
 

บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร 

 
 ลําไย (longan) เปนพืชในตระกูล Sapindaceae ช่ือวิทยาศาสตร คือ Dimocarpus 

longan Lour. และจัดเปนไมผลกึ่งรอน มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษวา longan, lungan, longya และ 
dragon’s eye (ธวัชชัย, 2542) และมีหลายสายพันธุ แตพันธุท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด คือ พันธุดอ 
 ลําไยพันธุดอหรืออีดอ เปนลําไยกลุมกะโหลก เปนพันธุเบา ออกดอกและเก็บผลกอนพันธุ
อ่ืน ใหผลผลิตสูง ตนเปนทรงพุมกวางมน ลําตนไมคอยแข็งแรง กิ่งเปราะหักงาย ทนแลงและทนน้ํา
ปานกลาง ใบเปนใบรวม ใบยอยจะเรียงสลับกัน ออกดอกเปนชอยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร 
กานชออวบแข็ง ดอกเปนสีขาว หรือสีขาวออกเหลือง ขนาดประมาณ 6-8 เซนติเมตร แบงออกเปน
ดอกเพศผู ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณเพศท้ัง 3 ชนิด อาจพบในชอเดียวกัน ออกดอก ติดผลงาย 
ผลมีขนาดปานกลางถึงคอนขางใหญ หนัก 18.5 กรัม/ผล ทรงกลมแปน เบ้ียวเล็กนอย ยกบาขาง
เดียว และบริเวณฐานผล (หัวข้ัว) บุม เสนผานศูนยกลางผลกวางประมาณ 2.6 เซนติเมตร สวนแคบ 
2.3 เซนติเมตร สวนสูงประมาณ 2.4 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวปนเขียวน้ําตาล (ธวัชชัย, 2542) ผิว
ดานนอกของเปลือกผลลําไยมีรูเปดธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะเปนรอยแตกท่ัวผิวผล มีคิวติเคิลบางๆ 
ปกคลุมไมตอเนื่อง มีไตรโคม(trichomes) และสโตมาตา (stomata) กระจายท่ีผิวเปลือก ความ
หนาของเปลือกผลลําไยพันธุดอ คือ 518-644ไมโครเมตร (เฉล่ีย 575 ไมโครเมตร) สามารถแบง
ตามรูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลไดเปน 3 ช้ัน คือ ช้ันนอก (exocarp) และช้ันกลาง (mesocarp) 

ซ่ึงมีความหนาประมาณ 70 เปอรเซ็นต ของความหนาท้ังเปลือก และช้ันใน (endocarp) ขณะท่ีผิว
ดานในของเปลือกผลลําไยมีสีขาวและมีลักษณะเปนลูกคล่ืนเล็กนอย (Jaitrong, 2007) นอกจากนี้ยัง
พบเช้ือราท่ีเปลือกดานนอกเปนจํานวนมาก (Suwanakood, 2007) 

 ผลลําไยพันธุดอมีชวงการเจริญเติบโตนับต้ังแตติดผลจนกระท่ังผลแกใชเวลาประมาณ 21 
สัปดาห ชาวสวนสวนใหญมีความชํานาญในการที่จะดูวาผลลําไยแกพรอมท่ีจะเก็บเกี่ยวไดแลว 
โดยสังเกตจากเปลือกดานนอกเรียบ เปลือกดานในมีลักษณะเปนรางแห เมล็ดเปนสีดํา เนื้อมีรส
หวาน ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดอยูในชวง 16-22 เปอรเซ็นต (Paull and Chen, 1987 อางโดย 
พาวิน, 2543)  
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 การเก็บเกี่ยวลําไยนิยมใชแรงงานคนไปหักชอผลลําไยแลวนําผลผลิตลําไยไปรวบรวมไว 
ในท่ีรมใตตนลําไย เพื่อคัดคุณภาพและตัดแตงชอผล คัดเอาผลท่ีเล็ก ลีบ แตก รวมท้ังผลท่ีมีโรคและ
แมลงทําลายออก ตัดแตงกานท่ีไมมีผลท้ิง (กานลําไยควรมีไมเกินรอยละ 20 ของน้ําหนัก) เพื่อให
ไดชอผลที่มีลักษณะสวยงาม (พงษศักดิ์ และคณะ, 2542)  

 การบรรจุ หีบหอ ปจจุบันภาชนะท่ีใชในการบรรจุลําไยเพื่อนําไปจําหนายมีดังนี ้
1. ตะกราพลาสติก ในปจจุบันพอคาสงออก นิยมบรรจุลําไยในตะกราพลาสติกซ่ึงบรรจุได 

10 - 11 กิโลกรัม การบรรจุโดยนําชอผลลําไยท่ีคัดเกรดแลวเรียงลงในตะกราโดยดานหนา ตะกรา
จะตองเรียงชอลําไยโดยไมใหเห็นกานชอหรือเห็นกานชอนอยท่ีสุด 

2. กลองกระดาษท่ีใชบรรจุลําไยสด จะมีขนาดบรรจุลําไยไดประมาณ 10 กิโลกรัม และ 15 
กิโลกรัม (พาวิน, 2543) 

 
ในการซ้ือขายลําไยจะแบงออกเปนเกรดโดยอาศัยขนาดเสนผานศูนยกลางของผลดังนี้ 

(พิทยาและพาวิน, 2545) 

  เกรด    เสนผานศูนยกลางของผล (เซนติเมตร) 
  AA     มากกวา 2.5 
    A     2.2-2.5 
    B     2.0-2.2 
    C     นอยกวา 2.0 
 

สาเหตุความเสียหายหลังการเก็บเก่ียวของผลลําไย 

  
ซิง ชิง (2520) ไดสรุปถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเนาเสียของผลลําไยซ่ึงมี 3 สาเหตุ ท่ีสําคัญ 

