
บทท่ี 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

1. วัสดุพันธุพืช 

ผลลําไยพันธุดอจากสวนของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายน-เดือน
กันยายน พ.ศ. 2550 ขนสงมายังหองปฏิบัติการดวยรถหองเย็น ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ตัดผล
ลําไยออกจากกานใหเหลือกานเหนือข้ัวผลประมาณ 0.5 เซนติเมตร คัดเลือกผลท่ีมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางระหวาง 2.2-2.5 เซนติเมตร ไมมีตําหนิจากโรคและแมลง 

2. เชื้อ Lasiodiplodia sp. lsotate LP20 จาก ดร. พิชญาภรณ สุวรรณกูฏ  

3. อุปกรณวิทยาศาสตร 
3.1 เคร่ืองวัดสี (Choromameter) ยี่หอ Hunter รุน Color Quest XE  
3.2 เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง ยี่หอ Mettier-Toledo รุน BB1502-S 

3.3 ตูแชเย็นปรับอุณหภูมิท่ี 10 องศาเซลเซียส ยี่หอ Sanyo รุน MIR-553 

3.4เคร่ืองวัด spectrophotometer ยี่หอ Analytikjena รุน specord 40 

3.5 เคร่ือง rotary evaporator ยี่หอ Buchi รุน R-205/V Advance 

3.6 เคร่ือง High refrigerated speed centrifuge ยี่หอ Herolab รุน Unicen 15DR 

3.7 อุปกรณเคร่ืองแกว 

3.8 สารเคมีท่ีใช 
- 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 

การทดลองท่ี 1  

 การทดสอบหาความเขมขนของไคโตซานพอลิเมอรท่ีเหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Lasiodiplodia sp. ในสภาพ in vitro 

1. เตรียมไคโตซานพอลิเมอร ความเขมขน 2 เปอรเซ็นต โดยช่ังไคโตซาน 10 กรัม คอย
ละลายในกรดอะซิติกเขมขน (acetic acid) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ําให
ครบ 500 มิลลิลิตร 

2. ผสมไคโตซาน 2 เปอรเซ็นต กับอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) โดยเจือจางใหได
สารละลายไคโตซานความเขมขน 0.05, 0.25, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

3. นําสารละลายไคโตซานความเขมขนตาง ๆ ท่ีผสมกับอาหาร PDA (ปริมาตรรวม 100 

มิลลิลิตร) เทในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีฆาเช้ือแลว 

4. ใช cork borer เบอร 2 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเช้ือรา Lasiodiplodia 

sp. อายุ 2 วัน วางบนอาหารเล้ียงเช้ือดังกลาว 

5. บันทึกการเจริญของเช้ือและทําการวัดเปอรเซ็นตการยับยั้งของรัศมีการเจริญ วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Comletetely Randomized Design: CRD) กําหนดให 1 ชุดการ
ทดลอง มีจํานวน 12 ซํ้า โดยชุดควบคุมใชอาหารผสมกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต  

 
 
การหาเปอรเซ็นตการยับยั้งของไคโตซานท่ีมีตอเช้ือรา Lasiodiplodia sp. ไดจากสูตร ดังนี้  

 
   % การยับยั้ง   =    R1 – R2   × 100 
            R1 

 
R1  = รัศมีการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคในชุดควบคุม (control) 

                       R2  = รัศมีการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคในชุดทดลอง 
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การทดลองท่ี 2 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอกิจกรรมเอนไซมไคติเนสในลําไย 

 พันธุดอหลังการเก็บเก่ียว 
 

 จากผลการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดลองท่ี 1 นําผลการทดลองท่ีดี
ท่ีสุด มาศึกษากิจกรรมของเอนไซมไคติเนส โดยการเคลือบผิวผลลําไยโดยการจุมในสารละลายไค
โตซานพอลิเมอรความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต 
 การเตรียมสารละลายไคโตซานพอลิเมอร ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต 
 คอยๆ ละลายไคโตซานดวยกรดอะซิติกเขมขน 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 ซํ้า ดังวิธีการดังตอไปนี ้

