
 

บทท่ี 4 

ผลและการอภิปรายผลการทดลอง 

การทดลองท่ี 1 

 การทดสอบหาความเขมขนของไคโตซานพอลิเมอรท่ีเหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Lasiodiplodia sp. ในสภาพ in vitro 

 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ท่ีเจริญ
บนอาหารผสม Potato Dextrose Agar (PDA) กับสารละลายไคโตซานท่ีความเขมขน 0.05, 0.25, 

0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เม่ือเช้ือเจริญมีอายุ 3 วัน พบวา ไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต 
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ได 100 เปอรเซ็นต โดยไมพบการเจริญของ
เช้ือบนอาหาร PDA ผสมไคโตซานความเขมขนดังกลาว สวนความเขมขน 0.05 และ 0.25 
เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งเช้ือไดรองลงมา มีเปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 65.41 และ 86.52 
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ตาราง 4.1 และ ภาพ 4.1) 
 การตอตานเชื้อจุลินทรียของไคโตซาน เกิดจากปฏิกิริยาระหวางประจุบวกบนโมเลกุลของ
ไคโตซานท่ีตําแหนงคารบอนตัวท่ี 2 ของ glucosamine monomer กับประจุลบบน cell membrane 

ของจุลินทรีย ซ่ึงนําไปสูการแตกของผนังเซลล ท่ีมีองคประกอบของเซลลสวนใหญเปนสารพวก
โปรตีน จึงทําใหจุลินทรียตาย นอกจากนี้ไคโตซานยังเปนสารพวก chelating agent ท่ีสามารถ
เกาะติดกับโลหะท่ีจําเปนในเซลลของจุลินทรีย ซ่ึงนําไปสูการขัดขวางการผลิตสารพิษและขัดขวาง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียเหลานั้น และพบวามีการเกิดพันธะทางเคมีระหวางไคโตซานกับ 
DNA และการขัดขวางกระบวนการสังเคราะห mRNA เกิดข้ึน เม่ือไคโตซานซึมเขาไปอยูใน
นิวเคลียสของจุลินทรีย ทําใหจุลินทรียไมสามารถสรางโปรตีน จึงทําใหหยุดการเจริญเติบโตและ
ตายในท่ีสุด (Shahidi et al., 1999) 

 จากการทดลองแสดงใหเห็นวา ไคโตซานพอลิเมอรความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต 
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ไดเชนเดียวกับ Shepherd (1997) ท่ีศึกษาการ
เคลือบไคโตซาน 1, 2 และ 4 เปอรเซ็นต ในแครอทพบวา สามารถลดเปอรเซ็นตการเกิดโรคเนา
จากเช้ือ Sclerotina sclerotiorum 88 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 18 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับ
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ตาราง 4.1 เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยไคโตซานพอลิเมอร เม่ือเช้ือ
มีอายุ 3 วัน 

 หมายเหตุ คาเฉล่ีย 12ซํ้าและตัวอักษรที่ตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันแสดงวามีความ
แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.1  ลักษณะการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. บนอาหารผสมไคโตซานพอลิเมอร 
เม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน 
a = PDA          b = acetic acid 1 เปอรเซ็นต (control) 

c = ไคโตซานความเขมขน 0.05 เปอรเซ็นต    d = ไคโตซานความเขมขน 0.25 เปอรเซ็นต 
e = ไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต      f = ไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 

วิธีการ เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ  
Lasiodiplodia sp. 

PDA +ไคโตซาน 1% 100a 

PDA +ไคโตซาน 0.5% 100a 

PDA +ไคโตซาน 0.25% 86.52b 

PDA +ไคโตซาน 0.05% 65.41c 

PDA +กรดอะซิติก 1% (control) 0.87d 

LSD0.05 1.27 

CV (%) 4.42 

a b c 

d e f 



 32

ชุดควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับ เกศนรี (2544) ท่ีศึกษาพบวา ระดับความเขมขนและพีเอชท่ีเหมาะสม
ของไคโตซาน คือ 3200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พีเอช 4.5 สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporioides โดยลดขนาดโคโลนีของเช้ือราไดมากกวารอยละ 85 เชนเดียวกับ
ธวัชและสมศิริ (2546) ไดทําการศึกษาท่ีระดับความเขมขน 800 μl/ml pH 4.5 สามารถยับยั้งการ
งอกสปอรของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporoides ท่ีปลูกเช้ือบนผลมะมวงได 100 เปอรเซ็นต 
และ El-Ghaout et al. (1991) ศึกษา พบวา ไคโตซานมีผลในการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือและ
การเจริญของเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือ ดังนั้น ไคโตซานพอลิเมอรท่ีระดับความเขมขน 0.5 และ 1 
เปอรเซ็นต ในอาหารผสม PDA สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodipdia sp. ไดดีท่ีสุด 

 

การทดลองที่ 2 ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอกิจกรรมเอนไซมไคติเนสในลําไย
พันธุดอหลังการเก็บเก่ียว 

 

จากการทดสอบผลลําไยท่ีเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานที่ความเขมขน 0.5 และ 1 

เปอรเซ็นต และไมปลูกเช้ือ นําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน พบวา ใน
วันท่ี 4 ของการเก็บรักษา ผลลําไยท่ีเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานท้ังสองความเขมขน (0.5 

และ 1 เปอรเซ็นต) และสารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ท้ังสามวิธีการมีกิจกรรม
เอนไซมไคติเนสไมแตกตางกัน แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95 เปอรเซ็นต กับผลลําไยไมเคลือบผิว ซ่ึงพบวามีคากิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมากท่ีสุด เทากับ 
325.95 หนวยเอนไซมตอมิลลิกรัมโปรตีน (unit/mg) ในวันท่ี 2, 6, 8, 10 และ 12 ของการเก็บ
รักษา ทุกวิธีการทดลอง กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส มีคาเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดย
คากิจกรรมของเอนไซมไคติเนสท่ีเพิ่มข้ึน อาจเนื่องมาจากปริมาณของเช้ือท่ีมีการเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา ซ่ึงเช้ือราน้ันมีเอนไซมไคติเนสเปนองคประกอบของผนังเซลล (Shaikh 

and Deshpanade, 1993) และกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสในแตละวิธีการ ท่ีระยะเวลาการเก็บ
รักษาเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  

