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บทคัดย่อ 

 สารสกัดเซลล์สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินมีองค์ประกอบของธาตุอาหาร และกรดอะมิโนที่ส้าคัญต่อการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นการศึกษาหาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯ ที่สามารถรักษาสภาพของธาตุอาหาร และกรดอะมิโนให้คง
อยู่ได้นานที่สุด โดยท้าการทดลองเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายร่วมกับใส่สารเคมีกันเสียโซเดียมเบนโซเอท ให้มีความ
เข้มข้น  3 เปอร์เซ็นต์ จากนั นน้าไปเก็บรักษาที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ จ้านวน 5 กรรมวิธี ได้แก่ เก็บรักษา 
ที่ระยะเวลา 7  30  60  90  และ 120 วัน  และทุกกรรมวิธีเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ  0 องศาเซลเซียส   
4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง ผลการศึกษาพบว่า การเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินโดยใช้
สารเคมีโซเดียมเบนโซเอทร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส  เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถรักษาปริมาณ
กรดอะมิโนรวม และปริมาณธาตุอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของสารสกัดสาหร่ายฯ ให้คงอยู่และมีปริมาณ
ใกล้เคียงกันกับสารสกัดสาหร่ายฯ ที่ระยะเวลาตั งต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถเก็บรักษาได้นาน 7 วัน  ส่วนการเก็บ
รักษาโดยใช้สารเคมีโซเดียมเบนโซเอทร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และร่วมกับการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิห้อง สามารถเก็บรักษาได้ดีรองลงมา ตามล้าดับ   

 

Abstract 

Nitrogen-fixing cyanobacteria are prokaryotic photosynthetic microorganism that 
produces a wide array of bioactive substances such as auxins, gibberellins, cytokinins, vitamins 



polypeptides and amino acids which promote plant growth and improve plant development. 
The preservation technique of nitrogen-fixing cyanobacterial extract was conducted in this 
study. Cyanobacterial extract (Hapalosiphon sp. DASHN05101) was prepared from the cold 
extraction, then the extract was preserved by using artificial preservative together with the 
storage in various temperature condition (0, 4 degree Celsius and room temperature). The result 
of preservation for 120 days indicated that adding artificial preservative together with storage in 
temperature 0 degree Celsius was the most effective preservation.  

 
ค าน า 

  การเกษตรแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นระบบการเกษตรที่ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตรและ
เทคโนโลยี มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ทั งนี เพ่ือให้สามารถผลิตผลได้ในทุกช่วงเวลาและมี
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง การใช้สารเคมีทางการเกษตรจ้าพวกปุ๋ยเคมี สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืช
สังเคราะห์ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่น้ามาใช้ในการเกษตรกันมากขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ นใน
ระยะเวลาเท่าเดิมหรือสั นลงซึ่งผลของการท้าการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมา
มากมายหลายประการได้แก่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ   ผลกระทบต่อสุขภาพของ
เกษตรกรและผู้บริโภค และผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการน้าจุลินทรี ย์
และสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตกันมากขึ น เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดและหรือทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี การใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือป้องกันและก้าจัดแมลงศัตรูพืชรวมถึงการใช้สารสกัดจากสาหร่ายและสาหร่าย
ทะเลเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีน กรดอะมิโน ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริมทางใบแก่พืช ซ่ึงปัจจุบันมีการน้าเข้า
จากต่างประเทศหลายยี่ห้อ โดยส่วนใหญ่เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเล(seaweeds) ซึ่งในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
กรดอะมิโน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulator) หลายชนิด ได้แก่ ไซโตไคนิน 
ออกซิน (IAA)  (Abe et al., 1972) และจิบเบอเรลลิน (Sekar et al., 1995) เป็นต้น โดยมีการยอมรับและ
น้าไปใช้ในพืชสวน (Turan and Kose, 2004)  สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (Cyanobacteria) ทีต่รึงไนโตรเจนได้ที่
ด้ารงชีวิตอย่างอิสระ ในช่วงการเจริญเติบโตสามารถสังเคราะห์สารช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เจริญเติบโตของพืช (bioactive substance) ได้ เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน วิตามิน โพลีเปปไทด์ 
และ กรดอะมิโน เป็นต้น (Whitton, 2000)  ซึ่งสารที่เป็นประโยชน์แก่พืชเหล่านี  สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในรูป
สารสกัดสาหร่ายฯได้เช่นเดียวกันกับสาหร่ายทะเล ประไพ และคณะ (2558) ได้ท้าการผลิตเซลล์สาหร่ายสีเขียว
แกมน ้าเงิน Hapalosiphon sp. DASH05101 และสกัดเซลล์สาหร่ายฯ ด้วยน ้า และน้าสารสกัดท่ีได้ไปทดสอบแช่
เมล็ดผักพบว่าสารสกัดสาหร่ายฯ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าผักได้ และเมื่อน้าไปทดลองใช้ฉีดพ่นแก่ต้น
ผักกาดหอม ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อัตราต่างๆ พบว่า การใช้สารสกัดสาหร่ายฯ ที่
ระดับความเข้มข้น 5  10  และ 20เปอร์เซ็นต์   ช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตให้แก่ผักกาดหอมได้ และสามารถลดการ
ใช้ปุ๋ยลงได้ 25 เปอร์เซ็นต์  ดังนั นเพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินให้มีอายุการ



