
ภาคผนวก ก 

1. สูตรอาหาร PDA 

มันฝร่ัง       200  กรัม 

วุน               17    กรัม 
  น้ําตาล glucose      30   กรัม 

  น้ํา       1     ลิตร 
 

ลางมันฝร่ังใหสะอาด หั่นเปนช้ินขนาดเล็ก นําไปตมจนสุก กรองเอาแตน้ํา แลวตมวุนให
ละลาย เติมน้ําตาล glucose ผสมสวนผสมท้ังสองเขาดวยกัน ปรับปริมาตรดวยน้ําใหครบ 1 ลิตร 
และนําไปฆาเช้ือดวยหมอนึ่งความดันไอ 

 

2. การเตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซาน 

 
การเตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซานความเขมขน 0.05, 0.25, 0.5 และ 1 

เปอรเซ็นต จาก Stock สารละลายไคโตซานความเขมขน 2 เปอรเซ็นต 

ตัวอยางการคาํนวณ 

การเตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต  
จากสูตร  C1V1 = C2V2 
 
 C1 = ความเขมขนของ Stock ท่ีเตรียมไว (ไคโตซาน 2%) 

V1 = ปริมาตรท่ีตองใช (กําหนดใหเปน X) 
C2 = ความเขมขนสารละลายไคโตซานท่ีตองการ 

V2 = ปริมาตรท่ีใช (100 ml) 
 

จาก       C1V1 = C2V2 
2X       = (1) (100) 
  X = 50 ml 
 

ดังนั้น เตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 1% ปริมาตร 100 ml 

จะตองใช Stock ไคโตซาน 2% ปริมาตร 50 ml ผสมกับ PDA 50 ml 
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อาหาร PDA ผสมสารละลายไคซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
  จาก       C1V1 = C2V2 

2X       = (0.5) (100)   
  X = 25 ml 

ดังนั้น เตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 0.5% ปริมาตร 100 

ml จะตองใช Stock ไคโตซาน 2% ปริมาตร 25 ml ผสมกับ PDA 75 ml 
 
อาหาร PDA ผสมสารละลายไคซานความเขมขน 0.25 เปอรเซ็นต 
  จาก       C1V1 = C2V2 

2X       = (0.25) (100)   
  X = 12.5 ml 
 

ดังนั้น เตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 0.25% ปริมาตร 100 

ml จะตองใช Stock ไคโตซาน 2% ปริมาตร 12.5 ml ผสมกับ PDA 87.5 ml 
 

อาหาร PDA ผสมสารละลายไคซานความเขมขน 0.05 เปอรเซ็นต 
  จาก       C1V1 = C2V2 

2X       = (0.05) (100)   
  X = 2.5 ml 
 

ดังนั้น เตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 0.05% ปริมาตร 100 

ml จะตองใช Stock ไคโตซาน 2% ปริมาตร 2.5 ml ผสมกับ PDA 97.5 ml 
 

อาหาร PDA ผสมสารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
 

จาก       C1V1 = C2V2 
2X       = (1) (100) 
  X = 50 ml 
 

ดังนั้น เตรียมอาหาร PDA ผสมสารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1% ปริมาตร 100 ml 

จะตองใช Stock ไคโตซาน 2% ปริมาตร 50 ml ผสมกับ PDA 50 ml 
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1. การเตรียมสารทดสอบและ reagent 
 
3.1 Phosphate buffer pH 6.5  

 - สารละลายไดโพแทสเซียมไฮเดรเจนฟอสเฟต (di-potassium hydrogen phosphaste, 

Merck) เตรียมโดยช่ังไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 3.4023 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับ
ปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 500 มิลลิลิตร 

 - สารละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (potassium dihydrogen phosphate, 

Merck) ช่ังโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 4.354 กรัม ละลายดวยน้ํากล่ันแลวปรับปริมาตร
ดวยน้ํากล่ันใหครบ 500 มิลลิลิตร 

 เติมสารละลายไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (กรด) ลงในสารละลายโพแทสเซียมได
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (ดาง) จนไดคา pH เทากับ 6.5 เก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่า 
 
3.2 DNS reagent 

NaOH    1% 

3, 5 dinitrosalicylic acid 1% 

Na2CO3   0.05% 

Phenol    0.2% 

 

