บทที่ 3
อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. วัสดุพันธุพืช

ผลลําไยพันธุดอจากสวนของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายน-เดือน
กันยายน พ.ศ. 2550 ขนสงมายังหองปฏิบัติการดวยรถหองเย็น ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ตัดผล
ลําไยออกจากกานใหเหลือกานเหนือขั้วผลประมาณ 0.5 เซนติเมตร คัดเลือกผลที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางระหวาง 2.2-2.5 เซนติเมตร ไมมีตําหนิจากโรคและแมลง
2. เชื้อ Lasiodiplodia sp. lsotate LP20 จาก ดร. พิชญาภรณ สุวรรณกูฏ
3. อุปกรณวิทยาศาสตร
3.1 เครื่องวัดสี (Choromameter) ยี่หอ Hunter รุน Color Quest XE
3.2 เครื่องชั่งละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง ยี่หอ Mettier-Toledo รุน BB1502-S
3.3 ตูแชเย็นปรับอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส ยี่หอ Sanyo รุน MIR-553
3.4เครื่องวัด spectrophotometer ยี่หอ Analytikjena รุน specord 40
3.5 เครื่อง rotary evaporator ยี่หอ Buchi รุน R-205/V Advance
3.6 เครื่อง High refrigerated speed centrifuge ยี่หอ Herolab รุน Unicen 15DR
3.7 อุปกรณเครื่องแกว
3.8 สารเคมีที่ใช
- ไคโตซานพอลิเมอรและไคโตซานโอลิโกเมอร (ตาหมิงเอนเตอรไพรส, Thailand)
- Sodium hydroxide (Analar, England)
- 3, 5 dinitrosalicylic acid (Fluka chemima, Switzerland)
- Sodium carbonate anhydrous (Scharlau Chemie SA, Spain)
- Phenol (Fisher Scientific, UK)
- Sodium potassium tartrate (MERCK, Germany)
- Copper sulfate (Fisher Scientific, UK)
- Folin (MERCK, Germany)
- di-potassium hydrogen phosphate (Ajax finechem, Australia)
- Potassium dihydrogen phosphate (Ajax finechem, Australia)
- Tween 20 (Ajax finechem, Australia)
- Acetic acid (MERCK, Germany)
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วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1
การทดสอบหาความเขมขนของไคโตซานพอลิเมอรที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Lasiodiplodia sp. ในสภาพ in vitro
1.

2.

3.

4.

5.

เตรียมไคโตซานพอลิ เมอร ความเขมขน 2 เปอรเซ็นต โดยชั่งไคโตซาน 10 กรัม คอย
ละลายในกรดอะซิติกเขมขน (acetic acid) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ําให
ครบ 500 มิลลิลิตร
ผสมไคโตซาน 2 เปอรเซ็นต กับอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) โดยเจือจางใหได
สารละลายไคโตซานความเขมขน 0.05, 0.25, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นําสารละลายไคโตซานความเขมขนตาง ๆ ที่ผสมกับอาหาร PDA (ปริมาตรรวม 100
มิลลิลิตร) เทในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ฆาเชื้อแลว
ใช cork borer เบอร 2 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเชื้อรา Lasiodiplodia
sp. อายุ 2 วัน วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อดังกลาว
บันทึกการเจริญของเชื้อและทําการวัดเปอรเซ็นตการยับยั้งของรัศมีการเจริญ วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Comletetely Randomized Design: CRD) กําหนดให 1 ชุดการ
ทดลอง มีจํานวน 12 ซ้ํา โดยชุดควบคุมใชอาหารผสมกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต

การหาเปอรเซ็นตการยับยั้งของไคโตซานที่มีตอเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ไดจากสูตร ดังนี้
% การยับยั้ง =