ใช้งานได้ยาวนานขึ น การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินที่มีประสิทธิภาพจึงจ้าเป็นต้อง
ท้าการศึกษา เพ่ือให้ได้วิธีการเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯ ที่เกษตรกรสามารถเก็บรักษาได้เองซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการผลิตพืชต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1.สารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน Hapalosiphon sp.DASHN05101 เข้มข้นที่ผลิตโดยห้องปฏิบัติการ

สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินและแหนแดง  
2.สารเคมีส้าหรับวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้  
3. สารเคมีโซเดียมเบนโซเอท 
4. ขวดพลาสติกขนาด 120 มิลลิลิตร 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 
6. ตู้เย็น  
7. ตู้แช่แข็ง (Freezer) 

 
วิธีการ 

1.การเพาะเลี้ยงและการเตรียมสารสกัดสาหร่ายฯสีเขียวแกมน้ าเงิน 

น้าสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินที่สามารถสร้างโปรตีนได้ดีสายพันธุ์ Hapalosiphon sp.DASHN05101 
มาเพาะเลี ยงในอาหารเหลวปราศจากไนโตรเจนสูตร BG-11 ในถังพลาสติกโพลีคาร์บอเนตขนาด 18.9 ลิตร โดยใส่
หัวเชื อตั งต้น(Starter) ปริมาตร 10เปอร์เซ็นต์  ท้าการเพาะเลี ยงสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินในสภาพควบคุม โดยให้
แสงด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ และอุณหภูมิ 25+1 องศาเซลเซียส เมื่อสาหร่าย
เจริญเติบโตถึงระยะปลาย log phase ท้าการเก็บเซลล์สาหร่ายโดยกรองผ่านผ้ากรองแพลงตอน ล้างเซลล์ด้วยน ้า
กลั่น 2 ครั ง พอหมาด จากนั นชั่งหาน ้าหนักสดเซลล์สาหร่าย และน้าไปสกัดสารละลายเซลล์แซบโดยวิธีการสกัด
เย็นตามวิธีการของ Shaaban (2001) โดยน้าเซลล์สาหร่ายที่ผ่านการกรองและชั่งน ้าหนักแล้วละลายในน ้ากลั่นนึ่ง
ฆ่าเชื อปริมาตรเป็น 5 เท่าของน ้าหนักเซลล์สด กวนเซลล์ให้เข้ากันน้าไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส นาน 
24 ชั่วโมง ท้าการละลายน ้าแข็งและน้าสารแขวนลอยเซลล์ที่ได้ไปปั่นตกตะกอนที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที สุ่ม
เก็บสารสกัดเซลล์ส่วนใส(clear cell sap) ไปวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนรวม(ท่ีบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ้ากัด)  ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อมูล
องค์ประกอบของสารสกัดสาหร่ายฯตั งต้น ส้าหรับใช้ในการทดลอง 