ผลลําไยท่ีปลูกเช้ือ Lasiodiplodia sp. แลวเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานท่ีความ
เขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต แลวนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน 
พบวา ในวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา ผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน มีคา
กิจกรรมเอนไซมไคติเนสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
กับผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยสารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต และผล
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ลําไยท่ีผานการปลูกเช้ือแลวไมเคลือบผิว แตในวันท่ี 4, 6, 8, 10 และ 12 พบวาทุกวิธีการทดลอง 
กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน และกิจกรรมของ
เอนไซมไคติเนสในแตละวิธีการ ท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาเทากันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  

ผลของลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและปลูกเช้ือ Lasiodiplodia sp. แลวเคลือบผิวดวยไคโตซาน
พอลิเมอร 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต และไมเคลือบผิว เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
12 วัน พบวา เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 8 วัน ผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 220.44 unit/mg ซ่ึงมีคามากกวาลําไยท่ีไมปลูก
เช้ือและเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 153.94 

unit/mg เชนเดียวกับผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 228.23 unit/mg ซ่ึงมีคามากกวาลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวย
ไคโตซาน ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 123.87 unit/mg และผลลําไย
ท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 
256.41 unit/mg ซ่ึงมีคามากกวาผลลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก ความเขมขน 
1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 139.16 unit/mg สวนลําไยท่ีปลูกเช้ือและไมเคลือบผิว มี
กิจกรรมเอนไซมไคติเนส 342.85 unit/mg ซ่ึงมีคามากกวาผลลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและไมเคลือบผิว
มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 225.78 unit/mg ในวันท่ี 10 พบวา ผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิว
ดวยไคโตซาน ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 1810.66 unit/mg ซ่ึงมีคา
มากกวาผลลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรม
เอนไซมไคติเนส 533.33 unit/mg เชนเดียวกับผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยไคโตซาน 
ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 2319.65 unit/mg ซ่ึงมีคามากกวาผล
ลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยไคโตซาน ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไค
ติเนส 1189.07 unit/mg และผลลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก ความเขมขน 1 

เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 2007.06 unit/mg ซ่ึงมีคามากกวาผลลําไยท่ีไมปลูกเช้ือ
และเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 1305.83 

unit/mg สวนลําไยท่ีปลูกเช้ือและไมเคลือบผิว มีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 1881.13 unit/mg ซ่ึง
มีคามากกวาผลลําไยท่ีไมปลูกเช้ือและไมเคลือบผิวมีกิจกรรมเอนไซมไคติเนส 977.48 unit/mg 

ในเวลาการเก็บรักษาวันท่ี 2, 4, 6 และ 12 มีการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมเอนไซมไคติเนสของ
ลําไยท่ีปลูกเช้ือและเคลือบผิวในวิธีการเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95 เปอรเซ็นต 
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ไคติเนสเปนเอนไซมท่ีพบในส่ิงมีชีวิตพวกจุลินทรีย พืช และสัตว ซ่ึงอาจมีการสราง
เอนไซมนี้ข้ึนภายในเซลลตลอดเวลาในระดับท่ีตํ่าท่ีเรียกวา constitutive enzyme หรือตองมีตัว
ชักนําในการสรางเอนไซมเสียกอน ซ่ึงเรียกวา inductive enzyme (Jeuniaux, 1996) 
 จากการทดลองแสดงใหเห็นวา เม่ือทําการเก็บลําไยพันธุดอท่ีไมปลูกเช้ือท่ี 10 องศา
เซลเซียส กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสจะเพิ่มข้ึน ตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน คากิจกรรม
เอนไซมไคติเนสของลําไยท่ีเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต กรดอะซิติก 
1 เปอรเซ็นต และไมเคลือบผิว ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
และลําไยท่ีปลูกเช้ือมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมเอนไซมไคติเนส เชนเดียวกับลําไยท่ีไมปลูก
เช้ือ โดยเม่ือการเก็บรักษานานข้ึน จะมีกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสเพิ่มข้ึนดวย และในวิธีการ
เดียวกัน ผลลําไยท่ีปลูกเช้ือ จะมีกิจกรรมเอนไซมไคติเนสมากกวาผลลําไยท่ีไมปลูกเช้ือ จะเห็นได
วา การเพิ่มปริมาณของเอนไซมไคติเนส หรือการมีคากิจกรรมของเอนไซมไคติเนสที่เพิ่มข้ึน ตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่องมาจากปริมาณของเช้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเช้ือราตางๆ มีการสราง
เอนไซมไคติเนสขึ้นในผนังเซลล (Shaikh and Deshpanade, 1993) และไคโตซานไมสามารถเพ่ิม
หรือชักนําใหลําไยหลังเก็บเกี่ยวสรางเอนไซมไคติเนส หรือรักษาระดับเอนไซมไคติเนสไดมากกวา
ชุดควบคุม เชนเดียวกับ El-Ghaout et al. (1991) การเคลือบผิวสตรอเบอร่ีดวยไคโตซาน 1.0 

และ 1.5 เปอรเซ็นต พบวา ไคโตซานสัมพันธกับคุณสมบัติการเปนตัวยับยั้งเช้ือรามากกวา
ความสามารถในการกระตุนการทํางานของ chitinase, chitosanase และ β-1, 3-glucanase ซ่ึง
ไคโตซานมีผลในการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือและการเจริญของเช้ือ Botrytis cinerea และ 
Rhizopus stolonifer ในอาหารเล้ียงเช้ือ แตไมสามารถกระตุนกิจกรรมของเอนไซมท้ังสามให
เพิ่มข้ึนได ตางจากพิมพใจ (2538) ท่ีศึกษาพบวา ผลสตรอเบอรี่ท่ีปลูกเช้ือดวยสปอรของเชื้อรา 
Rhizopus sp. ความเขมขน 3×105 สปอร/มิลลิลิตร และเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 1.5 