R1 – R2 × 100
R1

R1 = รัศมีการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคในชุดควบคุม (control)
R2 = รัศมีการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคในชุดทดลอง
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การทดลองที่ 2 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอกิจกรรมเอนไซมไคติเนสในลําไย
พันธุดอหลังการเก็บเกี่ยว
จากผลการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดลองที่ 1 นําผลการทดลองที่ดี
ที่สุด มาศึกษากิจกรรมของเอนไซมไคติเนส โดยการเคลือบผิวผลลําไยโดยการจุมในสารละลายไค
โตซานพอลิเมอรความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต
การเตรียมสารละลายไคโตซานพอลิเมอร ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต
คอยๆ ละลายไคโตซานดวยกรดอะซิตกิ เขมขน ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แลวเติม tween 80
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน และปรับปริมาตรดวยน้ํา ใหครบ 1 ลิตร ปรับ pH ดวย 0.1 N
NaOH ใหไดประมาณ 5.5
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD)
มี 8 วิธีการ แตละวิธีการละ 4 ซ้ํา ดังวิธีการดังตอไปนี้
วิธีการที่ 1 ผลลําไยปลูกเชื้อ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 2 ผลลําไยไมปลูกเชื้อ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 3 ผลลําไยปลูกเชื้อ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 4 ผลลําไยไมปลูกเชื้อ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 5 ผลลําไยปลูกเชื้อ และเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต
วิธีการที่6 ผลลําไยไมปลูกเชื้อ และเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 7 ผลลําไยปลูกเชื้อ และไมเคลือบผิว
วิธีการที่ 8 ผลลําไยไมปลูกเชื้อ และไมเคลือบผิว
วิธีการ
นําผลลําไยพันธุดอ ลางดวยน้ําสะอาด ฆาเชื้อที่ผิวดวย Clorox® 10 เปอรเซ็นต แลวผึ่งให
แหง หลังจากนั้นนําผลลําไยปลูกเชื้อ Lasiodiplodia sp. ที่ขั้วผล โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อแทงบริเวณที่
ขั้วผล วางเชื้อบริเวณที่เกิดบาดแผล วางผลใสในกลองเก็บความชื้นเปนเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนําไป
จุมสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที นําไปผึ่งใหแหง แลว
บรรจุผลลําไยลงถาดพลาสติก โดยผลลําไย 5 ผลตอ 1 ถาด กําหนดใหหนึ่งถาดคือหนึ่งซ้ํา จํานวน 4
ซ้ํา แลวนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80 เปอรเซ็นต นําผลลําไยมา
สกัดและวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมไคติเนส โดยคํานวณคา specific activity ของเอนไซม
(ภาคผนวก ข) ดัดแปลงจากวิธีการของ พิมพใจ (2548) วัดผลทุก 2 วัน จนถึงการเก็บรักษาวันที่ 12
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วิธีการวิเคราะหเอนไซมไคติเนสและปริมาณโปรตีน
1. การวิเคราะห เอนไซม ไคติ เนส ดั ดแปลงจากวิธีการของ พิ มพใจ

(2538) วิธีการดั ง

แผนภาพ (ภาพ 3.1)
บดเปลือกลําไย ในไนโตรเจนเหลว
ผสมโพแทสเซียมฟอตเฟต บัฟเฟอร pH 6.5
อัตราสวน 2 : 5 (น้ําหนัก : ปริมาตร)
ปนแยกตะกอนที่ 4 องศาเซลเซียส 15000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที
สวนใสที่ได คือ crude enzyme
ผสม crude enzyme กับสารละลายไคโตซาน 0.5 เปอรเซ็นต
อัตราสวน 3 : 2 (ปริมาตร : ปริมาตร)
นําไปบมที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
เติม DNS ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปดปากหลอดดวยลูกแกว
แชในน้ําเดือด เปนเวลา 15 นาที
เติม 40% sodium potassium tartrate ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทําใหเย็นทันที
วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 575 นาโนเมตร
คํานวณปริมาณผลิตภัณฑทไี่ ดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
มีหนวยเปนหนวยตอมิลลิลิตร
ภาพ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการวิเคราะหเอนไซมไคติเนส
ที่มา: พิมพใจ (2538)
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1.