คือ 

1. อายุการเก็บรักษา 
 อายุของผลลําไยระหวางการเก็บรักษามักจะส้ันกวาผลไมชนิดอ่ืน จากการศึกษาพบวา อายุ
การเก็บรักษาผลลําไยมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ กลาวคือ ท่ีอุณหภูมิหอง ลําไย 2 ใน 3 สวนท่ีเก็บ
ไวจะเนาเสียภายใน 4 วัน และผลลําไยท้ังหมดจะเนา ถาเก็บรักษาไวนานเกิน 1 สัปดาห เม่ือเกบ็รักษา
ท่ีอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส จะยืดเวลาการเนาเสียไดอีก 2 วัน ลําไยประมาณ 20% จะเนาเสียเม่ือ
เก็บรักษาไว 1 สัปดาหและลําไยท้ังหมดท่ีเก็บรักษาจะเนา หากเก็บไวนานเกินกวา 2 สัปดาห (ซิง 
ชิง, 2520) 
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 2. บาดแผลและความบอบชํ้าในระหวางเก็บรักษา 
 บาดแผลและรอยชํ้าท่ีเกิดกับผลลําไยมีผลทําใหเปอรเซ็นตการเนาของผลลําไยสูง จากการ
ทดลองใชเข็มหมุดแทงทะลุเปลือกถึงเนื้อผล ผลละ 3 แหง พบวา ประมาณ 75% ของผลท่ีมีบาดแผล
จะเนาเสียภายใน 4 วัน เม่ือเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง ในขณะท่ีผลท่ีไมไดทําแผลเสียหายเพียง 30% 

(ซิง ชิง, 2520) 

 ความบอบชํ้าระหวางการขนสงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดอาการเนาเสีย จากการ
ทดลอง พบวา ผลลําไยท่ีใชมือกดสรางความบอบชํ้าเนาเสียหาย 70% เม่ือเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 11.5 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 11 วัน ในขณะท่ีผลท่ีไมไดบอบชํ้าเนาเสียเพียง 37 % (ซิง ชิง, 2520) 
 
 3. เช้ือจุลินทรีย 
 ลําไยมักเกิดโรคเนาหลังการเก็บเกี่ยวไดงาย ผิวเปลือกลําไยประกอบดวยขนปกคลุมจาํนวน
มาก บางบริเวณมีคิวติเคิลปกคลุมอยู ทําใหสปอรของเช้ือราไปเกาะอยูท่ีผิวเปลือก ขน และบนคิวติ
เคิล และกอใหเกิดโรคผลเนาได 
 ศักดิ์มนตรี (2537) ไดทําการศึกษาการแยกเช้ือราจากชอดอก กิ่งดอก และยอดลําไย พบวา 
เช้ือท่ีแยกไดท้ังหมด 11ชนิด ไดแก Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Colletotrichum 

sp., Fusarium sp., Lasiodiplodia sp. และ Pestalotiopsis sp. เช้ือท่ีไมสามารถระบุช่ือใน 
Spheropsidaceae 1 ชนิด และใน Deuteromyces อีก 4 ชนิด 

Suwanakood (2007) ศึกษาพัฒนาการของโรคผลเนาจากเช้ือราบนเปลือกและข้ัวผล
ลําไยพันธุดอหลังการเก็บเกี่ยว  โดยแยกเชื้อจากเปลือกและข้ัวของผลลําไยโดยวิธี tissue 

transplanting พบเช้ือรา 12 จีนัส ไดแก Aspergillus, Cladosporium, Colletotrichum, 
Fusarium, Lasiodiplodia, Mucor, Penicilium, Pestalotiopsis, Phomopsis, 
Rhizopus, Trichoderma, Verticillium และอีก 7 ไอโซเลท ท่ีไมสามารถระบุชนิดได จาก
การทดสอบความสามารถในการกอโรคเนาบนผลลําไยหลังการเก็บเกี่ยว โดยวิธีการปลูกเช้ือลงบน
เปลือกและข้ัวผล พบวา เช้ือราในจีนัส Lasiodiplodia, Pestalotiopsis, Colletotrichum, 

Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Phomopsis และ Trichoderma ทําใหเกิดโรคผลเนา
ในลําไยท่ีใชทดสอบไดรุนแรงท่ีสุดและลดหล่ันลงตามลําดับ  
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เชื้อรา Lasiodiplodia sp. 
 

ในการจัดลําดับข้ันทางอนุกรมวิธานน้ัน Alexopoulos et al. (1996) ไดจัดเช้ือรา 
Lasiodiplodia sp. จัดอยูใน 

 Phylum       Ascomycota 

 Group           Deuteromycetes 

 Subgroup                Ceolomycetes 
 
 Lasiodiplodia sp. เปนเช้ือราช้ันสูงชนิดหนึ่ง มีเสนใยท่ีแตกแขนงมีผนังกั้นตามขวาง มี
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการสรางโคนิเดีย (conidia) จากโคนิดิโอจีนัสเซลล 
(conidiogenous cells) ในพิคนิเดีย (pycnidia) และการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เรียกวา เช้ือ
Botryodiplodia sp. 
 พิคนิเดียม หรือ โคนิดิโอมาตา (conidiomata) จะอยูในสโตรมา (stroma) อยางแทจริง มี
ท้ังแบบ unilocular และ mutilocular เสนใยอาจจะติดกันอยูในอาหาร หรืออยูบนผิวอาหาร จะ
แยกกันอยูอยางเดี่ยวๆ หรืออยูติดกันรวมกันเปนกลุม มีรูปรางคอนขางกลม แข็ง มีสีน้ําตาลเขม  
 ภายในพิคนิเดียมไมมีโคนิดิโอฟอร (conidiophore) มีเพียงแตโคนิดิโอจีนัสเซลล 
(conidiogenous cells) ซ่ึงเปนเซลลท่ีทําหนาท่ีสรางโคนิเดีย โคนิดิโอจีนัสเซลลเปนแบบโฮโล-

บลาสติก (holoblastic) คือ โคนิดิโอจีนัสเซลล เกิดจากผนังดานในของพิคนิเดียม โคนิดิโอจีนัส 
เซลลมีจํานวนคงท่ีแนนอน ท่ีสามารถใชในการจัดจําแนกชนิดได ซ่ึงแตละอันจะแยกกันอยูอยาง
เดี่ยวๆ โดยมีพาราไฟซิส (paraphyses) กั้น โคนิดิโอจีนัสเซลลมีรูปรางเปนทรงกระบอก ใส ผิว
เรียบ สรางโคนิเดียแบบ acrogenous ไมมีการสรางโคนิเดียท่ีตอกันเปนเสนยาวๆ ท่ีเรียกวา 
percurrent และไมมีการสรางโคนิเดียแบบซิกแซก ท่ีเรียกวา sympodial proliferation โคนิเดียท่ี
ยังไมแกจะใส แตตอมาจะมีการสรางผนังกั้นข้ึน 1 อัน เปนผนังกั้นตามขวาง มีสีน้ําตาลเขมข้ึน ผนัง
จะหนาและเหนียวข้ึน โคนิเดียมีรูปรางรี ดานฐานมีลักษณะเปนหนาตัด มีลายเสนตามยาวจากฐาน
ถึงยอด พาราไฟซิสท่ีเกิดข้ึนจะมีสีใส เปนรูปทรงกระบอกและมีผนังกั้น (Ainsworth, 1973) 