ละลาย NaOH 0.5 กรัม ในน้ํากล่ัน 45 มิลลิลิตร เติม 3, 5 dinitrosalicylic acid 0.5 กรัม 
คนใหละลายแลวเติม Na2CO3 0.025 กรัม คนใหละลายเปนเนื้อเดียวกันแลวเติม Phenol 0.1 

กรัม ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 50 มิลลิลิตร เก็บเปน stock ในขวดสีชา 
 
3.3 Sodium potassium tartate 40% 

 ละลาย Sodium potassium tartate 20 กรัม ดวยน้ํากล่ัน 50 มิลลิลิตร 

 
3.4 สารละลายอัลคารไลคอปเปอร 
 - สารละลายโซเดียมคารบอรเนต เตรียมโดยชั่งโซเดียมคารบอเนต 20 กรัม ละลายในน้ํา
กล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 500 มิลลิลิตร 

 - สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เตรียมโดยช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด 4 กรัม ละลายในน้ํา
กล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 500 มิลลิลิตร 
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 - สารละลายโพแทสเซียมทารเตรท เตรียมโดยช่ังโพแทสซียมทารเตรท 0.2 กรัม ละลายใน
น้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 10 มิลลิลิตร 

 - สารละลายคอปเปอรซัลเฟต เตรียมโดยช่ังคอปเปอรซัลเฟต 0.1 กรัม ละลายในนํ้ากล่ัน 
แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 10 มิลลิลิตร 

 ผสมสารละลายโซเดียมคารบอเนต 500 มิลลิลิตร กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 500 
มิลลิลิตร ใหเขากัน หลังจากนั้นเติมสารละลายคอปเปอรซัลเฟต 10 มิลลิลิตร จะไดสารละลายคอป
เปอร สีฟาใส เก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่า 
 
3.5 Folin 50% 

 เตรียมโดยใชโฟลิน 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํากล่ัน 10 มิลลิลิตร 
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ภาคผนวก ข 

การทํากราฟมาตรฐาน 

 

การทํากราฟมาตรฐานของสารละลาย N-acetyl D-glucosamine (NAG) 

 

1. เตรียม working solution ของ N-acetyl D-glucosamine ความเขมขน 1.0 mg/ml โดย
ช่ัง N-acetyl D-glucosamine 0.1 g ละลายในน้ํากล่ัน 100 ml 

2. เตรียมสารละลาย NAG ในหลอดทดลองโดยดูด working solution 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 

0.6, 0.7, 0.8, 1.0 ml เติมน้าํใหมีปริมาตรรวมแตละหลอดเทากับ 1.3 ml 

3. นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 

4. เติม DNS หลอดละ 2 ml ปดหลอดดวยลูกแกวแลวนําไปตมดวยน้ําเดอืดเปนเวลา 15 นาที 

5. เติม 40% Sodium potassium tartrate หลอดละ 1 ml ทําใหเย็นลงทันที 

6. นําไปวดัคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 575 nm โดยใชน้ํากล่ันเปน blank  

(ตาราง 8.1) 

 

 ตาราง 7.1  คาการดูดกลืนแสงของ N-acetyl D-glucosamine ความเขมขนตาง ๆ 

ท่ีความยาวคล่ืน 575 nm 
 

N-acetyl D-glucosamine คาการดูดกลืนแสง 

0.0 0.000 
0.1 0.064 
0.2 0.273 
0.3 0.490 
0.5 0.952 
0.6 1.130 
0.7 1.331 
0.8 1.545 
1.0 1.951 
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 ภาพ 8.1  กราฟมาตรฐานของ N-acetyl D-glucosamine ความเขมขนตาง ๆ ท่ีความยาว
คล่ืน 575 nm 
 

 หนวยการทํางานของเอนไซม (unit of enzyme) 

 กําหนดให 1 unit ของเอนไซม หมายถึง ปริมาณของเอนไซมท่ีทําใหเกิดการปลอย N-

acetyl D-glucosamine 1 µmol ในเวลา 1 นาที 

การทํากราฟมาตรฐานของสารละลายโปรตีน bovine serum albumin 

 
1. เตรียม working solution ของ bovine serum albumin ความเขมขน 1.0 mg/ml โดยช่ัง 

bovine serum albumin 0.01 g ในน้ํา 10 ml 

2. เตรียมสารละลายโปรตีนมาตรฐาน bovine serum albumin ในหลอดทดลอง โดยดูด 
working solution 0.09, 0.18, 0.27, 0.36, 0.45, 0.54, 0.63, 0.72 และ0.81 ml เติม
น้ําใหมีปริมาตรรวมแตละหลอดเทากับ 0.5 ml 

