) เป็นเวลา 3 และ 6 เดือน จากนั้นสุ่มพริกแห้งและแกะเมล็ด เพื่อทดสอบความงอกตามวิธีมาตฐานของ ISTA (2007) 
และการทดสอบความมีชีวิตของเมล็ด (Tetrazolium test; TZ) (Sawma และ Mohler, 2002)  โดยการทดลองได้วางแผนเป็นแบบ 
complete randomized design (CRD) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ดว้ยวิธี Tukey’s significant difference test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

 
ผลการทดลอง 

จากการศึกษาคุณภาพของเมล็ดที่เก็บรักษาในลักษณะของพริกแห้ง โดยเมล็ดมีความงอกเริ่มต้นเท่ากับ 72.0% และหลังจาก
การเก็บรักษาพริกแห้งนาน 3 และ 6 เดือน พบว่า เมล็ดมีความงอกลดลงตามอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น (Table 1) เมื่อพิจารณาการ
ดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ (MAP) ของพริกแห้ง พบว่า มีผลต่อการงอกของเมล็ดในระหว่างการเก็บรักษาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาและอุณหภูมิที่เก็บรักษา โดยการบรรจุใน Vacuum + 0 °C (T3) เป็นเวลา 3 เดือน มีแนวโน้มช่วยชะลอการสูญเสียความงอก
ของเมล็ดได้สูงเท่ากับ Normal air + 0 °C (T4) โดยเมล็ดมีความงอก 68.0% แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการบรรจุใน CO2 100% + 
0 °C (T1) ทีม่ีความงอกเท่ากับ 63.25% ตรงข้ามกับการเก็บรักษาใน  N2 100% + 0 °C (T2) และ N2 100% + 28 °C (T6) ที่มีแนวโน้ม
ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าที่สุด ส าหรับจ านวนต้นกล้าผิดปกติ (Abnormal seedling) และเมล็ดไม่งอก (Ungerminated seed) ที่ 3 
เดือน มีแนวโน้มพบมากที่สุดในกลุ่มพริกแห้งที่เก็บรักษาในห้องปกติ โดยจ านวนต้นกล้าผิดปกติ พบมากที่สุดใน CO2 100% + 28 °C 
(T5) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บใน N2 100% + 0 °C (T2), N2 100% + 28 °C (T6) และ Normal air + 
28 °C (T8) ในขณะที ่การบรรจุใน N2 100% + 28 °C (T6) มเีมล็ดทีไ่ม่งอกเป็นจ านวนมากที่สุด 

ภายหลังการเก็บรักษานาน 6 เดือน พบว่า ความงอกของเมล็ดที่เก็บใน Vacuum + 0 °C (T3) ยังคงมีแนวโน้มสูงกว่าทรีต
เมนต์อื่น ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับการบรรจใุน Normal air + 0 °C (4) และกลุ่มพริกแห้งที่เก็บท่ี 28 °C (T5 – T8) แต่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติกับการเก็บใน CO2 100% + 0 °C (T1) และ N2 100% + 0 °C (T2) ส าหรับต้นกล้าผิดปกติ พบว่า มีจ านวนเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
พริกแห้งที่เก็บในห้องเย็น ซึ่งพบมากที่สุดใน CO2 100% + 0 °C (T1) และ Normal air + 0 °C (T4) ในขณะที่ ลดลงในกลุ่มที่เก็บใน
ห้องปกติ ซึ่งสอดคล้องกับเมล็ดไม่งอกท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเก็บใน CO2 100% + 28 °C (T5),  N2 100% + 28 °C (T6) และ 
Normal air + 28 °C (T8) และจ านวนเมล็ดตายมากท่ีสุดใน N2 100% + 28 °C (T6) และ Vacuum + 28 °C (T7) ตามล าดับ  
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Table 1 Germination of seed in dried chili ‘Hua Rue’ after packed in the plastic film bags with different modified 
atmosphere packaging (MAP) and stored under cold (0 ± 2 °C) and ambient (28 ± 2 °C) conditions for 3 and 6 
months. 

Treatments Germination 
(%) 

Abnormal 
seedling 

Ungerminated 
seed 

Dead 
seed 

Initial value (Day 0) 72.00 12.25   6.25 6.00 
 
3 Months 

    

T1: 0 °C + 100% CO2 63.25 ab 29.00 bc   7.25 d 2.00 
T2: 0 °C + 100% N2 55.00 cd 31.75 ab 12.25 b 2.00 
T3: 0 °C + Vacuum 68.00 a 23.25 cd   8.50 cd 1.00 
T4: 0 °C + Normal air 68.00 a 21.50 d   9.50 bcd 2.00 
T5: 28 °C + 100% CO2 51.75 de 35.25 a 12.25 b 1.00 
T6: 28 °C + 100% N2 47.75 e 32.00 ab 19.00 a 1.30 
T7: 28 °C + Vacuum 60.00 bc 27.25 bcd 12.00 bc 1.00 
T8: 28 °C + Normal air 57.80 bcd 30.00 ab 12.00 bc 1.00 
F-test <.0001 <.0001 <.0001 ns 
C.V. (%) 5.19 8.64 13.44 20.08 
 
6 Months 

    