 Lasiodiploia sp. เปนเช้ือราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดดวยกัน เชน กลวย ล้ินจี่ เงาะ 
มะมวง นอยหนา ทุเรียน พืชตระกูลแตง และลําไย เปนตน ทําใหเปลือกผลไมมีสีน้ําตาลคลํ้า มี
ของเหลวไหลออกมาเปอนผล มีกล่ินเหม็นเปรี้ยว มีเสนใยของเช้ือราข้ึนปกคลุม ในลําไยจะทําให
ข้ัวผลเนาเปนสีน้ําตาล เนื้อผลมีสีขาวขุน (ธิดา,2535) เช้ือสาเหตุโรคของลําไยอาจเร่ิมเจริญแฝงอยู
ต้ังแตในระยะท่ีเปนดอกหรือผลออน โดยท่ียังไมแสดงอาการของโรค (ลักษณะ endophytic 

fungi) หรือเช้ือท่ีปนเปอนอยูตามเปลือกผลอาจเขาทําลายไดในระหวางการจัดการหลังการเก็บ



 6

เกี่ยว ซ่ึงหากมีการจัดการไมถูกวิธี จะเกิดรอยแผลที่สรางความบอบชํ้าจากการขนสง การบรรจุหีบ
หอ หรือมีแมลงเขาทําลาย ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเช้ือราเขาทําลายไดงายข้ึน ทําใหผลลําไยเกิด
การเนาหรือมีน้ําหวานไหลออกมาจากรอยแผลที่เปลือกและเช้ือสามารถลุกลามทําความเสียหาย
ใหแกผลลําไยปกติอ่ืนๆ ท่ีบรรจุในภาชนะเดียวกัน (จริยา, 2543) 

  Suwanakood (2007) พบวา L. theobromae เปนสาเหตุหลักท่ีกอใหเกิดโรคเนาในลําไย
พันธุดอหลังการเก็บเกี่ยว โดยทําใหเกิดรอยคลํ้าท่ีเปลือกดานนอกภายใน 6 ช่ัวโมง มีเสนใยของเช้ือ
เจริญแผออกมาบางๆ ท่ีผิวเปลือกลําไย และในช่ัวโมงท่ี 12 จะพบรอยคลํ้าสีน้ําตาลแผเปนวงกวาง
มากข้ึนท่ีผิวเปลือกดานนอก และพบท่ีเปลือกดานใน เม่ือสังเกตภายใตกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน 
แบบสองกราด (SEM) พบวา ท่ีเปลือกดานในมีเสนใยของเชื้อท่ีเจริญทะลุช้ันเอนโดคารป 
(endocarp) เขามาภายในชองวางระหวางเปลือกและเนื้อของผล เนื้อผลจะเนาเละ และเนาท้ังหมด
ภายใน 48 ช่ัวโมง เม่ือตัดเนื้อเยื่อดานขางของผลลําไยระยะน้ีไปศึกษาภายใตกลอง SEM พบวา 
ภายในเนื้อเยื่อของเปลือกจะมีเสนใยของเช้ือราจํานวนมาก และพบหนาแนนในเนื้อเยื่อของทอ
ลําเลียง สงผลใหเนื้อเยื่อเปลือกช้ันในเปอย หลุดขาดเปนแหงๆ ในสวนของข้ัวผลที่ปลูกเช้ือพบเสน
ใยเจริญหนาแนน ตรงข้ัวผล และเนื้อผลบริเวณรอบๆ ข้ัวจะเนาเละมีสีคอนขางเหลือง  
 
 

ไคโตซาน (Chitosan) 

 
ไคโตซาน เปนวัสดุชีวภาพในกลุมคารโบไฮเดรตผสม ท่ีประกอบดวยอนุพันธของน้ําตาล

กลูโคสท่ีมีธาตุไนโตรเจนติดอยูดวย ทําใหมีคุณสมบัติท่ีโดดเดนและหลากหลายมีประสิทธิภาพสูง
ในกิจกรรมชีวภาพ และยังยอยสลายไดตามธรรมชาติ เปนสารท่ีมีความปลอดภัยในการใชกับมนุษย 
สัตว และส่ิงแวดลอม 

 ไคโตซานเปนพอลิเมอรของหนวยยอยท่ีช่ือวา N-acetyl-D-glucosamine การ
เปล่ียนแปลงทางเคมี ทําใหไคตินเปล่ียนไปเปนไคโตซาน คือ การลดลงของหมูอะซีติลหรือเรียกวา 
deacetylation มีการลดลงของหนวยยอย N-acetyl-D-glucosamine และเปนการเพิ่มข้ึนของ 
glucosamine การจัดระดับของการ deacetylation มีคารอยละหรือเรียกวา Percent Deacetylation 

(%DD) กลาวคือ ในพอลิเมอรมีคา %DD เกินกวา 60 % ข้ึนไป การเพิ่มข้ึนของหมูอะมีนของ
glucosamine ทําใหมีความสามารถในการรับโปรตอน จากสารละลายไดเพิ่มข้ึน จึงชวยในการ
ละลายดีข้ึน เพราะมีสมบัติของประจุบวกเพิ่มข้ึน ฉะนั้นไคโตซานจึงสามารถละลายไดดีในกรด
ตางๆ เชน กรดน้ําสม กรดแลคติก และกรดอินทรียอ่ืนๆ (กมลศิริ, 2548) 
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ภาพ 2.1  โครงสรางไคโตซาน 

 
 

สารละลายไคโตซานมีความเหนียว  ใส มีพฤติกรรมแบบนอน-นิวโตเนียน (non-

newtonian) โดยในสารละลาย หมูอะมีนของไคโตซานจะแตกตัว โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการแตกตัว
ข้ึนอยูกับความหนาแนนของประจุของโพลิเมอรโดย pKa ของไคโตซาน มีคาอยูในชวง 6.2 ถึง 
6.8 ไคโตซานมีน้ําหนักโมเลกุล (Molecular weight) อยูในชวง 1×105 ถึง 1.2×106 ข้ึนอยูกับ
ข้ันตอนการผลิต (ภาวดี, 2544) 

Degree of deacetylation (%DD) เปนตัวบงช้ีความเปนไคติน-ไคโตซาน เนื่องจากไคติน-
ไคโตซาน เปนโคพอลิเมอรระหวาง N-acetyl-D-glucosamine และ D- glucosamine ถาสัดสวน
ท่ีอยูรวมกันของโมโนเมอรแรกมากกวา คือ มีคา %DD ตํ่า จะแสดงคุณสมบัติเดนของไคติน แตถา
สัดสวนของโมโนเมอรท่ีสองมากกวา คือ มีคา %DD สูง จะแสดงคุณสมบัติเดนของไคโตซาน  