เปอรเซ็นต แลวนําไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 81 เปอรเซ็นต มีการเนาเสีย
นอยกวาและมีกิจกรรมของเอมไซมไคติเนสสูงกวาผลสตรอเบอร่ีท่ีปลูกเช้ือ แตไมไดเคลือบผิว 
และตางจาก Zhang and Quantick (1998) ท่ีไดทําการเคลือบผลสตรอเบอร่ีสดและราสเบอร่ีดวย
ไคโตซาน พบวาไคโตซานสามารถเพ่ิม chitinase และ ß-1,3 glucanase เม่ือเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมท่ีไมไดเคลือบผิว (ตาราง 4.2 และภาพ 4.2)  
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ตาราง 4.2  กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (unit/mg) ในลําไยพันธุดอ ที่ปลูกเชื้อ Lasiodiplodia sp. และที่ไมปลูกเชื้อแลวเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอร 
0.5 และ 1 เปอรเซ็นต และไมเคลือบผิว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 วัน 

 

 
หมายเหตุ คาเฉลี่ย 8 ซ้ํา ตัวอักษรที่ตามหลังคาเฉลี่ยที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (Unit/mg) 

 ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)  วิธีการ 
 

0 2 4 6 8 10 12 

ไคโตซาน 1% 308.29b 170.62bcd 242.38bc 118.68 153.94cd 533.33e 3548.85 

ไคโตซาน 0.5% 430.61ab 145.08d 209.94c 177.05 123.87d 1189.07de 4689.70 

กรดอะซิตริค 1% 500.79b 166.85cd 175.67c 148.86 139.16d 1305.83bcd 3967.76 

 

ไมปลูกเชื้อ 
 

น้ํากลั่น 450.22ab 151.83d 325.95a 138.78 225.78bc 977.48de 4041.62 

ไคโตซาน 1% 331.59b 142.89d 201.85c 111.57 220.44bc 1810.66abc 2643.35 

ไคโตซาน 0.5% 612.76ab 192.59bc 240.36bc 133.28 228.23bc 2319.65a 4689.70 

กรดอะซิติก 1% 354.85ab 443.73a 316.81ab 177.32 256.41b 2007.06ab 3636.13 
ปลูกเชื้อ 

 

น้ํากลั่น 449.57ab 198.36b 313.19ab 143.98 342.85a 1881.13abc 3141.69 

LSD0.05 227.79 30.61 77.90 ns 80.77 734.29  ns 
CV(%) 18.62 8.78 17.77 15.51 22.08 28.22 23.15 
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ไคโตซาน 1% ไคโตซาน 0.5% กรดอะซิตริค 1% นํ้ากลั่น

 
ภาพ 4.2  กิจกรรมของเอมไซมไคติเนส ในลําไยพันธุดอ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 12 วัน 
 

a = ไมปลูกเช้ือ Lasiodiplodia sp.  แลวเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอร 0.5 และ 1%    
และไมเคลือบผิว  

b = ปลูกเช้ือ Lasiodiplodia sp. แลวเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอร 0.5 และ 1%  
และไมเคลือบผิว 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
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การทดลองท่ี 3 ผลของการเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอการสรางสารตานเชื้อราของลําไยพันธุ
ดอ หลังการเก็บเกี่ยว 
 
 

ผลลําไยท่ีเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอรท่ีความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต จากการ
นําผลลําไยทดสอบสารตานเช้ือราดวยวิธีการหยดสารสกัดหยาบลงบน paper disc เพื่อตรวจสอบ
สารตานเช้ือรา ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. พบวาท่ีระยะเวลาการเก็บรักษา
ตางๆ ทุกวิธีการทดลองและทุกระดับความเขมขนของสารสกัดหยาบจากเปลือกลําไย ไมสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. โดยไมพบบริเวณการยับยั้ง (clear zone) รอบกระดาษ
กรองท่ีหยดสารสกัด เชนเดียวกับชุดควบคุม (ภาพ 4.3) 

 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ผลลําไยหลังการเก็บเกี่ยว ทุกวิธีการทดลองจะไมพบ
การเกิดสารตานเชื้อรา อาจจะเนื่องจากความสามารถตานเช้ือราในพืชนั้นข้ึนอยูกับความบริบูรณ
ของพืช ถาผลผลิตท่ียังไมบริบูรณจะมีความสามารถในการสรางสารตานเช้ือราสูงกวาผลที่บริบูรณ
แลว (จริงแท, 2544) อีกท้ังพืชท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวเร่ิมมีความออนแอ เกิดการเส่ือมสภาพ และการ
สรางสารตานเช้ือตางๆ เร่ิมลดนอยลง (สายชล, 2528) 
 

การทดลองท่ี 4 ศึกษาสารเคลือบผิวไคโตซานพอลิเมอรตอการเปล่ียนแปลงสีเปลือกนอก คุณภาพ
ดานประสาทสัมผัสและการเก็บรักษาของลําไยหลังการเก็บเก่ียว  

 

4.1 เปอรเซ็นตการเกิดโรค  
 
เม่ือทําการเก็บลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต ท่ี

อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบวา เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 12 วัน และ 15 วัน จะพบการเจริญของ
เช้ือราท่ีสามารถสังเกตได โดยผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นต
การเกิดโรคในวันท่ี 12 และวันท่ี 15 เทากับ 12.5 และ 81.25 ตามลําดับ ผลลําไยท่ีผานการเคลือบ
ผิวดวยไคโตซาน 0.5 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคในวันท่ี 12 เทากับ 12.5 และในวันท่ี 15 

เปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 75 สวนผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต มี
เปอรเซ็นตการเกิดโรคในวันท่ี 12 และวันท่ี 15 เทากับ 12.5 และ 78.13 ตามลําดับ และผลลําไยท่ีไม
เคลือบผิวมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคในวันท่ี 12 เทากับ 25 และในวันท่ี 15 เปอรเซ็นตการเกิดโรค
เทากับ 96.88 (ตาราง 4.3) 
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วันท่ี 0 
 

 
  1                           2                            3                           4 
 
 
วันท่ี 2 
 

 
1                           2                            3                           4 

 
 
วันท่ี 4 
 

 
1                           2                            3                           4  

 
 
ภาพ 4.3  การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยสารสกัดตานเช้ือราจาก
เปลือกลําไยท่ีไดรับการเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอรท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ 
 
 
1= ไคโตซานพอลิเมอร 1 เปอรเซ็นต  2 = ไคโตซานพอลิเมอร 0.5 เปอรเซ็นต 
3 = กรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต (Control+)              4 = ไมเคลือบผิว (Control-) 

   วันท่ี = ระยะเวลาการเก็บรักษาของผลลําไย 
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วันท่ี 6 
 

 
1                           2                            3                           4 

 
วันท่ี 8 
 

 
1                           2                            3                           4 

 
วันท่ี 10 
 

 
1                           2                            3                           4 

 
วันท่ี 12 
 

 
1                           2                            3                           4 

 
 

ภาพ 4.3 (ตอ)  การทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยสารสกัดตานเช้ือรา
จากเปลือกลําไยท่ีไดรับการเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอรท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาตางๆ 
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ตาราง 4.3 เปอรเซ็นตการเกดิโรคของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 

10 องศาเซลเซียส 
 

เปอรเซ็นตการเกิดโรค 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 0 0 0 0 12.5b 81.25b 

ไคโตซาน 0.5% 0 0 0 0 12.5b 75b 

กรดอะซิติก 1% 0 0 0 0 12.5b 78.13b 

ไมเคลือบผิว 0 0 0 0 25a 96.88a 

LSD 0.05 ns ns ns ns 4.81 8.79 

CV (%) - - - - 19.05 6.89 
 
 
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน เปอรเซ็นตการเกิดโรค
จะเพิ่มข้ึน ซ่ึงในวันท่ี 12 และวันท่ี 15 ของการเก็บรักษาจะพบการเจริญของเช้ือราท่ีสามารถสังเกต
ไดท่ีผิวเปลือกลําไย และผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวทุกวิธีการ มีการเจริญของเช้ือรานอยกวาลําไย
ท่ีไมเคลือบผิว  (ชุดควบคุม) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 

เปอรเซ็นต (ตาราง 4.3) จะเห็นไดวา การเคลือบผิวดวยสารตางๆ สามารถชะลอการเกิดโรคได 
เนื่องจากเกิดการควบคุมการผานเขาออกของออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด (Coleman and 

Manson, 1988) ทําใหเช้ือไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ี จึงลดเปอรเซ็นตการเกิดโรคได
เชนเดียวกับ Jiang and Li (2001) ท่ีทําการเคลือบผิวผลลําไยดวยไคซานความเขมขน 0.5, 1 และ 
2 เปอรเซ็นต เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต พบวา ไคโต
ซานสามารถลดเปอรเซ็นตการเกิดโรคได และเชนเดียวกับ พรรณทิพา (2549) ท่ีศึกษาเคลือบผิว
ลําไยดวยไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบวา สามารถลด
เปอรเซ็นตการเกิดโรคไดเชนเดียวกัน 
 
4.2 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

 
เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบวา ในระหวางการเก็บรักษาทุกวิธีการ

ทดลองมีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา แตในวันท่ี 15 การเคลือบผิวดวย
กรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต มีการสูญเสียมากท่ีสุด คือ 5.11 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ ไคโตซาน 1 

และ 0.5 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตการสูญเสีย 5.01 และ 4.99 ตามลําดับ แตวิธีการทดลองไมมี
แตกตางกันทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ตาราง 4.4) 
 ผักและผลไมสวนใหญมีองคประกอบท่ีสําคัญคือน้ํา ซ่ึงน้ําเปนตัวทําละลายท่ีสําคัญตอ
กระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล การสูญเสียน้ําจากผักและผลไมจะสงผลใหเกิดการสูญเสีย
น้ําหนัก ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดความเสียหายกับผลไม นอกจากนี้แลวการสูญเสียน้ํายัง
กอใหเกิดการสูญเสียคุณคาทางอาหาร การเปล่ียนแปลงสีผิว และลักษณะเนื้อสัมผัสตางๆการ
เคลือบผิวผักและผลไมท่ีสูญเสียน้ําไดงายระหวางการวางจําหนายมีผลชวยลดการสูญเสียน้ํา และ
ชวยทําใหบรรยากาศภายในผลผลิตเปนสภาพบรรยากาศดัดแปลง (ดนัย และนิธิยา, 2542)  
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ตาราง 4.4  เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนกัของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน  
เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) วิธีการ 
  0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 0 1.38 2.28 3.13 4.03 5.01 

ไคโตซาน 0.5% 0 1.24 1.24 3.17 4.07 4.99 

กรดอะซิติก 1% 0 1.51 2.38 3.28 4.16 5.11 

ไมเคลือบผิว 0 1.14 1.89 2.76 3.64 4.59 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns ns 
CV (%) - 21.79 15.2 10.69 8.98 8.55 

 
  
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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แตจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเคลือบผิวดวยไคโตซานไมสามารถลดเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักผลลําไยได เชนเดียวกับ พรรณทิพา (2549) ท่ีศึกษาเคลือบผิวลําไยดวยไคโตซาน 1 