T1: 0 °C + 100% CO2 58.25 ab 37.00 a   4.00 c 1.50 d 
T2: 0 °C + 100% N2 54.75 ab 32.00 ab 12.25 c 2.30 d 
T3: 0 °C + Vacuum 59.75 a 30.00 b   9.50 c 1.50 d 
T4: 0 °C + Normal air 49.75 b 37.75 a 11.50 c 2.00 d 
T5: 28 °C + 100% CO2 32.00 c   4.25 d 57.50 a 6.25 b 
T6: 28 °C + 100% N2 22.50 d   4.25 d 63.50 a 9.75 a 
T7: 28 °C + Vacuum 36.25 c 14.25 c 40.75 b 7.50 a 
T8: 28 °C + Normal air 31.00 cd   8.75 cd 55.75 a 3.00 c 
F-test <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
C.V. (%) 9.40 12.50 14.48 25.22 
Means followed by the different letters within the column (a-c) per parameter are significantly different according to Tukey’s 
significant difference test (p ≤ 0.05). 
 

วิจารณ์ผล 
จากผลการทดลองในช่วง 3 เดือนแรกของการเก็บรักษา การบรรจุใน Vacuum ในสภาวะห้องเย็น (T3) มีความงอกสูงเท่ากับ

การบรรจุในอากาศปกติ (T4) อาจเนื่องมาจากเมล็ดยังคงมีความแข็งแรง ท าให้สามารถงอกได้ในสภาวะที่มีอากาศปกติได้ ซึ่งการเก็บ
รักษาพริกแห้งในห้องเย็น เมล็ดยังคงมีความงอกสูงกว่ากลุ่มที่เก็บในห้องปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะที่อุณภูมิต่ าท าให้ส่วนที่มี
ชีวิตของพืชมีอัตราการหายใจและกิจกรรมเมตาบอลิซึมต่างๆ ต่ ากว่าที่อุณภูมิปกติ จึงช่วยยืดอายุของเมล็ด เช่นเดียวกับการรายงานใน
เมล็ดพืชหลายชนิด เช่น พริก (Doijode, 1996) ถั่วแขก (Khalequzzaman และคณะ, 2012) และฝ้าย (Meena และคณะ, 2017) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลานานขึ้น (ที่ 6 เดือน) พบว่า การบรรจุพริกแห้งในถุงที่มีอาการปกติ เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกลดลงแม้จะเก็บที่ห้องเย็นก็ตาม แต่การปรับสภาพบรรยากาศในถุงบรรจุพริกแห้งก่อนการเก็บรักษา สามารถชะลอการลดลงของ
เปอร์เซ็นต์การงอกในเมล็ดพริกได้ โดยเฉพาะในสภาวะสุญญากาศ (Vacuum) ที่มีแนวโน้มให้ผลดีที่สุด (Table 1) เช่นเดียวกับการ
รายงานการเก็บรักษาถั่วลิสง (Sujatha และคณะ, 2018) ถั่วชิคพี (Chickpea) (Patel และคณะ, 2018) และเมล็ดฝ้าย (Cotton) 
(Meena และคณะ, 2017) เป็นต้น ในสภาพสุญญากาศที่ช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดได้ดีกว่าการเก็บรักษาแบบปิดผนึก
ธรรมดา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการลดปริมาณ O2 ช่วยชะลอการหายใจและกิจกรรมเมตาบอลิซึมต่างๆ ให้น้อยลงได้ ( Meena และคณะ, 
2017) ในท านองเดียวกับการบรรจุใน CO2 100% และ N2 100% ซึ่งเป็นการปรับสภาพบรรยากาศเพื่อแทนที่ O2 ภายในบรรจุภัณฑ์ 
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จากผลการทดลอง ความงอกของเมล็ดที่อยู่ภายในพริกแห้งลดลงเมื่อเก็บรักษาพริกแห้งเป็นเวลานานขึ้น โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 
มีต้นกล้าผิดปกติและเมล็ดตายเพิ่มขึ้น และในกลุ่มต้นกล้าผิดปกติลดลง แต่มีเมล็ดไม่งอกในกลุ่ม Ungerminated seed เพิ่มขึ้น ซึ่งใน
กลุ่มแรกสัณนิษฐานว่าเมลด็อาจเกิดการเสื่อมสภาพตามธรรมชาต ิส่วนในกลุ่มที่สอง อาจเป็นไปได้ว่าเมล็ดอาจยังมีชีวิตแต่เกิดการพักตัว
ในระหว่างการเก็บรักษา ดังนั้น จึงได้มีการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้ โดยน าเมล็ดในพริกแห้งมาทดสอบความมีชีวิตด้วยวิธี Tetrazolium 
พบว่า เมล็ดยังมีชีวิต (ไม่แสดงข้อมูล) แสดงว่า มีเมล็ดพักตัวในระหว่างการเก็บรักษาในช่วง 6 เดือนแรก  

 
สรุป 

วิธีการเก็บรักษาในห้องเย็นและการลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะการ Vacuum ช่วยชะลอการสูญเสียความ
งอกของเมล็ดในพริกแห้งได้ดีที่สุด รองลงมาคือ CO2 100% และ N2 100% ตามล าดับ ดังนั้น วิธีการดังกล่าวอาจเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่
ควรน ามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยยืดอายุของเมล็ดพริกในระหว่างการเก็บรักษาได้  
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