การวิเคราะหปริมาณโปรตีน

วิเคราะหปริมาณโปรตีน เพื่อหาคา specific
Lowry et al. (1951) ดังแผนภาพ (ภาพ 3.2)

activity โดยการดัดแปลงจากวิธีการของ

เจือจาง crude enzyme จากขอ 1 ลง 5 เทา ดวยน้ํากลั่น
ดูด crude enzyme ที่เจือจางมา 500 ไมโครลิตร
แลวเติมสารละลายอัลคารไลคอปเปอร
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
ตั้งทิ้งไว 15 นาที
เติมสารละลายโฟลิน ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต
ปริมาตร 250 ไมโครลิตร
ตั้งทิ้งไว 30 นาที
วัดคาการดูดกลืนแสง (OD) ที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร
คํานวณปริมาณโปรตีนเปรียบเทียบกราฟมาตรฐาน
มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
ภาพ 3.2 แผนภาพขั้นตอนการวิเคราะหปริมาณโปรตีน
ที่มา: Lowry et al. (1951)

22

การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของการเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอการสรางสารตานเชื้อราของลําไย
พันธุในลําไยพันธุดอหลังการเก็บเกี่ยว
จากผลการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดลองที่ 1 นําผลการทดลองที่ดีที่สุด
มาศึกษาการสรางสารตานเชื้อรา โดยการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานพอลิเมอรความเขมขน
0.5 และ 1 เปอรเซ็นต
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD)
มี 4 วิธีการ ดังตอไปนี้
วิธีการที่ 1 ผลลําไยเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 2 ผลลําไยเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 3 ผลลําไยเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต
วิธีการที่ 4 ผลลําไยไมเคลือบผิว
นําลําไยจุมสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที
นําไปผึ่งใหแหง แลวบรรจุผลลําไยทั้งหมดลงกลองพลาสติก นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80 เปอรเซ็นต นําผลลําไยมาสกัดหาสารตานเชื้อราทุก 2 วัน จนถึงวันที่
เก็บรักษาวันที่ 12
3.1 การสกัดสารตานเชื้อราจากเปลือกลําไย

นําผลลําไยมาทําการสกัดสารจากเปลือก โดยแกะเอาเฉพาะสวนเปลือก ชั่งเปลือกหนัก
400 กรัม ตอตัวทําละลาย 1200 มิลลิลิตร ตัวทําละลายคือ เอทานอล 95 เปอรเซ็นต แชทิ้งไว 24
ชั่วโมง แลวกรองเอาสารละลายออกจากกากเปลือก ระเหยเอาตัวทําละลายออกภายใตความดันต่ํา
ดวยเครื่อง rotary evaporator จนแหงเพื่อใหไดสารสกัดหยาบ (crude extract) ของเปลือกลําไย
นําไปทดสอบการตานเชื้อตอไป (สุภัค, 2542)
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3.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการตานเชื้อราของสารสกัดจากเปลือกลําไย
1.

2.

3.

4.

เจือจางสารสกัดหยาบ (crude extract) ของเปลือกลําไย ดวยน้ําใหไดความเขมขน
20, 40, 60 และ 80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
หยดสารสกัดลงบนกระดาษกรอง (Whatman NO. 1) ที่ตัดเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร รอจนแหง แลวหยดซ้ําอีกครั้ง
นํ า กระดาษกรองที่ ห ยดสารสกั ด ที่ ค วามเข ม ข น ต า งๆ มาวางรอบโคโลนี เ ชื้ อ
Lasiodiplodia sp. ที่อายุ 1 วัน (ภาพ 3.3)
บันทึกการเจริญของเชื้อและบริเวณเกิดการยับยั้ง (clear zone) วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) กําหนดให 1 ชุดการทดลอง มี
จํานวน 5 ซ้ํา ใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม

การทดลองที่ 4 ศึกษาสารเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานประสาท
สัมผัสและการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บเกี่ยว
วิธีการทดลอง
นําผลลําไยที่ผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา
5 นาที ผึ่งใหแหง หลังจากนั้นจัดเรียงบนถาดโฟม ถาดละ 10 ผล หุมถาดโฟมที่บรรจุผลลําไยแลว
ดวยฟลมพลาสติก polyvinyl chloride (PVC) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กําหนดให
1 ชุดการทดลอง มีจํานวน 4 ซ้ํา บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุก 3 วัน จนกระทั่งผลลําไยมีการเกิด
โรค 25 เปอรเซ็นตหรือมีคะแนนการประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสอยูในระดับที่ไม
สามารถยอมรับได (คะแนน scoring นอยกวา 3)
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ภาพ 3.3 การวางกระดาษกรอง (paper disc) ที่ผานการหยดสารสกัดจากเปลือกลําไยที่ 20, 40,
60, 80% และชุดควบคุมรอบโคโลนีเชื้อ Lasiodiplodia sp. ที่อายุ 1 วัน
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การบันทึกผลการทดสอบไคโตซานพอลิเมอรตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานประสาท
สัมผัสและการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บเกี่ยว (ปยจิตรา, 2545)
1. เปอรเซ็นตการเกิดโรค
พิจารณาจากการปรากฏของเสนใยเชื้อราที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาบริเวณขั้วผล
และ/หรือ เปลือกผล นําไปคํานวณการเกิดโรคจากสูตร
เปอรเซ็นตการเกิดโรค = จํานวนผลที่เกิดโรค x 100
จํานวนผลทั้งหมด
2. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก
ชั่งน้ําหนักผลลําไยครั้งละ 10 ผล โดยเครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนงและนํามา
คํานวณการสูญเสียน้ําหนักจากสูตร
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก = (น้ําหนักเริ่มตน – น้ําหนัก ณ วันที่ทําการวัด) x 100
น้ําหนักเริ่มตน
3. การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกนอก
ทําการตรวจวัดบริเวณแกมผลทั้ง 2 ดาน โดยใชเครื่อง Choromameter บันทึกคาในระบบ
CILAB (L*, a*, b*) โดยแตละคามีคําอธิบายดังตอไปนี้
คา L* (The lightness factor value) แสดงความสวางเมื่อมีคาเขาใกล 100 และแสดงความ
มืดเมื่อมีคาเขาใกล 0
คา a* ที่เปนบวกแสดงวาผลิตผลมีสีออกแดง คา a* ที่เปนลบแสดงวาผลิตผลมีสีเขียว
คา b* ที่เปนบวกแสดงวาผลิตผลมีสีออกเหลือง คา b* ที่เปนลบแสดงวาผลิตผลมีสีออกน้ําเงิน
คํานวณหาคา chroma

ซึ่งเปนคาที่แสดงใหเห็นถึงความอิ่มตัวของสีจากสมการดังนี้

(McGuire, 1992)
chroma = (a*2 + b*2)1/2
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ถามีคาใกลศูนยแสดงวาวัตถุมีสีซีดจาง (เทา) มีคาสูงเขาใกล 60 แสดงวาวัตถุมีสีเขม และ
คํานวณหาคา hue angle (h°) ที่เปนคาแสดงถึงมุมในการตกกระทบของคา a* ซึ่งมีคาอยูระหวาง
0-360 องศาจากสมการดังนี้ (McGuire, 1992)
THETA = (arctangent (b*a*) / 6.2832 x 360

ถา a >0 และ b >0 ; คา h° = THETA
ถา a <0 และ b >0 ; คา h° = 180+ THETA
ถา a <0 และ b <0 ; คา h° = 180+ THETA
ถา a >0 และ b <0 ; คา h° = 360+ THETA
คา h° เปนคาที่แสดงชวงสีของวัตถุ คือ
0-45
องศาแสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง
180-225 องศาแสดงสีเขียวถึงสีน้ําเงินเขียว
45-90 องศาแสดงสีสมแดงถึงสีเหลือง
225-270 องศาสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน
90-135 องศาแสดงสีเหลืองถึงเหลืองเขียว
270-315 องศาแสดงสีน้ําเงินถึงมวง
315-360 องศาแสดงสีมวงถึงมวงแดง
135-180 องศาแสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว
หากไมมี chroma meter อาจใชวิธีการเทียบสีกับแผนเทียบสีแทน (ภาพ 3.4)
4. การประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค
ใชผูทดสอบจํานวน 5 คน ซึ่งเปนชุดเดียวกันตลอดการชิมทุกครั้ง ทําการประเมินโดยให
คะแนนการชิมแบบ scoring test ของสีเปลือกดานนอก สีเปลือกดานใน รสชาติ กลิ่นและคุณภาพ
โดยรวม จะมีระดับการใหคะแนนดังนี้
1= ไมชอบมากที่สุด
2= ไมชอบปานกลาง
3= เฉยๆ
4= ชอบปานกลาง
5= ชอบมากที่สุด
5. อายุการเก็บรักษา
ใชเกณฑพิจารณาอายุในการเก็บรักษาดังนี้
- เปอรเซ็นตการเกิดโรค ตองมีคานอยกวา 25 เปอรเซ็นต
- การประเมินคุณภาพการบริโภค โดยคะแนนการประเมินแบบ scoring ในทุกดานตองมี
คาไมนอยกวา 3
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ภาพ 3.4 แผนเทียบสีของ Minolta (CR-200)
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การทดลองที่ 5 การทดสอบฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตอเชื้อ Lasiodiplodia sp. ในลําไยพันธุ
ดอกอนการเก็บเกี่ยว
5.1 ทดสอบหาความเขมขนของไคโตซานโอลิโกเมอรที่เหมาะสมในการฉีดพนเพื่อยับยั้งการ