(ภาวดี, 2544) 
ความหนืด (Viscosity) ของสารละลายไคโตซานข้ึนกับปจจัยหลายอยาง เชน %DD 

น้ําหนักโมเลกุล ความเขมขน ionic strength ความเปนกรดเปนดาง โดยท่ัวไปแลวความหนืดของ
สารละลายพอลิเมอรจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน แตชนิดของกรดท่ีใชและการเปล่ียนแปลง pH 

ของสารละลายในพอลิเมอรจะใหผลความหนืดท่ีแตกตางกัน เชน ความหนืดของไคโตซานในกรด
ไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) จะเพิ่มข้ึนเม่ือ pH ของสารละลายเพ่ิมข้ึน (ภาวดี, 2544) 

ข้ันตอนการผลิตโตซาน เร่ิมจากการสกัดไคตินจากเปลือกกุง โดยการนําเปลือกกุงมาแยก
โปรตีนและแรธาตุออกไป โดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายกรดเจือจาง
ตามลําดับ จากนั้นดึงหมูอะซิทิล โดยการใชสารโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน จะไดผลลัพทเปนไค
โตซาน (ภาพ 2.2) 
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เปลือกกุง  (Shrimp Biowaste) 
 
 

กระบวนการแยกโปรตีน  (Deproteination) 
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจาง 

 
 

กระบวนการแยกแรธาตุ  (Decalcification) 
ดวยสารละลายกรดเกลือเจือจาง 

 
 

    ไคติน (Chitin) 
 
 

กระบวนการดงึหมูอะซิทิล  (Deacetylation) 

                                      ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 
 

                                                         
ไคโตซาน  (Chitosan) 

 
 
 

ภาพ 2.2  ข้ันตอนการผลิตไคติน – ไคโตซาน 
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 ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา ไคโตซานประกอบดวยหมูฟงกชันท่ีมีความไวตอการ
เกิดปฏิกิริยา คือ หมูอะมีน (-NH2) ท่ีคารบอนตําแหนงท่ี 1 (C-2) หมู primary alcohol (-CH2OH) 

ท่ีคารบอนตําแหนงท่ี 6 (C-6) และหมู secondary alcohol (-CHOH) ท่ีคารบอนตําแหนงท่ี 3  
(C-3) 

โอลิโกเมอร/โอลิโกแซคคาไรดของไคโตซาน คือ chitooligosaccharides เกิดจากการ
สลายของไคโตซาน (Degradation) เม่ือเกิดการสลายจะใหสายโซโมเลกุลท่ีส้ันลงเปนโอลิโก
เมอร (oligomer) หรือโอลิโกแซคคาไรด (oligosaccharide) สวนโมโนเมอร/โมโนแซคคาไรด 
(monosaccharide) ของไคโตซาน คือ D-glucosamine ซ่ึงเปนหนวยยอยท่ีเล็กท่ีสุด (ภาวดี, 
2544) 

การสลายไคโตซานโดยเอนไซม (enzymic degradation) มีความจําเพาะเจาะจงมากกวา
การใชสารเคมี เอนไซมท่ีใช ไดแก  

Chitinase (EC 3.2.1.14) สามารถยอยสลายสายโซโมเลกุลของไคตินแบบสุม (random) 

ตรงตําแหนงพันธะ β-1, 4- linkage ไดเปน N-acetyl-chitooligosaccharide 

Chitosanase (EC 3.2.1.132) สามารถยอยสลายโซโมเลกุลของไคโตซานแบบสุม 
(random) ตรงตําแหนงพันธะ β-1, 4- linkage ไดเปน chitooligosaccharides  

Lysozyme (EC 3.2.1.17) เปนเอนไซมท่ีทําหนาท่ีคลายกับ chitinase  

N-acetyl-D-glucosaminidase (EC 3.2.1.30) และ N-acetylhexosaminidase (EC 

3.2.1.52) ทําหนาท่ียอยสลาย N-acetyl-chitooligosaccharide เปน N-acetyl-glucosamine 
โดยเร่ิมจากปลายสายโซโมเลกุล (non-reducing end) (ภาวดี, 2544) 

 

ไคติเนส (Chitinase) (Shaikh and Deshpanade, 1993) 

 
 ไคติเนส เปนเอนไซมในกลุม hydrolase ซ่ึงเรงปฏิกิริยาการสลายไคตินใหเปน monomer 

ของ N-acetylglucosamine (GlcNAc) เอนไซมกลุมนี้แบงเปน 2 กลุม คือ 

1. Endochitinase หรือ chitinase มีช่ือทางเคมีวา poly-β-1,4-(2-acetamido-2-deoxy)-

D-glyconohydrolase : E.C.3.2.1.14 จะสลายไคตินแบบสุมตรงตําแหนง β-1,4 glycosidic 

bond ท่ีเช่ือมตอ GlcNac แตละหนวยภายในสายโพลิเมอร และผลิตภัณฑท่ีได คือ oligomer เชน 
chitotetraose, chitotriose และ diacetylchitobiose เปนตน  

2. Exochitinase คือ N-acetylglucosaminase และ chitobiase มีช่ือทางเคมีวา chitobiose 

acetamidodeoxyglucohydrolase: E.C.3.2.1.29 จะสลายไคตินโดยตัด GlcNac จากปลายท่ี
เปน non-reducing end ของโพลิเมอรของ N-acetylglucosamine แบงเปน 2 แบบ ตามลักษณะ



 10

ของปฏิกิริยาการสลาย คือ chitobiosidase จะสลายไคตินจากปลายท่ีเปน non-reducing end เขา
มาทีละหนวยเปนผลิตภัณฑ diactylchitobiose สวน N-acetylglucosaminase จะสลายไคติน
จากปลายท่ีเปน non-reducing end ออกไปทีละหนวย 

จากการที่ไคติเนสเกิดปฏิกิริยาตรงตําแหนง β -1, 4 glycosidic bond ซ่ึงในธรรมชาติพันธะ
นี้มีความหลากหลายมากตามแหลงกําเนิด ทําใหเอนไซมไคติเนสมีความจําเพาะกับสารต้ังตนและ
ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีตางกันไป การจําแนกชนิดของไคติเนสขึ้นอยูกับชนิดของสารตั้งตนท่ีแตกตาง
กัน (Shaikh and Deshpanade, 1993) 
 ไคติเนสเปนเอนไซมท่ีพบในส่ิงมีชีวิตพวกจุลินทรีย พืช และสัตว ซ่ึงอาจมีการสราง
เอนไซมนี้ข้ึนภายในเซลลตลอดเวลาในระดับท่ีตํ่าท่ีเรียกวา constitutive enzyme หรือตองมีตัว
ชักนําในการสรางเอนไซมเสียกอน ซ่ึงเรียกวา inductive enzyme (Jeuniaux, 1996) 

