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4.1     เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวย    31 

ไคโตซานพอลิเมอร เม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน  

4.2    กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (unit/mg) ในลําไยพันธุดอ ท่ี    35 

ปลูกเช้ือ Lasiodiplodia sp. และท่ีไมปลูกเช้ือแลวเคลือบผิวดวย 

ไคโตซานพอลิเมอร 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต และไมเคลือบผิว เก็บ 

รักษาท่ีอุณหภมิู 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน  

4.3    เปอรเซ็นตการเกิดโรคของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน   40 

เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  
4.4 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวย   42 

ไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  
4.5 คา L* สีเปลือกนอกของลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน   44 

ความเขมขน 0.5และ 1 เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภูมิท่ี 10 องศาเซลเซียส  

4.6    คา C° สีเปลือกนอกของลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน   45 

ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภูมิท่ี 10 องศาเซลเซียส  
4.7     คา h° สีเปลือกนอกของลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน  45 

0.5 และ 1 เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภูมิท่ี 10 องศาเซลเซียส  
4.8    คะแนนการประเมินคุณภาพดานสีเปลือกนอกของผลลําไยท่ีผานการเคลือบ  48 

ผิวดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

4.9    คะแนนการประเมินคุณภาพดานสีเปลือกในของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิว  48 

ดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

4.10 คะแนนการประเมินคุณภาพดานรสชาติของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิว  49 

ดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  
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4.11 คะแนนการประเมินคุณภาพดานกล่ินของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิว  49 

ดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  
4.12 คะแนนการประเมินคุณภาพดานคุณภาพโดยรวมของผลลําไยท่ีผาน   51 

การเคลือบผิวดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  

4.13 อายุการเก็บรักษาของลําไยท่ีผานการเคลือบผิว เปนระยะเวลา 5 นาที   51 

แลวนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 10 องศาเซลเซียส  
4.14 เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยไคโตซาน  53 

โอลิโกเมอร เม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน  

4.15 คากิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (unit/mg) ในลําไยพันธุดอท่ีผานการ  56 

ฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต และกรดอะซิติก 

1 เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาหลังการฉีดพนตางๆ 
4.16 การเกิดสารตานเช้ือรายับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ท่ีระดับ  59 

ความเขมขนตาง ๆ จากสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซาน 

โอลิโกเมอร 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาหลังการฉีดพนตางๆ 

4.17 เปอรเซ็นตการเกิดโรคของผลลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร  63 

เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  

4.18 อายุการเก็บรักษาของลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร  63 

เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
7.1 คาการดูดกลืนแสงของ N-acetyl D-glucosamine ความเขมขนตาง ๆ  75 

ท่ีความยาวคล่ืน 575 nm  

7.2 คาการดูดกลืนแสงของ bovine serum albumin ท่ีความเขมขนตางๆ   77 

ท่ีความยาวคล่ืน 750 nm  
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2.1 โครงสรางไคโตซาน          7 

2.2 ข้ันตอนการผลิตไคติน – ไคโตซาน         8 

3.1 แผนภาพข้ันตอนการวิเคราะหเอนไซมไคติเนส     20 

3.2 แผนภาพข้ันตอนการวิเคราะหปริมาณโปรตีน     21 

3.3 การวางกระดาษกรอง (paper disc) ท่ีผานการหยดสาร    24 

สกัดจากเปลือกลําไยท่ี 20, 40, 60, 80% และชุดควบคุม  
รอบโคโลนีเช้ือ Lasiodiplodia sp. ท่ีอายุ 1 วัน  

3.4 แผนเทียบสีของ Minolta (CR-200)      27 

4.1 ลักษณะการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. บนอาหารผสม    31 

ไคโตซานพอลิเมอรเม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน  
4.2 กิจกรรมของเอมไซมไคติเนส ในลําไยพันธุดอ เก็บรักษาท่ี    36 

อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน  

4.3 การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยสาร   38 

สกัดตานเช้ือราจากเปลือกลําไยท่ีไดรับการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

พอลิเมอรท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ  

4.4 กราฟคา L*, C* และ h˚ ของเปลือกนอกลําไยท่ีผานการเคลือบผิว   46 

ดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภูมิ 

ท่ี 10 องศาเซลเซียส  

4.5 ลักษณะการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. บนอาหารผสมไคโตซาน   53 

โอลิโกเมอรเม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน 

4.6 คากิจกรรมเอนไซมไคติเนสของสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพน  57 

ดวยไคโตซานโอลิโกเมอรความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต  
 
 
 
 



 ฏ

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 
รูป           หนา 

 
4.7 การยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยสารสกัดตานเช้ือราจาก  60 

เปลือกลําไยท่ีไดรับการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอรท่ีระยะเวลาตางๆ  

8.1 กราฟมาตรฐานของ N-acetyl D-glucosamine ความเขมขนตาง ๆ   76 

ท่ีความยาวคล่ืน 575 nm  
8.2 กราฟมาตรฐานของ bovine serum albumin ความเขมขนตางๆ   77 

ท่ีความยาวคล่ืน 750 nm  
 