 

2. การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินที่มีประสิทธิภาพ 



น้าสารสกัดเซลล์สาหร่ายที่เตรียมได้จากข้อ 1 บรรจุลงในขวดพลาสติก จ้านวน 100 มิลลิลิตร เติม
สารเคมีกันเสียโซเดียมเบนโซเอท ให้มีความเข้มข้น 3.0เปอร์เซ็นต์ จากนั นน้าไปเก็บรักษาตามแผนการทดลอง วาง
แผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ ้า  5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯที่ระยะเวลา 7 วัน
กรรมวิธีที่  2 เก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯที่ระยะเวลา 30 วัน  กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯที่
ระยะเวลา 60 วัน  กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯที่ระยะเวลา 90 วัน  กรรมวิธีที่ 5 เก็บรักษาสารสกัด
สาหร่ายฯที่ระยะเวลา 120 วัน  

ทุกกรรมวิธี ท้าการทดลองเก็บรักษาไว้ที่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  3 ระดับอุณหภูมิ  คือ  ที่ 0  
องศาเซลเซียส    ที ่4 องศาเซลเซียส และทีอุ่ณหภูมิห้อง (30±3 องศาเซลเซียส) เมื่อถึงระยะเวลาการเก็บรักษาที่
ก้าหนด เก็บตัวอย่างสารสกัดไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณกรดอะมิโนรวม 17 ชนิด (วิเคราะห์โดยวิธี 
Gas Chromatograph)    ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์วิเคราะห์โดยวิธี Steam distillation  ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์วิเคราะห์โดยตรงโดยการท้าให้เกิดสี โดยวิธี molybdenum blue   โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์  วิเคราะห์โดยการสกัดด้วยน ้ายา   1 N  NH4Oac  pH 7 (กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน กอง
ปฐพีวิทยา, 2544)  และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมส้าหรับใช้ในเก็บรักษาสารสกัด
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน  

 
ระยะเวลา           ตุลาคม 2558 - กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ  กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน และปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในสารสกัดสาหร่ายฯ เมื่อ
เก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินไว้ที่สภาพอุณหภูมิต่างๆ  

1. ปริมาณกรดอะมิโนรวม (Total amino acid) 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนรวมของสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้น ก่อนการทดลอง พบว่ามีปริมาณ
เท่ากับ 936.42 มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินโดยใส่สารเคมีโซเดียมเบนโซ
เอทร่วมกับการเก็บไว้ที่ อุณหภูมิต่างๆ  3 ระดับ คือ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส    4 องศาเซลเซียส และที่
อุณหภูมิห้อง เมื่อเก็บตัวอย่างสารสกัดสาหร่ายมาวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนรวม ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา  7  
30  60  90 และ 120 วัน  พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ท้าให้ปริมาณกรดอะมิโนรวมลดลง
เพียงเล็กน้อย ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 7-60 วัน แต่จะลดลงอย่างมากที่ระยะเวลา 90 และ 120 วัน โดยที่
ระยะเวลา 120 วัน จะมีปริมาณกรดอะมิโนรวมคงเหลือเท่ากับ 680.13 มิลลิกรัมต่อลิตร  ส่วนการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  พบว่าปริมาณกรดอะมิโนรวมจะลดลงเพียงเล็กน้อยที่ระยะเวลา 7-30 วัน และจะ
ลดลงอย่างมากที่ระยะเวลา 60-120 วัน  ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง  สามารถรักษาปริมาณกรดอะมิโนให้
ลดลงเพียงเล็กน้อยได้เพียงแค่ระยะเวลา 7 วัน หลังจากนั นปริมาณกรดอะมิโนรวมจะลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง



จนถึงระยะเวลาการเก็บรักษาที่ 120 วัน ซึ่งปริมาณกรดอะมิโนรวมคงเหลือจะมีปริมาณใกล้เคียงกันกับการเก็บ
รกัษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1)    

 

                       

ภาพที่ 1 ปริมาณกรดอะมิโนรวมของสารสกัดสาหร่ายฯ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกันที่ระยะเวลาต่างๆ  

 

 

ตารางที่ 1  ปริมาณกรดอะมิโนรวม ของสารสกัดสาหร่ายฯ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกันที่ระยะเวลาต่างๆ 

 

กรรมวิธี อุณหภูมิที่เก็บรักษา (องศาเซลเซียส) 
 0 a 4 a อุณหภูมิห้อง a, b 
1.เก็บรักษาที่ระยะเวลา 7 วัน  935.20 931.42 930.31 

2.เก็บรักษาทีร่ะยะเวลา 30 วัน  925.30 913.53 856.72 

3.เก็บรักษาทีร่ะยะเวลา 60 วัน 913.51 818.05 817.97 

4.เก็บรักษาทีร่ะยะเวลา 90 วัน 794.25 623.28 592.09 

5.เก็บรักษาทีร่ะยะเวลา 120 วัน 680.13 567.43 562.07 

ปริมาณกรดอะมิโนรวมในสารสกดัสาหร่ายฯ ตั งต้นเท่ากับ 936.42 มิลลิกรัมต่อลิตร   
a มิลลิกรัมต่อลิตร,     b อุณหภูมิหอ้งเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส 

  

2. ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์  

ระยะเวลาที่เก็บรักษา 



 ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้น ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.27 
มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินโดยใส่สารเคมีโซเดียมเบนโซเอทร่วมกับการเก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิต่างๆ  3 ระดับ คือ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส   4 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิห้อง พบว่า การเก็บ
รักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินไว้ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 7  30  60  90 และ 120 วัน  
พบว่า ทุกระยะเวลาที่เก็บรักษามีปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ใกล้เคียงกันซ่ึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
ใกล้เคียงกับสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้น ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิห้อง พบว่า ที่
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ 7 วัน จะมีปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์เพ่ิมขึ นจากสารสกัดสาหร่ายตั งต้น และจะ
เพ่ิมขึ นต่อเนื่องจนถึงที่ระยะเวลา 120 วัน ซึ่งปริมาณไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ นดังกล่าวเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของ
สารกันเสียลดลงและมีเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่มีความเย็นไม่เพียงพอที่จะยับยั งการท้างานของจุลินทรีย์ได้ จึง
ท้าให้จุลินทรีย์ด้าเนินกิจกรรมเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์ไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบในสารสกัดสาหร่ายฯ ไปเป็นอนิ
นทรีย์ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์โดยขบวนการ deamination (กรรณิการ์, 2525) ซึ่งผลการทดลองดังกล่าว
สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณกรดอะมิโนรวมเมื่อเก็บรักษาท่ีระยะเวลานานขึ น (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตารางที่ 2 ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ ของสารสกัดสาหร่ายเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกันที่
ระยะเวลาต่างๆ 

กรรมวิธี อุณหภูมิที่เก็บรักษา (องศาเซลเซียส) 

 
0 a 4 a อุณหภูมิห้อง a, b 

1. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 7 วัน 0.25 0.31 c        0.43 c 
2. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 30 วัน 0.35 0.45 b 0.57 bc 
3. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 60 วัน 0.25 0.45 b 0.56 bc 
4. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 90 วัน 0.25 0.55 a 0.66 b 
5. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 120 วัน 0.25 0.56 a 0.83 a 

CV(%) 20.3 9.1           18 



ตัวเลขในสดมภเ์ดียวกัน ท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยวิธี DMRT                           

ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ในสารสกดัสาหร่ายฯ ตั งต้นเท่ากบั 0.27 มิลลิกรัมต่อลิตร   
a มิลลิกรัมต่อลิตร,     b อุณหภูมหิอ้งเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส 