 โดยท่ัวไปพบไคติเนสในส่ิงมีชีวิตท่ีมีไคติน เชน arthropods และเช้ือราตางๆ บทบาทของ
ไคติเนสในส่ิงมีชีวิตเหลานั้น ไดแก การสรางโครงสราง exoskeleton ของ arthropods และผนัง
เซลลของเช้ือรา นอกจากนี้ยังพบไคติเนสในส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีไมมีไคตินอีกดวย เชน จุลินทรียในดิน 
ระบบทางเดินอาหารของปลา และพืช (Shaikh and Deshpanade, 1993) 

 สําหรับพืชนั้นไมมีไคตินเปนองคประกอบ แตเม่ือพืชถูกรุกรานจากการเขาทําลายของเช้ือ
กอโรค หรือเม่ือเกิดบาดแผลและความเครียดตางๆ พืชจะผลิตเอนไซมและสารหลายชนิด เชน β-1, 

3-glucanase, PR-protein like chitinase, proteinase และ proteinase inhibitor รวมท้ัง 
chitinase เพื่อใชปองกันตัวเองจากเช้ือสาเหตุของโรค โดยเปนกลไกในการปองกันตนเองแบบ 
active defense mechanism (Roberts and Selitrennikoff, 1988; Chang et al., 1995) ใน
สวนของพืชท่ีเช้ือโรคเขาทําลายไดงาย เชน ราก ใบ และเมล็ด จะมีการสะสมของ chitinase 

mRNA ทําใหพืชตานทานตอการรุกรานของราท่ีเปนสาเหตุของโรคพืชได 
 ไคติเนสที่พืชสรางข้ึนทําหนาท่ีสลายไคติน ท่ีเปนองคประกอบในผนังเซลลของเช้ือรากอ
โรคหรือเปลือกของแมลงศัตรูพืชใหเกิดความเสียหาย มีรายงานการตรวจพบไคติเนสในพืชหลาย
ชนิด เชน ยาสูบ ขาว ถ่ัว น้ํายางพารา ขาวสาลี และมะเขือเทศ เปนตน นอกจากนี้ยังพบไดใน
สาหรายทะเล (Fravel et al., 1998) 
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บทบาทของไคโตซานและการใชเปนสารตานการเกิดโรคพืช ยืดอายุการเก็บรักษาและ
คุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 

 
บทบาทในการกระตุนระบบปองกันตัวของพืช 

ไคโตซานสามารถควบคุมการผานเขาออกของออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด จึงมีผล
ตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของผลไม (Coleman and Manson, 1988) มีคุณสมบัติเปนสารกัน
เช้ือรา สามารถยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคพืช ในกรณีท่ีเกิดการติดเช้ือ ไคโตซานจะซึมผานเขาทางผิวใบ 
ลําตนพืช โครงสรางประจุของไคโตซานและการสรางเอนไซมในพืช จะยอยสลายทําลายเช้ือราท่ี
เปนสาเหตุของโรคพืชไดเปนอยางดี เม่ือไคโตซานเขาสูเซลลเช้ือรา จะยับยั้งการสรางและสะสม
ของ RNA ทําใหเช้ือราถูกยับยั้งการเจริญเติบโต และสรางความตานทานโรคใหกับพืชท่ีไมติดเช้ือ 
ไคโตซานมีคุณสมบัติท่ีสามารถออกฤทธ์ิเปนตัวกระตุน (elicitor) ตอพืชดวยการกระตุนระบบ
ปองกันตัวเองของพืช ทําใหพืชผลิตเอนไซมและสารเคมีเพื่อปองกันตนเองหลายชนิด พืชจึงลด
โอกาสที่จะถูกคุกคามโดยเช้ือสาเหตุโรคพืชได (ลาวัลย, 2546) 
 ในธรรมชาติพืชจะมีกลไกการปองกันตัวเองซ่ึงแบงไดเปน 2 แบบ คือ กลไกทางดาน
กายภาพและกลไกทางชีวเคมี โดยกลไกเหลานี้จะถูกสรางข้ึนเพื่อใหพืชสามารถปองกันตัวเองจาก
การเขาทําลายของเชื้อกอโรคได กลไกทางดานเคมี เม่ือพืชเกิดบาดแผลจะกระตุนใหมีการสราง
สารเคมีบางอยางข้ึนในเซลลท่ีอยูใกลกับบาดแผล เม่ือมีการเขาทําลายจากเช้ือจุลินทรีย การกระตุน
สารเคมียิ่งเกิดข้ึนไดดี สารเคมีท่ีถูกสรางข้ึนนี้เรียกวา phytoalexin ซ่ึงสารสวนใหญเปน
สารประกอบฟนอล มีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียท่ีเขาทําลาย สวนตัวกระตุนใหเกิดสารเคมีนี้
เรียกวา elicitor ซ่ึงอาจเปนไดท้ังสารเคมีท่ีเช้ือจุลินทรียปลดปลอยออกมาสูเซลลของผลผลิตหรือ
ตัวเช้ือจุลินทรียเองก็ได ความสามารถในการสรางสาร phytoalexin นั้น ข้ึนอยูกับความแข็งแรง
ของผลผลิต ถาผลผลิตท่ียังไมบริบูรณจะมีความสามารถสูงกวาผลที่บริบูรณแลว(จริงแท, 2544) 
และนอกจากการสรางสาร phytoalexin พืชยังสามารถสรางสาร secondary metabolite ไดหลาย
ชนิดเชน essential oil สารระเหย และเอนไซม เปนตน (ชัยวัฒน, 2542) 