เปอรเซ็นต และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบวา ไคโตซานไมสามารถลดเปอรเซ็นตการ
การสูญสียน้ําหนัก เนื่องจากความเขมขนของสารเคลือบผิวนอย หรือบางเกินไปจึงไมสามารถ
เคลือบเยื่อหุมเซลลท่ีเปลือกผลลําไยได ตางจากการทดลองของ Jiang and Li (2001) ท่ีเคลือบผิว
ลําไยดวยไคซานความเขมขน 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นต เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส พบวา 
การเคลือบผิวดวยไคโตซานชวยลดการสูญเสียน้ําหนักของผลลําไยเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
เนื่องจากอุณหภูมิตํ่ามีผลตออัตราการเกิดเมแทบอลิซึมของพืช ทําใหพืชมีมีอัตราการหายใจและการ
สูญเสียน้ําหนักลดลง 
 
 

4.2 การเปล่ียนแปลงของสีเปลือกนอก 
 

 จากการทดลองเคลือบผิวลําไยดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต แลว
นําไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบวา 
 คาความสวาง (L*) ผลลําไยมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย โดยคา L* ในวันท่ี 3, 6 และ 9 

พบวา ลําไยท่ีเคลือบผิวกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นตและไมเคลือบผิว มีคา L* สูงกวาลําไยท่ีเคลือบผิว
ดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต ในวันท่ี 15 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเก็บรักษา 
พบวา การเคลือบผิวลําไยดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นตมีคา L* สูงสุด คือ 51.97 สวนลําไยท่ีผาน
การเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต มีคา L* เทากับ 50.63 และ 48.25 
ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
(ตาราง 4.5) 

จะเห็นไดวา การเคลือบผิวดวยไคโตซานตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ผลลําไยมีคาความ
สวาง (L*) นอยกวาหรือมีความคล้ํากวาผลลําไยท่ีเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นตและไม
เคลือบผิว แสดงใหเห็นวา ไคโตซานไมสามารถรักษาความสวางของสีเปลือกไดเชนเดียวกับ พรรณ
ทิพา (2549) พบวาการใชสารเคลือบไคโตซานความเขมขน 1 และ 2 เปอรเซ็นต สามารถรักษา
ความสวาง (L*) ของผลลําไยไดไมแตกตางกันทางสถิติ 

คา C* (Chroma) ลําไยมีคา C* ลดลงเล็กนอย โดยคา C* ท่ีวัดได พบวา ในการเก็บรักษา
วันท่ี 3 การเคลือบผิวดวยไคโตซาน 1 เปอรเซ็นตมีคา C* มากท่ีสุด คือ 40.38 แตในวันท่ี 9 ลําไยท่ี
ผานการเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต มีคา C* มากท่ีสุด คือ 39.29 ซ่ึงมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีการทดลองอ่ืนๆ สําหรับระยะการเก็บรักษาวันท่ี 0, 3, 6, 12 
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และวันท่ี 15 คา C* ไมมีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
(ตาราง 4.6) 
 คา h° (hue angle) ผลลําไยมีคา h° มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย โดยคา h° วันท่ี 9 พบวา 
ลําไยท่ีเคลือบผิวดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต มีคา h° มากท่ีสุด คือ 68.98 รองลงมาคือ ไคโตซาน 
1 เปอรเซ็นตและไมเคลือบผิว มีคา h° เทากับ 67.48 และ 68.31 สวนไคโตซาน 0.5 เปอรเซ็นต มี
คานอยท่ีสุด คือ 66.79 สําหรับระยะเวลาการเก็บรักษาวันท่ี 0, 3, 6, 12 และวันท่ี 15 คา  h° ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.7) 
 เม่ือพิจารณาคา C* (Chroma) และ h° (hue angle) พบวา คาท้ังสองมีแนวโนมลดลง
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ภาพ 4.4) โดยเร่ิมตนคา C* (Chroma) อยูในชวง 31.23-34.34 

และh° (hue angle) อยูในชวง 71.84-73.47 หมายความวา ผลลําไยมีสวาง (C*< 60) และมีสีอยู
ในชวงสีสมแดงถึงเหลือง เม่ือส้ินสุดการเก็บรักษาลําไยมีคา C* (Chroma) อยูในชวง 25.28-31.39 

และ h° (hue angle) อยูในชวง 72.2-77.13 แสดงวาเม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึนลําไยมีเปลือกสี
คลํ้าลง (ภาพ 4.4) 
 
 
 
ตาราง 4.5  คา L* สีเปลือกนอกของลําไยที่ผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5และ 1 
เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภมิูท่ี 10 องศาเซลเซียส  
 

คา L*  สีเปลือกนอก 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 46.67 43.55c 47.82c 46.72c 46.67 48.25c 

ไคโตซาน 0.5% 47.48 47.88b 50.53b 50.24b 50.86 50.63b 

กรดอะซิติก 1% 50.37 49.14a 53.10a 50.12b 51.21 51.97a 

ไมเคลือบผิว 50.25 49.77a 53.15a 52.23a 56.34 51.45ab 

LSD 0.05 ns 1.19 1.92 1.36 ns 1.16 
CV (%) 3.86 1.61 2.43 1.77 10.89 1.49 

 
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ตาราง 4.6  คา C° สีเปลือกนอกของลําไยที่ผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 
1 เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภูมิท่ี 10 องศาเซลเซียส  
 

คา C°  สีเปลือกนอก 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 34.34 40.38a 27.08 36.87ab 38.32 25.28 

ไคโตซาน 0.5% 32.55 36.89b 24.23 34.56b 38.02 31.39 

กรดอะซิติก 1% 31.23 35.66b 23.61 39.29a 37.87 30.44 

ไมเคลือบผิว 31.57 34.27c 23.18 34.52b 37.7 31.17 

LSD 0.05 ns 1.3 ns 2.45 ns ns 
CV (%) 6.87 2.3 12.15 4.38 2.91 13.35 

 
 