เจริญของเชื้อ Lasiodiplodia sp. ในสภาพ in vitro
ทดสอบความเขมขน ความเขมขน 0.05, 0.25, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยใชวิธีการ
การทดลองเชนเดียวกันกับการทดลองที่ 1
วิธีฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร
จากผลการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดลองที่ 1 นําผลการทดลองที่ดีที่สุด มา
ทํ า การฉี ด พ น ลํ า ไยก อ นการเก็ บ เกี่ ย ว ที่ ส วนลํ า ไย ต.บ า นกาด อ.แม ว าง จ.เชี ย งใหม โดยใช
สารละลายไคโตซานโอลิโกเมอร ความเขมขน 0.5 และ1 เปอรเซ็นต วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Comletetely Randomized Design: CRD) มี 4 วิธีการทดลอง ๆ ละ 2 ตน
วิธีการทดลองที่ 1: ฉีดพนสารละลายไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต
วิธีการทดลองที่ 2: ฉีดพนสารละลายไคโตซาน 0.5 เปอรเซ็นต
วิธีการทดลองที่ 3: control (ฉีดพนดวยตัวทําละลาย)
วิธีการทดลองที่ 4: control (ไมทําการใด ๆ)
ฉีดพนสารละลายในชวงระยะกอนเก็บเกี่ยว 8 วัน โดยใชเครื่องพน แบงพนสารละลาย
วิธีการละครึ่งตน ปริมาตร 10 ลิตร ทําการสุมเก็บผลลําไยเพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณเอนไซมไค
ติเนส ครั้งละ 10 ผล และสุมเก็บผลเพื่อไปสกัดสารตานเชื้อราครั้งละ 3 กิโลกรัม ทุก 2 วัน จนถึง
ระยะเก็บเกี่ยว (วันที่ 8 หลังการฉีดพน) ทําการบันทึกผล เปอรเซ็นตการเกิดโรคและอายุการเก็บ
รักษาของผลลําไยหลังการฉีดพน ในวันที่ 8
5.2

การทดสอบผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร ตอกิจกรรมเอนไซมไคติเนสในลําไย

พันธุดอ
สุมผลลําไยบนตนที่ผานการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร จํานวน 10 ผล ทุก 2 วัน นํามา
วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมไคติเนส โดยทดสอบดวยวิธีการเดียวกันกับการทดลองที่ 2
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5. 3

การทดสอบผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร ตอการสรางสารตานเชื้อราในลําไยพันธุ

ดอ
สุมผลลําไยบนตนที่ผานการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร จํานวน 3 กิโลกรัม ทุก 2 วัน
นํามาตรวจสอบวามีการสรางสารตานเชื้อราหรือไม โดยทดสอบดวยวิธีการเดียวกันกับการทดลอง
ที่ 3
5.4

ศึกษาผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตออายุการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บ

เกี่ยว
เก็บผลลําไยที่ผานการฉีดพนในวันที่ 8 (ระยะเก็บเกี่ยว) ดวยวิธีการตาง ๆ วิธีการละ 4 ซ้ําๆ
ละ 10 ผล จั ดเรี ย งบนถาดโฟม หุ มถาดโฟมที่บรรจุ ผลลํ าไยแลว ดวยฟลมพลาสติก polyvinyl
chloride (PVC) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กําหนดให 1 ชุดการทดลองมีจํานวน 4
ซ้ํา บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุก 3 วัน จนกระทั่งผลลําไยมีการเกิดโรค 25 เปอรเซ็นต เชนเดียวกัน
กับการทดลองที่ 4