วิธีการที่ 1 ผลลําไยปลูกเช้ือ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 2 ผลลําไยไมปลูกเช้ือ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 3 ผลลําไยปลูกเช้ือ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 4 ผลลําไยไมปลูกเช้ือ และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 5 ผลลําไยปลูกเช้ือ และเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่6 ผลลําไยไมปลูกเช้ือ และเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต 

  วิธีการที่ 7 ผลลําไยปลูกเช้ือ และไมเคลือบผิว 

  วิธีการที่ 8 ผลลําไยไมปลูกเช้ือ และไมเคลือบผิว 

วิธีการ 

 นําผลลําไยพันธุดอ ลางดวยน้ําสะอาด ฆาเช้ือท่ีผิวดวย Clorox® 10 เปอรเซ็นต แลวผ่ึงให
แหง หลังจากนั้นนําผลลําไยปลูกเช้ือ Lasiodiplodia sp. ท่ีข้ัวผล โดยใชเข็มเข่ียเช้ือแทงบริเวณท่ี
ข้ัวผล วางเช้ือบริเวณท่ีเกิดบาดแผล วางผลใสในกลองเก็บความช้ืนเปนเวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นนําไป
จุมสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที นําไปผ่ึงใหแหง แลว
บรรจุผลลําไยลงถาดพลาสติก โดยผลลําไย 5 ผลตอ 1 ถาด กําหนดใหหนึ่งถาดคือหนึ่งซํ้า จํานวน 4 

ซํ้า แลวนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80 เปอรเซ็นต นําผลลําไยมา
สกัดและวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมไคติเนส โดยคํานวณคา specific activity ของเอนไซม 
(ภาคผนวก ข) ดัดแปลงจากวิธีการของ พิมพใจ (2548) วัดผลทุก 2 วัน จนถึงการเก็บรักษาวันท่ี 12  
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วิธีการวิเคราะหเอนไซมไคติเนสและปริมาณโปรตีน 

 
 1. การวิเคราะหเอนไซมไคติเนส ดัดแปลงจากวิธีการของ พิมพใจ (2538) วิธีการดัง
แผนภาพ (ภาพ 3.1)  

 
บดเปลือกลําไย ในไนโตรเจนเหลว 

 
ผสมโพแทสเซียมฟอตเฟต บัฟเฟอร  pH 6.5 

 อัตราสวน 2 : 5 (น้ําหนัก : ปริมาตร) 
 

ปนแยกตะกอนท่ี 4 องศาเซลเซียส 15000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที 

สวนใสท่ีได คือ crude enzyme 

 
ผสม crude enzyme กับสารละลายไคโตซาน 0.5 เปอรเซ็นต 

อัตราสวน 3 : 2 (ปริมาตร : ปริมาตร) 
 

นําไปบมท่ี 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 
 

เติม DNS ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปดปากหลอดดวยลูกแกว 

 
แชในน้ําเดือด เปนเวลา 15 นาที 

 
เติม 40% sodium potassium tartrate ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทําใหเยน็ทันที 

 
วัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 575 นาโนเมตร 

คํานวณปริมาณผลิตภัณฑท่ีไดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

 มีหนวยเปนหนวยตอมิลลิลิตร 
 

 
ภาพ 3.1  แผนภาพข้ันตอนการวิเคราะหเอนไซมไคติเนส  

ท่ีมา: พิมพใจ (2538) 
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1. การวิเคราะหปริมาณโปรตีน 

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

 
เจือจาง crude enzyme จากขอ 1 ลง 5 เทา ดวยน้ํากล่ัน 

 
 

ดูด crude enzyme ท่ีเจือจางมา 500 ไมโครลิตร  
แลวเติมสารละลายอัลคารไลคอปเปอร 

ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

 
 

ต้ังท้ิงไว 15 นาที 

 
 

เติมสารละลายโฟลิน ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต 
 ปริมาตร 250 ไมโครลิตร 

 
 

ต้ังท้ิงไว 30 นาที 

 
 

วัดคาการดดูกลืนแสง (OD) ท่ีความยาวคล่ืน 750 นาโนเมตร 

 
 