  
 
ตาราง 4.7  คา h° สีเปลือกนอกของลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานความเขมขน 0.5 และ 1 
เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภมิูท่ี 10 องศาเซลเซียส  
 

คา h°  สีเปลือกนอก 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 71.84 74.36 69.48 67.83b 67.84 72.2 

ไคโตซาน 0.5% 72.1 73.69 68.4 66.79c 67.89 76.89 

กรดอะซิติก 1% 72.47 73.72 69.74 68.98a 68.45 76.92 

ไมเคลือบผิว 72.16 73.24 68.63 68.31ab 68.75 77.13 

LSD 0.05 ns ns ns 0.99 ns ns 

CV (%) 1.21 0.89 2.12 0.94 0.8 5.08 
 
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพ 4.4  กราฟคา L*, C* และ h˚ ของเปลือกนอกลําไยที่ผานการเคลือบผิวดวยไคโตซาน 

ความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต แลวเก็บท่ีอุณหภูมิท่ี 10 องศาเซลเซียส  
1 = ไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต           2 = ไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
3 = กรดอะซิติกความเขมขน 1 เปอรเซ็นต                 4 = ไมเคลือบผิว 
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4.4 ผลการประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค 

 
4.4.1 สีเปลือกนอก 

เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการ 
มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคทางดานเปลือกนอก มีแนวโนมลดลงตามการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึน 
ในวันท่ี 15 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเก็บรักษาของการประเมินสีผิวเปลือกดานนอกทุกวิธีการใน
ระดับคะแนนระหวาง 3.25-2.25 ซ่ึงระดับคะแนนผูบริโภครูสึกเฉยๆ ถึงไมชอบปานกลาง และใน
ระยะเวลาเก็บรักษาเดียวกัน ลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการมีคะแนนการยอมรับไมแตกตาง
กันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.8) 

4.4.2 สีเปลือกใน 

เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการ 
มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคทางดานเปลือกใน มีแนวโนมลดลงตามการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึน 
ในวันท่ี 15 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเก็บรักษาของการประเมินสีผิวเปลือกดานในทุกวิธีการใน
ระดับคะแนนระหวาง 3-2.5 ซ่ึงระดับคะแนนผูบริโภครูสึกเฉยๆ ถึงไมชอบปานกลาง และใน
ระยะเวลาเก็บรักษาเดียวกัน ลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการมีคะแนนการยอมรับไมแตกตาง
กันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.9) 
4.4.3 รสชาติ 

เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการ 
มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคทางดานรสชาติ มีแนวโนมลดลงตามการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึน ใน
วันท่ี 15 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเก็บรักษาของการประเมินรสชาติทุกวิธีการในระดับคะแนน
ระหวาง 3.5-3 ซ่ึงระดับคะแนนผูบริโภครูสึกเฉยๆ และในระยะเวลาเก็บรักษาเดียวกัน ลําไยท่ีผาน
การเคลือบผิวในทุกวิธีการมีคะแนนการยอมรับไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 

เปอรเซ็นต (ตาราง 4.10) 

4.4.4 กล่ิน 

เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการ 
มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคทางดานกล่ิน มีแนวโนมลดลงตามการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน ใน
วันท่ี 15 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเก็บรักษาของการประเมินกล่ินทุกวิธีการในระดับคะแนน
ระหวาง 3.5-3 ซ่ึงระดับคะแนนผูบริโภครูสึกเฉยๆ และในระยะเวลาเก็บรักษาเดียวกัน ลําไยท่ีผาน
การเคลือบผิวในทุกวิธีการมีคะแนนการยอมรับไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 

เปอรเซ็นต (ตาราง 4.11) 
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ตาราง 4.8  คะแนนการประเมินคุณภาพดานสีเปลือกนอกของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไค
โตซาน เม่ือเกบ็ท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

วิธีการ 
0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 5 5 4 3.25 3.25 2.25 

ไคโตซาน 0.5% 5 4.5 4.5 3.7 3.2 3 

กรดอะซิติก 1% 5 5 4.5 3.25 3.25 3 

ไมเคลือบผิว 5 5 4.5 3.5 3.25 3.25 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 0 5.92 14.75 15.14 18.67 14.74 
 
 

  
 

 
 
ตาราง 4.9  คะแนนการประเมินคุณภาพดานสีเปลือกในของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโต
ซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 
วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 5 5 4.25 3.5 4 2.5 

ไคโตซาน 0.5% 5 4.5 4.5 3.75 4 3 

กรดอะซิติก 1% 5 5 4.5 4 4 2.75 

ไมเคลือบผิว 5 5 4.5 3.75 4 3 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 0 5.92 15.6 19.63 0 19.88 
 
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ตาราง 4.10  คะแนนการประเมินคุณภาพดานรสชาติของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวย 

ไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

วิธีการ 
0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 5 5 4.25 3.5 3.25 3 

ไคโตซาน 0.5% 5 4.5 4.5 3.75 3.5 3 

กรดอะซิติก 1% 5 5 4.5 4.5 3.25 3 

ไมเคลือบผิว 5 5 4.5 4.25 3.5 3.5 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 0 5.92 15.6 16.93 20.06 20.66 
 
  
 

 
 
 

 
ตาราง 4.11  คะแนนการประเมินคุณภาพดานกล่ินของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวย 

ไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภมิู 10 องศาเซลเซียส 
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 5 5 4.25 3.5 3.75 3.5 

ไคโตซาน 0.5% 5 4.5 4.5 3.75 3.75 3 

กรดอะซิติก 1% 5 5 4.5 4.5 4.25 3 

ไมเคลือบผิว 5 5 4.75 4 4.25 3.5 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 0 5.92 15.04 15.98 12.5 12.56 

 
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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4.4.5 คุณภาพโดยรวม 

เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผลลําไยที่ผานการแชในทุกวิธีการ มี
คะแนนการยอมรับของผูบริโภคทางดานเปลือกนอกมีแนวโนมลดลงตามการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน ใน
วันท่ี 15 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเก็บรักษาของการประเมินคุณภาพโดยรวมทุกวิธีการในระดับ
คะแนนระหวาง 3.5-2.75 ซ่ึงระดับคะแนนผูบริโภครูสึกเฉยๆ ถึงไมชอบปานกลาง และใน
ระยะเวลาเก็บรักษาเดียวกัน ลําไยท่ีผานการเคลือบผิวในทุกวิธีการทดลองมีคะแนนการยอมรับไม
แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.12) 

การเปล่ียนแปลงของการประเมินคุณภาพดานสีเปลือกนอก สีเปลือกใน รสชาติ กล่ินและ
คุณภาพโดยรวมของผูบริโภคลําไยพันธุดอ เม่ือเคลือบผิวดวยไคโตซาน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต พบ
ลักษณะท่ีสังเกตไดดังนี้ ไคโตซานไมทําใหคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผูบริโภคเปล่ียนไปจาก
ชุดควบคุม จะพบวา คุณภาพอยูในเกณฑท่ียอมรับได ผลลําไยท่ีเคลือบผิวไมมีความผิดปกติแตกตาง
จากลําไยท่ีไมเคลือบผิว และคุณภาพของผลลําไยทุกวิธีการจะลดลง ตามอายุการเก็บรักษา 
เชนเดียวกับ พรรณทิพา (2549) ท่ีศึกษาการเคลือบผิวลําไยดวยไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต และเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และ Jiang and Li (2001) ท่ีเคลือบผิวลําไยดวยไคซานความ
เขมขน 0.5, 1 และ 2 เปอรเซ็นต เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส พบวาไคโตซานไมทําให
คุณภาพโดยรวมลดลง และมีระดับคะแนนลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา สอดคลองกับการ
ทดลองของ ปทมา (2545) พบวาผลของสตรอเบอร่ีท่ีจุมในไคโตซานเขมขน 100 ppm มีระดับ
การยอมรับคุณภาพดานสี เนื้อสัมผัส กล่ิน รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผูบริโภคสูงสุด  

 

5. อายุการเก็บรักษา 

ผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวดวยไคโตซานพอลิเมอรท่ีความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต
กรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต และไมเคลือบผิว เปนเวลา 5 นาที แลวนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 
องศาเซลเซียส พบวา ผลลําไยท่ีไมเคลือบผิว มีอายุการเก็บรักษาเพียง 12 วัน เนื่องจากมีเปอรเซ็นต
การเกิดโรคมากกวา 25 เปอรเซ็นต สวนผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิวไคโตซาน 0.5 และ 1 

เปอรเซ็นต และกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต มีอายุการเก็บรักษา 15 วัน (ตาราง 4.13) 

จากการทดลองแสดงใหเห็นวา การเคลือบผิวมีผลชะลอการเนาเสียของผลลําไย เนื่องจาก
การเคลือบผิวทําใหเกิดสภาวะควบคุมบรรยากาศ ควบคุมการผานเขาออกของออกซิเจนและคาร- 
บอนไดออกไซดจึงมีผลตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของผลไม (Coleman and Manson, 1988) 

ไมเหมาะสมตอการเจริญของเช้ือ ทําใหมีการเกิดโรคนอยและมีอายุการเก็บรักษานานกวาผลลําไยที่
ไมเคลือบผิว 
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ตาราง 4.12  คะแนนการประเมินคุณภาพดานคุณภาพโดยรวมของผลลําไยท่ีผานการเคลือบผิว
ดวยไคโตซาน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 
วิธีการ 

0 3 6 9 12 15 

ไคโตซาน 1% 5 5 4.25 3.5 3.5 2.75 

ไคโตซาน 0.5% 5 4.5 4.5 3.75 3.75 3 

กรดอะซิติก 1% 5 5 4.5 4 4 3 

ไมเคลือบผิว 5 5 4.5 4 4 3.5 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 0 5.92 15.6 10.02 18.16 12.47 
 
 หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 

 
 

 
 
 
 

ตาราง 4.13  อายุการเก็บรักษาของลําไยท่ีผานการเคลือบผิว เปนระยะเวลา 5 นาที แลวนําไปเก็บ
รักษาท่ีอุณหภมิู 10 องศาเซลเซียส 

 

สารเคลือบผิว อายุการเก็บรักษา (วัน) 
ไคโตซาน 1% 15 

ไคโตซาน 0.5% 15 

กรดอะซิติก 1% 15 

ไมเคลือบผิว 12 
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การทดลองที่ 5 การทดสอบฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตอเชื้อ Lasiodiplodia sp. ในลําไยพันธุ
ดอกอนการเก็บเก่ียว 

 

 5.1 ทดสอบหาความเขมขนของไคโตซานโอลิโกเมอรท่ีเหมาะสมในการฉีดพนเพื่อยบัยั้ง
การเจริญของเชื้อ Lasiodiplodia sp. ในสภาพ in vitro 

 
จากการนําไคโตซานโอลิโกเมอรทดสอบเปอร เซ็นตการยับยั้งการเจริญของเช้ือ 

Lasiodiplodia sp. ท่ีเจริญบนอาหารผสม Potato Dextrose Agar (PDA) กับสารละลายไคโตซาน
โอลิโกเมอร ท่ีความเขมขน 0.05, 0.25, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน พบวา ไคโตซาน
ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งเช้ือ Lasiodiplodia sp. ได 100 เปอรเซ็นต รองลงมา
ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งเช้ือได 88.70 เปอรเซ็นต สวนความเขมขน 0.05 และ 
0.25 เปอรเซ็นตสามารถยับยั้งเช้ือ 45.97 และ 77.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตาราง 4.14 และภาพ 
4.5) 

ไคโตซานโอลิโกเมอรเปนตัวชักนําใหเซลลเจาบานสรางสารพวก phenolic compounds 

ไดแก phytoalexins หรือ lignin เม่ือมีความเขมขนสูงข้ึนถึงจุดหนึ่งก็สามารถขัดขวางการ
สังเคราะห RNA ในเซลลของราและนําไปสูการลดลงของการเจริญเติบโตของเช้ือ (Hadwiger et 

al., 1986) จากการทดลองแสดงใหเห็นวา ไคโตซานโอลิโกเมอรความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 
สามารถยับยั้งเช้ือ Lasiodiplodia sp. ไดดีท่ีสุด สอดคลองกับการทดลองของ El-Ghaout et al. 