 

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์   
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้น ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 27.15 

มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯ ที่อุณหภูมิ 0  และ 4 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาการเก็บ
รักษา 7 วัน  พบว่ายังคงมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ใกล้เคียงกับในสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้น และเมื่อ     
เก็บรักษาที่ระยะเวลาเพ่ิมขึ น ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์จะเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่ 120 วัน   ซึ่งให้ผลไปในทิศทางเดียวกับปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ที่ลดลงข้างต้น (ตารางที่ 3)  
ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในสารสกัดสาหร่ายฯ นั น พบว่า การเก็บรักษาไว้ที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ  
และที่ระยะเวลาต่างๆ ยังคงมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมี
ปริมาณใกล้เคียงกันกับปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้น (ตารางท่ี  4) 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของสารสกัดสาหร่ายฯ เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน  
ที่ระยะเวลาต่างๆ 

   

                    กรรมวิธ ี อุณหภูมิที่เก็บรักษา (องศาเซลเซียส) 

 
0 a 4 a  อุณหภูมหิ้อง a, b 

1. เก็บรกัษาที่ระยะเวลา 7 วัน 27.95 c 27.95 e 33.27 d 
2. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 30 วัน 34.71 b 38.48 d 42.08 c 
3. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 60 วัน 38.27 b 46.15 c 51.73 b 
4. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 92 วัน 48.92 a 48.92 b 53.05 b 
5. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 120 วัน 46.11 a 55.03 a 57.98 a 

CV(%)         8.4           4.2           5.3 
ตัวเลขในสดมภเ์ดียวกัน ท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยวิธี DMRT                           

ปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ในสารสกดัสาหร่ายฯ ตั งต้นเท่ากบั 27.15 มิลลิกรัมต่อลิตร   
a มิลลิกรัมต่อลิตร,     b อุณหภูมหิอ้งเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ของสารสกัดสาหร่ายฯ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ที่
ระยะเวลาต่างๆ  

กรรมวิธี  
อุณหภูมิที่เก็บรักษา (องศาเซลเซียส) 

0 a 4 a อุณหภูมหิ้อง a, b 



1. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 7 วัน       65.40   ns      65.60   ns     64.80   ns 
2. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 30 วัน 66.00 65.60 66.40 
3. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 60 วัน 66.40 67.20 66.20 
4. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 92 วัน 65.20 66.80 66.80 
5. เก็บรักษาที่ระยะเวลา 120 วัน 66.60 67.40 65.60 

CV(%)          5.3     2.9  3.8 
nsตัวเลขในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT   

ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในสารสกัดสาหร่ายฯ ตั งต้นเทา่กับ 65.54 มิลลิกรมัต่อลติร   
a มิลลิกรัมต่อลิตร,  bอุณหภมูิห้องเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส 
 

         
         (ก)                                              (ข)                                            (ค) 

ภาพที่ 2 การเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายฯที่อุณหภูมิต่างๆ  (ก)เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส   
 (ข)เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส           (ค) เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 

 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินโดยใช้สารเคมีโซเดียมเบนโซเอทร่วมกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส  เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถรักษาปริมาณกรดอะมิโนรวม และปริมาณธาตุอาหารซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญของสารสกัดสาหร่ายฯ ให้คงอยู่และมีปริมาณใกล้เคียงกันกับสารสกัดสาหร่ายฯ ที่ระยะเวลาตั ง
ต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถเก็บรักษาได้นาน 7 วัน  ส่วนการเก็บรักษาโดยใช้สารเคมีโซเดียมเบนโซเอทร่วมกับการ



เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และร่วมกับการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้อง สามารถเก็บรักษาได้ดีรองลงมา 
ตามล้าดับ   

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ใช้เป็นข้อมูลในการแนะน้าวิธีการเก็บรักษาสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินให้แก่เกษตรกรที่มีการ
ผลิตสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินใช้เอง  

  
ค าขอบคุณ 

- 
 

เอกสารอ้างอิง 
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