คํานวณปริมาณโปรตีนเปรียบเทียบกราฟมาตรฐาน 

มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
 

ภาพ 3.2  แผนภาพข้ันตอนการวิเคราะหปริมาณโปรตีน  
ท่ีมา: Lowry et al. (1951) 
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การทดลองท่ี 3 ศึกษาผลของการเคลือบผวิไคโตซานพอลิเมอรตอการสรางสารตานเชื้อราของลําไย
พันธุในลําไยพันธุดอหลังการเก็บเก่ียว 

 
จากผลการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดลองท่ี 1 นําผลการทดลองท่ีดีท่ีสุด 

มาศึกษาการสรางสารตานเช้ือรา โดยการเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานพอลิเมอรความเขมขน 
0.5 และ 1 เปอรเซ็นต 

 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD)  

มี 4 วิธีการ ดังตอไปนี ้
วิธีการที่ 1 ผลลําไยเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 2 ผลลําไยเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 3 ผลลําไยเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต 
วิธีการที่ 4 ผลลําไยไมเคลือบผิว 
 
นําลําไยจุมสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที

นําไปผ่ึงใหแหง แลวบรรจุผลลําไยท้ังหมดลงกลองพลาสติก นําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80 เปอรเซ็นต นําผลลําไยมาสกัดหาสารตานเช้ือราทุก 2 วัน จนถึงวันท่ี
เก็บรักษาวันท่ี 12 
 

3.1 การสกัดสารตานเชื้อราจากเปลือกลําไย  

 นําผลลําไยมาทําการสกัดสารจากเปลือก โดยแกะเอาเฉพาะสวนเปลือก ช่ังเปลือกหนัก 
400 กรัม ตอตัวทําละลาย 1200 มิลลิลิตร ตัวทําละลายคือ เอทานอล 95 เปอรเซ็นต แชท้ิงไว 24 

ช่ัวโมง แลวกรองเอาสารละลายออกจากกากเปลือก ระเหยเอาตัวทําละลายออกภายใตความดันตํ่า
ดวยเคร่ือง rotary evaporator จนแหงเพื่อใหไดสารสกัดหยาบ (crude extract) ของเปลือกลําไย 
นําไปทดสอบการตานเช้ือตอไป (สุภัค, 2542) 
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3.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการตานเชื้อราของสารสกัดจากเปลือกลําไย  
 

1. เจือจางสารสกัดหยาบ (crude extract) ของเปลือกลําไย ดวยน้ําใหไดความเขมขน  
20, 40, 60 และ 80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

2. หยดสารสกัดลงบนกระดาษกรอง (Whatman NO. 1) ท่ีตัดเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร รอจนแหง แลวหยดซํ้าอีกคร้ัง 

3. นํ ากระดาษกรอง ท่ีหยดสารสกัด ท่ีความ เขมขนต างๆ  มาวางรอบโคโลนี เ ช้ือ 
Lasiodiplodia sp. ท่ีอายุ 1 วัน (ภาพ 3.3) 

4. บันทึกการเจริญของเชื้อและบริเวณเกิดการยับยั้ง (clear zone) วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) กําหนดให 1 ชุดการทดลอง มี
จํานวน 5 ซํ้า ใชน้ํากล่ันเปนชุดควบคุม 

 
 

การทดลองท่ี 4 ศึกษาสารเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพดานประสาท
สัมผัสและการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บเก่ียว  

 

 วิธีการทดลอง 

 นําผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
5 นาที ผ่ึงใหแหง หลังจากนั้นจัดเรียงบนถาดโฟม ถาดละ 10 ผล หุมถาดโฟมท่ีบรรจุผลลําไยแลว
ดวยฟลมพลาสติก polyvinyl chloride (PVC) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กําหนดให 
1 ชุดการทดลอง มีจํานวน 4 ซํ้า บันทึกผลการเปล่ียนแปลงทุก 3 วัน จนกระท่ังผลลําไยมีการเกิด
โรค 25 เปอรเซ็นตหรือมีคะแนนการประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสอยูในระดับท่ีไม
สามารถยอมรับได (คะแนน scoring นอยกวา 3) 
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ภาพ 3.3  การวางกระดาษกรอง (paper disc) ท่ีผานการหยดสารสกดัจากเปลือกลําไยท่ี 20, 40, 