การศึกษาความสัมพันธของสารไคโตซานกับเช้ือรา Fusarium solani ท่ีทําใหเกิดโรคใน
ถ่ัว (pea) พบวา เม่ือเช้ือสัมผัสกับเซลลของพืชท่ีเปนเจาบาน (plant host) เอนไซมในพืช ซ่ึงไดแก 
endo-chitinase และ endo- β 1, 3-glucanase ท่ีมีอยูนั้นจะเกิดปฎิกิริยาแยกสลายผนังเซลลของ
ราใหแตกเปนช้ินสวน ซ่ึงช้ินสวนเหลานี้มีองคประกอบของไคโตซาน ซ่ึงเรียกวา oligomer โดยไค
โตซานโอลิโกเมอรเปนตัวชักนําใหเซลลเจาบานสรางสารพวก phenolic compounds ไดแก 
phytoalexins หรือ lignin compounds เม่ือมีความเขมขนสูงข้ึนถึงจุดหนึ่งก็สามารถขัดขวางการ
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สังเคราะห RNA ในเซลลของราและนําไปสูการลดลงของการเจริญเติบโตของเช้ือ (Hadwiger et 
al., 1986) 
 จากการศึกษาผลของไคโตซานที่กระตุนระบบการปองตัวในพืชหลายชนิด พบวา ไคโต
ซาน สามารถกระตุนใหพืชท้ังกอนและหลังการเก็บเกี่ยว สรางสารปองกันการเขาทําลายของเช้ือ
โรคได (Bautista-Ban et al., 2005) การฉีดพนไคโตซานในขาวเพื่อปองกันโรคไหมจากเช้ือ 
Pyricularia grisea สามารถกระตุนกิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (Kieekron, 2549) และการ
ฉีดพนไคโตซานและไคตินโอลิโกเมอร สามารถชวยเพิ่มกิจกรรมของ phenylalanine ammonia-

lyase และ tyrosine ammonia-lyase ในใบถ่ัวเหลือง (Walahatullah et al., 2002) ในใบ
มะเขือเทศ พบวา การฉีดพนไคโตซานท่ีมีคา degree of acetylation (%DA) ประมาณ 5-30 % 

น้ําหนักโมเลกุลประมาณ 500 kDa เปรียบเทียบกับไคตินโอลิโกเมอรและไคโตซานโอลิโกเมอรท่ี
มี degree of depolymerization (DP) ระหวาง 2-8 โดยฉีดพนสารดังกลาว 0.1% วัดปริมาณ
ของเอนไซมในปริมาณของเอนไซมไคติเนสเพิ่มข้ึนสูงสุด ในวันท่ีสองหลังการฉีดพน ไดแก กลุม
ท่ีฉีดพนดวยไคโตซาน 30 %DA กับไคตินโอลิโกเมอร โดยเพิ่มข้ึน 9.3 และ 10เทา ตามลําดับ 
สวนกลุมท่ีใชไคโตซาน 5 %DA นั้น ปริมาณไคติเนสเพิ่มข้ึนสูงสุดในวันท่ีสามดวยปริมาณ 7.4 

เทาจากเดิม สวนไคโตซานโอลิโกเมอร ปริมาณเอนไซมไมเพิ่มข้ึนอยางเดนชัด เนื่องจากไคตินโอลิ
โกเมอรควบคุม elicitor ผานทาง DA สวนไคโตซานโอลิโกเมอรควบคุมผานทางขนาดโมเลกุล
และสําหรับไคโตซานพอลิเมอร 30 %DA นั้นควบคุม elicitation ผานท้ังสองปจจัย (Ben-

Shalom et al., 2001) และในองุน 5 สายพันธุ พบวา เอนไซมไคติเนสและเบตา-1,3-กลูตาเนส 
ถูกกระตุนดวยสารละลายไคโตซานและทํางานรวมกันแบบ Synergistic เพื่อปองกันตัวเองจากเช้ือ
รากอโรคแอนแทรคโนส เอนไซมท้ังสองชนิดสกัดไดจากองุนท้ังสามสายพันธุ เม่ือทําการฉีดพน
ไคโตซานบนองุนเปนเวลา 2 สัปดาหกอนการฉีดซํ้าดวย 3.58×106 เซลลตอมิลลิลิตร ของเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporoides พบวา เอนไซมท้ังสองชนิดและการสะสมของสาร Phytoalexin 

(Stilbene) เพิ่มข้ึน เพื่อตอตานการบุกรุกของเช้ือรากอโรคแอนแทรคโนสในองุน (เกศนรี, 2544) 
การศึกษาการเคลือบไคโตซานในพืชตางๆ เชน เมล็ดถ่ัวเหลือง พบวา เมล็ดถ่ัวเหลืองมี 

chitinase activity เพิ่มข้ึน เม่ือไดรับไคโตซาน (0.1, 0.5, และ 1 เปอรเซ็นต) และระยะเวลาใน
การแชเมล็ด (15 นาที และ 6 ช่ัวโมง) มีผลตอการสรางเอนไซมไคติเนส มากกวาความเขมขนของ
ไคโตซาน (Tejchgraber et al., 1991) ในมะเขือเทศ ไคโตซานทําใหพืชมีการตอบสนองของ
เอนไซม chitinase และ ß-1,3 glucanase (Cota et al., 2006)และสราง phenolic compound 

และ phytoalexins และมีการศึกษาพบวา การแชเมล็ด, แชราก และการฉีดพนบนตนมะเขือเทศ
กระตุนความตานทาน F. oxysporum ได (Benhamou et al., 1998) ในผลสตรอเบอร่ีท่ีปลูกเช้ือ
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ดวยสปอรของเช้ือรา Rhizopus sp. ความเขมขน 3×105 สปอร/มิลลิลิตร และเคลือบผิวดวยไคโต
ซานความเขมขน 1.5 เปอรเซ็นต แลวนําไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 81 
เปอรเซ็นต มีการเนาเสียนอยกวาและมีกิจกรรมของเอมไซมไคติเนส สูงกวาผลสตรอเบอร่ีท่ีปลูก
เช้ือ แตไมไดเคลือบผิว (พิมพใจ, 2548) เชนเดียวกันกับในถ่ัวลิสง (Fajardo et al., 1995) และ
การเคลือบผลสตรอเบอร่ีสดและราสเบอรี่ดวยไคโตซาน พบวาไคโตซานสามารถเพิ่ม chitinase 

และ ß-1,3 glucanase เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมไดเคลือบผิว (Zhang and Quantick, 
1998) 
 