3. เติมสารละลายอัลคารไลคอปเปอร ปริมาตร 2,000 μl ต้ังท้ิงไว 15 นาที 

4. เติมสารละลายโฟลิน 50% ปริมาตร 250  μl ต้ังท้ิงไว 30 นาที 

5. วัดคาการดดูกลืน (OD) ท่ีความยาวคล่ืน 750 nm โดยใชน้ํากล่ันเปน blank (ตาราง 8.2)  
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ตาราง 7.2  คาการดูดกลืนแสงของ bovine serum albumin ท่ีความเขมขนตางๆ ท่ีความยาวคล่ืน 
750 nm 
 

ความเขมขนโปรตีน (mg) คาการดูดกลืนแสง 
0.00 0.000 
0.09 0.101 
0.18 0.154 
0.27 0.184 
0.36 0.195 
0.45 0.256 
0.54 0.304 
0.63 0.338 
0.72 0.372 
0.81 0.379 

 
 
 
 
 
 
 

y = 0.5301x
R2 = 0.9191

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4
0.45

0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

bovine serum albumin (BSA) (mg/ml)

A
bs

or
ba

nc
e 

75
0 

nm

 
 

 
 ภาพ 8.2  กราฟมาตรฐานของ bovine serum albumin ความเขมขนตางๆ ท่ีความยาว
คล่ืน 750 nm 
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การคํานวณคาการดูดกลืนแสง (OD) 

 
1. การคํานวณปริมาณน้ําตาลรีดิวซและ Chitinase activity 
  
 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ =    OD(ES-EC-SC) 
 
เม่ือ 
  ES = Enzyme substrate 
  EC = Enzyme control 
  SC = Substrate control  
 
 เปล่ียนคา OD ท่ีไดเปน ปริมาณเนื้อสาร (mg) โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน NAG  

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ X mg 

จากการทดลองใชเอนไซม 0.3 mg ระยะเวลาการบมเอมไซม 30 นาที  
 น้ําหนักโมเลกุลของ NAG = 221.21 = 1 mole 
 
 NAG 221.21 mg  = 1×103 µmole 
     

= X ×103 µmole /30 min/ enzyme 0.3 ml 
       221.21 
     

=     X×103  µmole / min/ ml 
              221.21×30×0.3 
     

= X  µmole / min/ ml 
          1.99 
 
= (0.502)X µmole / min/ ml 
 

 
กําหนดให 1 unit ของ enzyme = ปริมาณของเอนไซมท่ีทําใหเกิดการปลดปลอย N-acetyl D-

glucosamine 1 µmole ในเวลา 1 นาที 
 

ดังนั้น  Chitinase activity  =  (0.502)X µmole / min/ ml 
    = (0.502)X unit/ml 
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2. การคํานวณปริมาณโปรตีน 
 
 เปล่ียนคา OD ท่ีไดเปนปริมาณความเขมขนของโปรตีน (µg/ml) 

โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน BSA 

 ปริมาณโปรตีน        =     Y  mg/ml 

 จากการทดลองใช enzyme 0.5 ml  

  ดังนั้น      ปริมาณโปรตีน           =       Y   µg/ml 
            0.5 
      
             =        Y  mg/ml 
            500 
 
 
3. การคํานวณคา Specific activity 
 
  Specific activity = Chitinase activity (unit/ml) 
        ปริมาณโปรตีน (mg/ml) 
 
 Specific activity ของ enzyme chitinase = กิจกรรมของเอมไซมไคติเนส หมายถึง คา
อัตราสวนของเอนไซมหรือโปรตีนท่ีศึกษาตอโปรตีนท้ังหมด ถาตัวอยางมีคา Specific activity 
สูง แสดงวามีคาเอนไซมไคติเนสอยูมากเม่ือเปรียบเทียบกับโปรตีนท้ังหมด 
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สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
เพชรบูรณ ปการศึกษา 2543 

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2547 

 
ทุนท่ีไดรับ 

ทุนโครงการพัฒนาบัณฑิต และวิจัยเทคโนยีหลังการเก็บเกี่ยว 
สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
E-mail:  p_k_tom@hotmail.com 

 
 

 
 