60, 80% และชุดควบคุมรอบโคโลนีเช้ือ Lasiodiplodia sp. ท่ีอายุ 1 วัน 
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การบันทึกผลการทดสอบไคโตซานพอลิเมอรตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพดานประสาท
สัมผัสและการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บเก่ียว (ปยจิตรา, 2545) 

 
1. เปอรเซ็นตการเกิดโรค  

 พิจารณาจากการปรากฏของเสนใยเช้ือราท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาบริเวณข้ัวผล
และ/หรือ เปลือกผล นําไปคํานวณการเกิดโรคจากสูตร 

   
เปอรเซ็นตการเกิดโรค = จํานวนผลท่ีเกิดโรค x 100 

             จํานวนผลท้ังหมด 
 
2. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

 ช่ังน้ําหนักผลลําไยคร้ังละ 10 ผล โดยเคร่ืองช่ังแบบละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนงและนํามา
คํานวณการสูญเสียน้ําหนักจากสูตร 

 
 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก = (น้ําหนักเร่ิมตน – น้ําหนัก ณ วันท่ีทําการวัด) x 100 

               น้ําหนักเร่ิมตน 
 

3. การเปล่ียนแปลงสีเปลือกนอก 
 ทําการตรวจวัดบริเวณแกมผลท้ัง 2 ดาน โดยใชเคร่ือง Choromameter บันทึกคาในระบบ 
CILAB (L*, a*, b*) โดยแตละคามีคําอธิบายดังตอไปนี้  

คา L* (The lightness factor value) แสดงความสวางเม่ือมีคาเขาใกล 100 และแสดงความ
มืดเม่ือมีคาเขาใกล 0 

คา a* ท่ีเปนบวกแสดงวาผลิตผลมีสีออกแดง      คา a* ท่ีเปนลบแสดงวาผลิตผลมีสีเขียว 

คา b* ท่ีเปนบวกแสดงวาผลิตผลมีสีออกเหลือง  คา b* ท่ีเปนลบแสดงวาผลิตผลมีสีออกน้ําเงิน 
 
 คํานวณหาคา chroma ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงใหเห็นถึงความอ่ิมตัวของสีจากสมการดังนี้ 
(McGuire, 1992)  

chroma = (a*2 + b*2)1/2 
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ถามีคาใกลศูนยแสดงวาวัตถุมีสีซีดจาง (เทา) มีคาสูงเขาใกล 60 แสดงวาวัตถุมีสีเขม และ
คํานวณหาคา hue angle (h°) ท่ีเปนคาแสดงถึงมุมในการตกกระทบของคา a* ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 
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° เปนคาท่ีแสดงชวงสีของวัตถุ คือ 

   0-45      องศาแสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง     180-225  องศาแสดงสีเขียวถึงสีน้ําเงินเขียว 

  45-90     องศาแสดงสีสมแดงถึงสีเหลือง      225-270  องศาสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน 
  90-135   องศาแสดงสีเหลืองถึงเหลืองเขียว     270-315  องศาแสดงสีน้ําเงินถึงมวง 
  135-180 องศาแสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว     315-360  องศาแสดงสีมวงถึงมวงแดง 

  หากไมมี chroma meter อาจใชวิธีการเทียบสีกับแผนเทียบสีแทน (ภาพ 3.4) 
 

4. การประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค 
 ใชผูทดสอบจํานวน 5 คน ซ่ึงเปนชุดเดียวกันตลอดการชิมทุกคร้ัง ทําการประเมินโดยให
คะแนนการชิมแบบ scoring test ของสีเปลือกดานนอก สีเปลือกดานใน รสชาติ กล่ินและคุณภาพ
โดยรวม จะมีระดับการใหคะแนนดังนี้ 