บทบาทในการตานจุลินทรีย 

การตอตานเช้ือจุลินทรียของไคติน-ไคโตซาน เกิดจากการที่ไคโตซานมีประจุบวกท่ี
ตําแหนงคารบอนตัวท่ี 2 ของ glucosamine monomer ท่ี pH ตํ่ากวา 6 ทําใหไคโตซานสามารถ
ละลายและมีคุณสมบัติในการตอตานจุลินทรียไดดีกวาไคติน และยิ่งดีมากข้ึนเม่ือคา degree of 

deacetylation เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีปริมาณของ glucosamine อยูในพอลิเมอรมากข้ึน ปฏิกิริยาระหวาง
ประจุบวกบนโมเลกุลของไคโตซานกับประจุลบบน cell membrane ของจุลินทรีย นําไปสูการ
แตกของผนังเซลล นอกจากนี้ไคโตซานยังเปนสารพวก chelating agent ท่ีสามารถเกาะติดกับ
โลหะท่ีจําเปนในเซลลของจุลินทรีย ซ่ึงนําไปสูการขัดขวางการผลิตสารพิษและขัดขวางการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียเหลานั้น พบวามีการเกิดพันธะทางเคมีระหวางไคโตซานกับ DNA และ
การขัดขวางกระบวนการสังเคราะห mRNA ข้ึน เม่ือไคโตซานซึมเขาสูนิวเคลียสของจุลินทรีย ทํา
ใหจุลินทรียไมสามารถสรางโปรตีน จึงทําใหหยุดการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด (Shahidi et al., 
1999) 

การศึกษาการเคลือบไคโตซาน 1, 2 และ 4 เปอรเซ็นต ในแครอท พบวา สามารถลด
เปอรเซ็นตการเกิดโรคเนาจากเช้ือ Sclerotina sclerotiorum 88 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 18 

เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Shepherd, 1997) ในองุน 5 สายพันธุ พบวา ระดับ
ความเขมขนและพีเอชท่ีเหมาะสมของไคโตซาน คือ 3200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พีเอช 4.5 
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporoides โดยลดขนาดโคโลนีของเช้ือ
ราไดมากกวารอยละ 85 (เกศนรี, 2544)  

การยับยั้งการเกิดโรคจากเช้ือรา Botrytis cinerea ของไคโตซานท่ีเคลือบผิวผลแอปเปล
พันธุ Jonagold โดยพิจารณาจากภาพท่ีไดจากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน (Scanning Electron 

Micrograph) พบวา ไคโตซานสามารถยับยั้งการงอกของ conidia และการเจริญของ hypha ใน
เช้ือ Botrytis cinerea ได โดยการเกิด phytoalexin และเอนไซมบางชนิดท่ีถูกกระตุนดวยไคโต
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ซานใหไปยับยั้งการงอกของ conidia และลักษณะผิวท่ีตึง เรียบ ไมมีรอยแตก ของผลแอบเปลท่ี
เคลือบผิวดวยไคโตซาน ดังนั้นจึงเกิดการเจริญของเสนใยเช้ือราไดยาก (Du et al., 1992) 

การเคลือบผิวสตรอเบอร่ีดวยไคโตซาน 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นต พบวา การเกิดโรคจาก
เช้ือ Botrytis cinerea และ Rhizopus stolonifer ลดลงและพบวากลไกการเกิดโรคจะสัมพนัธกบั
คุณสมบัติการเปนตัวยับยั้งเช้ือรามากกวาความสามารถในการกระตุนการทํางานของ Chitinase, 

chitosanase และ β-1, 3-glucanase ไคโตซานมีผลในการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือและการ
เจริญของเช้ือท้ัง 2 นี้ในอาหารเล้ียงเช้ือ (El-Ghaout et al., 1991) 

การศึ กษาประ สิท ธิภาพการยั บยั้ ง ก ารงอกสปอร ของ เ ช้ื อร า  Colletotrichum 

gloeosporoides ท่ีปลูกเช้ือบนผลมะมวง แลวจุมผลมะมวงท่ีปลูกเช้ือในสารละลายไคโตซาน
ความเขมขน 800 และ 1600 μl/ml ท่ี pH 4.0 และ 4.5 ตามลําดับ พบวา ท่ีระดับความเขมขน 800 
μl/ml pH 4.5 สามารถยับยั้งการงอกสปอรได 100 เปอรเซ็นต (ธวัชและสมศิริ, 2546) 

การเคลือบผิวมะเขือเทศดวยไคโตซานความเขมขน 2.0 เปอรเซ็นต เก็บท่ีอุณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 95 เปอรเซ็นต พบวาการเกิดโรคจากเช้ือรา Botrytis cinerea 
ลดลง เม่ือเก็บรักษานาน 4 สัปดาห เปอรเซ็นตการเกิดโรคจะตํ่ากวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (El-Ghouth et al., 1992) 
 
บทบาทของไคโตซานตออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
 

ศึกษาการเคลือบผิวผลไมดวยไคโตซานท่ีระดับความเขมขน 1-2 เปอรเซ็นต สามารถลด
อัตราการหายใจของ ผลทอ, ผลสาล่ี และผลกีวี ยับยั้งการเจริญของ Botrytis cinerea และเช้ือรา
ในผลสาล่ี ชะลอการเส่ือมสภาพของผลไมท้ังสามชนิดและพบวาตัวทําละลายท่ีเหมาะสมสําหรับไค
โตซานในการนํามาเคลือบผิวผลไมสด คือ กรดอะซิติก (Du et al., 1997) 

การเคลือบผิวผลลําไยดวยไคซานความเขมขน 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นต เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต พบวา การเคลือบผิวดวยไคโตซานชวย
ลดอัตราการหายใจและการสูญเสียน้ําหนักของผลลําไย นอกจากนี้ยังมีผลตอการทํางานของ
เอนไซม polyphenol oxidase (PPO) ซ่ึงเปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของสีผิวผลลําไย และมี
การยับยั้งการเนาเสียของผลลําไยในระหวางการเก็บรักษา (Jiang and Li, 2001) และ พรรณทิพา 
(2549) พบวา ผลลําไยท่ีท่ีแชในสารผสมระหวางกรดออกซาลิค ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต และ
สารละลายเมตาไบซัลไฟต ความเขมขน 7.5 เปอรเซ็นต แลวเคลือบผิวผลลําไยดวยไคโตซาน ความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต มีอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 และ 5 องศาเซลเซียส เทากับ 11.7 วัน และ 



 15

8.7 สัปดาห ตามลําดับ โดยไมทําใหเกิดสีน้ําตาลและโรคท่ีสังเกตไดบนเปลือกผล และไมมีผลตอ
คุณภาพโดยรวมของผลผลิต  

การเคลือบผิวล้ินจี่พันธุ Huaizhi ดวยไคโตซานเขมขน 1.0 เปอรเซ็นต พบวา สามารถ
ชะลอการเกิดสีน้ําตาล (browing) ท่ีเปลือกผลล้ินจี่ได นอกจากนี้ยังชวยยับยั้งการเกิดโรคใน
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต (Zhang and 