1= ไมชอบมากท่ีสุด 

2= ไมชอบปานกลาง 
3= เฉยๆ 

4= ชอบปานกลาง 
5= ชอบมากท่ีสุด 

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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การทดลองท่ี 5 การทดสอบฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตอเชื้อ Lasiodiplodia sp. ในลําไยพันธุ
ดอกอนการเก็บเก่ียว 

5.1 ทดสอบหาความเขมขนของไคโตซานโอลิโกเมอรท่ีเหมาะสมในการฉีดพนเพื่อยบัยั้งการ
เจริญของเชื้อ Lasiodiplodia sp. ในสภาพ in vitro 

 
ทดสอบความเขมขน ความเขมขน 0.05, 0.25, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยใชวิธีการ

การทดลองเชนเดียวกันกับการทดลองท่ี 1  
 
วิธีฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร 
จากผลการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการทดลองท่ี 1 นําผลการทดลองท่ีดีท่ีสุด มา

ทําการฉีดพนลําไยกอนการเก็บเกี่ยว ท่ีสวนลําไย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม โดยใช
สารละลายไคโตซานโอลิโกเมอร ความเขมขน 0.5 และ1 เปอรเซ็นต วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Comletetely Randomized Design: CRD) มี 4 วิธีการทดลอง ๆ ละ 2 ตน  

วิธีการทดลองท่ี 1: ฉีดพนสารละลายไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต 
วิธีการทดลองท่ี 2: ฉีดพนสารละลายไคโตซาน 0.5 เปอรเซ็นต 
วิธีการทดลองท่ี 3: control (ฉีดพนดวยตัวทําละลาย)  

วิธีการทดลองท่ี 4: control (ไมทําการใด ๆ)  
 
ฉีดพนสารละลายในชวงระยะกอนเก็บเกี่ยว 8 วัน โดยใชเคร่ืองพน แบงพนสารละลาย

วิธีการละคร่ึงตน ปริมาตร 10 ลิตร ทําการสุมเก็บผลลําไยเพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณเอนไซมไค
ติเนส คร้ังละ 10 ผล และสุมเก็บผลเพื่อไปสกัดสารตานเช้ือราคร้ังละ 3 กิโลกรัม ทุก 2 วัน จนถึง
ระยะเก็บเกี่ยว (วันท่ี 8 หลังการฉีดพน) ทําการบันทึกผล เปอรเซ็นตการเกิดโรคและอายุการเก็บ
รักษาของผลลําไยหลังการฉีดพน ในวันท่ี 8 

5.2 การทดสอบผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร ตอกิจกรรมเอนไซมไคติเนสในลําไย
พันธุดอ 

สุมผลลําไยบนตนท่ีผานการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร จํานวน 10 ผล ทุก 2 วัน นํามา
วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมไคติเนส โดยทดสอบดวยวิธีการเดียวกันกับการทดลองท่ี 2  
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5. 3 การทดสอบผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร ตอการสรางสารตานเชื้อราในลําไยพันธุ
ดอ 

สุมผลลําไยบนตนท่ีผานการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร จํานวน 3 กิโลกรัม ทุก 2 วัน 
นํามาตรวจสอบวามีการสรางสารตานเชื้อราหรือไม โดยทดสอบดวยวิธีการเดียวกันกับการทดลอง
ท่ี 3  

 
5.4 ศึกษาผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตออายุการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บ

เก่ียว  
เก็บผลลําไยท่ีผานการฉีดพนในวันท่ี 8 (ระยะเก็บเกี่ยว) ดวยวิธีการตาง ๆ วิธีการละ 4 ซํ้าๆ 

ละ 10 ผล จัดเรียงบนถาดโฟม หุมถาดโฟมท่ีบรรจุผลลําไยแลวดวยฟลมพลาสติก polyvinyl 

chloride (PVC) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กําหนดให 1 ชุดการทดลองมีจํานวน 4 

ซํ้า บันทึกผลการเปล่ียนแปลงทุก 3 วัน จนกระท่ังผลลําไยมีการเกิดโรค 25 เปอรเซ็นต เชนเดียวกัน
กับการทดลองท่ี 4 

 