Quantick,1997) และในสตอเบอร่ีพันธุพระราชทาน 50 ท่ีมีระดับความสุกแก 75% แลวเก็บไวท่ี
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 วัน พบวา ผลของสตรอเบอร่ีท่ีจุมในไคโตซานเขมขน 100 ppm มีระดับ
การยอมรับคุณภาพดานสี เนื้อสัมผัส กล่ิน รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผูบริโภคสูงกวาผลท่ี
จุมในไคโตซานทุกความเขมขน สวนในดานการเกิดโรคและความรุนแรงในการเกิดโรค พบวาผล
สตรอเบอรี่ท่ีจุมลงในไคโตซาน 100 ppm มีจํานวนผลท่ีการเกิดโรคนอยกวาและระดับความ
รุนแรงการเกิดโรคตํ่าท่ีสุด (ปทมา, 2545) เชนเดียวกับในพันธุพระราชทาน 72 พบวา ผลสตรอ
เบอร่ีท่ีเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นต มีลักษณะปรากฏดีท่ีสุด และมี
การเขาทําลายของเช้ือรานอยท่ีสุด (พิมพใจ, 2548) และการฉีดพนไคโตซานความเขมขน 2, 4 และ 
6 กรัมตอลิตร กอนการเก็บเกี่ยวสามารถลดการเขาทําลายจากเช้ือ Botrytis cinerea สามารถคง
คุณภาพและไมทําใหเกิดพิษกับผลสตอเบอร่ีในทุกระดับความเขมขน (Reddy, 2000) 

 ผลของการเคลือบผิวไคโตซานความเขมขน 0, 0.5, 1 และ 1.3 เปอรเซ็นต และใช acetic 

acid ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต เปนตัวทําละลาย มาเคลือบผิวมะมวงท่ีมีความแกประมาณ 80 

เปอรเซ็นต เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส  พบวา การเคลือบดวยไคโตซาน ความเขมขน 

1.0 และ 1.3 เปอรเซ็นต สามารถชะลอการเปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมและสามารถชะลอการสุกของมะมวงไดจนถึงวันท่ี 25 ของการเก็บรักษา และสารเคลือบ
ผิวไคโตซาน ยังลดการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะมวงได (วิษณุและคณะ, 2546) ในมังคุด 
พบวา สามารถยืดอายุไดมากกวาเดิม 3 เทา คือมีอายุการเก็บรักษาจากเดิม 10 วัน เปน 30 วัน และ
ไคโตซานยังสามารถรักษาสีเปลือกไมใหสีซีดจาง (เทคโนโลยีชาวบาน 306, 2549) และการใชไค
โตซานความเขมขน 1, 1.25 และ 1.5 เปอรเซ็นต เคลือบผิวมะนาว สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
มะนาวไดนานข้ึน (ไพรัตนและคณะ, 2536) ในมะเขือเทศ ใชสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขน 
1 และ 2 เปอรเซ็นต พบวาท่ีอุณหภูมิในการเก็บรักษา 20 องศาเซลเซียส สามารถลดอัตราการ
หายใจและการสังเคราะหเอทธิลีน และยังชะลอการเปล่ียนสีผิวของมะเขือเทศไหชาลงได (Ahmed 

et al., 1991) และการเคลือบผิวมะเขือเทศดวยไคโตซานความเขมขน 2.0 เปอรเซ็นต สามารถยืด
อายุการเก็บรักษามะเขือเทศไดดีกวา กลุมท่ีเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานความเขมขน 1.0 
เปอรเซ็นต และดีกวากลุมท่ีไมไดผานการเคลือบผิว (Benhamou et al., 1998) 
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สารตานเชื้อราจากลําไย 

 
ผลการศึกษาการใชสารตานเช้ือราโดยรวมแลว เปนสารพวก aromatic compound, 

essential oils และ volatile substance ท่ีมีผลในการควบคุมโรคสาเหตุจากเช้ือราหลังการเก็บ
เกี่ยว (Mari, 1998) สวนลําไยน้ันมีการศึกษาสารท่ีมีอยูในผลโดย พบวา สารท่ีมีอยูในผลเปนสาร
หอมระเหย ในลําไยพันธุ Dimocarpus longan Lour. และ Mata kucing (D. longan ssp. 

Malesianus Leenh.) เม่ือวิเคราะหดวยเคร่ืองสเปคโตรสโคปโดยใช GC และ GC-MS พบสาร 
61 และ 44 ชนิดตามลําดับ โดยพบสาร acetate 66 เปอรเซ็นต และ E-betaocimene 26.7 
เปอรเซ็นต ในพันธุ D. longan สวนใน Mata kucing พบสาร esters 0.5 เปอรเซ็นต, terpenoids 

4.7 เปอรเซ็นต, aliphatic alcohols 53.2 เปอรเซ็นต และ carbonyl compounds 34.7 

เปอรเซ็นต (Wong, 1996) และสุภัค (2542) สกัดสารตานเช้ือราและแบคทีเรียจากเปลือกและ
เมล็ดลําไย โดยใชเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ในลําไยชวงอายุตาง ๆ คือ กอนอายุเก็บเกี่ยว 4, 3, 2, 1 

สัปดาห ท่ีอายุเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว 3 วัน พบวา สารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือจากเปลือกชวงอายุกอน
การเก็บเกี่ยว 1 สัปดาหและสารสกัดจากเมล็ดหลังจากเก็บเกี่ยว 3 วัน เม่ือนําสารสกัดหยาบไป
วิเคราะหโดยวิธี TLC-bioassay โดยใช hexane : ethylacetate : methanol ในอัตราสวน 60 : 

40 : 1 เปน solvent ผลปรากฏวามีแถบตานเชื้อ Cladosporium cladosporioides ท่ีชวง Rf 

ประมาณ 0.1 ท้ังในเปลือกและเมล็ด เม่ือใช methanol เปน solvent พบแถบยับยั้งเช้ือจากสารสกดั
ในเปลือกท่ีชวง Rf ประมาณ 0.7-0.83 และเม่ือนําสารสกัดดังกลาวไปวิเคราะหโครงสรางทางวิธี
อิเล็คโตรสโคป ดังตอไปนี้ H1-NMR, GC-MC, IR และ UV spectroscopy พบวา สารท่ีมีฤทธ์ิ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือเปนสารพวก aliphatic compounds เม่ือทดสอบกับเช้ือรา Cladosporium 

cladosporioides, Lasiodiplodia sp. และแบคทีเรีย Erwinia carotovora พบวามีคา Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) เทากันท้ังสามเช้ือคือ 15.5 µg/µl ในเมล็ด 35.0 µg/µl ใน
เปลือก  
 