(1991) พบวาไคโตซานมีผลในการยับยั้งการงอกของสปอรเช้ือและการเจริญของเช้ือ Botrytis 

cinerea และ Rhizopus stolonifer ในอาหารเล้ียงเช้ือ เชนเดียวกับการทดลองกับเช้ือราในผลสาล่ี 

พบวา ไคโตซานท่ีระดับความเขมขน 1-2 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งการเจริญของ Botrytis 

cinerea (Du et al., 1997) เชนเดียวกับในมะมวง (ธวัชและสมศิริ, 2546) และสตรอเบอร่ี (ปท
มา, 2545; พิมพใจ, 2548) 
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ตาราง 4.14  เปอรเซ็นตยับยัง้การเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยไคโตซานโอลิโกเมอร 
เม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 4.5  ลักษณะการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. บนอาหารผสมไคโตซานโอลิโกเมอร 

เม่ือเช้ือมีอายุ 3 วัน 

a = PDA                 b = acetic acid 1 เปอรเซ็นต (control) 

c = ไคโตซานความเขมขน 0.05 เปอรเซ็นต             d = ไคโตซานความเขมขน 0.25 เปอรเซ็นต 
e = ไคโตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต              f = ไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 

วิธีการ 
เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเชื้อ  

Lasiodilopdia sp. 
PDA +ไคโตซาน 1% 100a 

PDA +ไคโตซาน 0.5% 87.11b 

PDA +ไคโตซาน 0.25% 74.71c 

PDA +ไคโตซาน 0.05% 38.37d 

PDA +กรดอะซิติก 1% (control) 1.32e 

LSD 0.05 2.49 

CV (%) 10.11 

หมายเหตุ คาเฉล่ีย 12ซํ้าและตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันแสดงวามี
ความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 

a b c 

d e f 
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5.2 ผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตอกิจกรรมเอนไซมไคติเนสในลําไยพันธุดอกอน
การเก็บเก่ียว 

 
เม่ือทําการเก็บผลลําไยท่ีอยูในระยะกอนเก็บเกี่ยว 8 วัน (วันแรกหลังการฉีดพน) และไดรับ

การฉีดพนดวยสารละลายไคโตซานโอลิโกเมอร 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต พบวา ผลลําไยท่ีผานการ
ฉีดพนดวยไคโตซานความเขมขน 1 เปอรเซ็นต พบวา มีกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 
183.89 หนวยเอนไซมตอมิลลิกรัมโปรตีน (unit/mg) และฉีดพนดวยไคซาน 0.5 เปอรเซ็นต 
กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 206.95 unit/mg สวนการฉีดพนดวยกรดอะซิติกความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต มีกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 171.06 unit/mg ซ่ึงวิธีการฉีดพน
ดวยสารละลายไคโตซานโอลิโกเมอร 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต และกรดอะซิติกความเขมขน 1 

เปอรเซ็นต มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต กับผล
ลําไยที่ไมฉีดพน ซ่ึงมีกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสเทากับ 317.5 unit/mg วันท่ี 2 หลังการฉีดพน 
พบวา ผลลําไยท่ีฉีดพนดวยสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซม
ไคติเนสมีคาเทากับ 315.7 unit/mg ลําไยท่ีฉีดพนดวยสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 0.5 
เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส มีคาเทากับ 317.3 unit/mg ผลลําไยท่ีเคลือบผิวดวย
สารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส มีคา 328.73 
unit/mg และผลลําไยไมฉีดพน ซ่ึงกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 323.62 unit/mg  

ในวันท่ี 4 หลังจากฉีดพนสารละลายไคโตซานและกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นตซํ้า เก็บผลลําไยมา
วิเคราะหหากิจกรรมเอนไซมไคติเนส พบวา ผลลําไยท่ีฉีดพนดวยสารละลายไคโตซาน ความ
เขมขน 1 เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 377.42 unit/mg ลําไยท่ีฉีดพนดวย
สารละลายไคโตซาน ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 
297.06 unit/mg ผลลําไยท่ีเคลือบผิวดวยสารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต กิจกรรม
ของเอนไซมไคติเนส มีคา 275.05 unit/mg และผลลําไยไมฉีดพน ซ่ึงกิจกรรมของเอนไซมไคติเน
สมีเทากับ 323.08 unit/mg วันท่ี 6 เกิดฝนตกไมสามารถทําการเก็บตัวอยางได ในวันท่ี 8 ซ่ึงเปน
วันท่ีทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา ผลลําไยท่ีฉีดพนดวยสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 1 
เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 458.31 unit/mg ลําไยท่ีฉีดพนดวย
สารละลายไคโตซาน ความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต กิจกรรมของเอนไซมไคติเนสมีคาเทากับ 
666.83 unit/mg ผลลําไยท่ีฉีดพนดวยสารละลายกรดอะซิติก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต กิจกรรม
ของเอนไซมไคติเนส มีคา 571.7 unit/mg และผลลําไยไมฉีดพน มีคากิจกรรมของเอนไซม 
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ไคติเนสเทากับ 618.46 unit/mg และคากิจกรรมเอนไซมไคติเนสในแตละวิธีการทดลอง ใน
ระยะเวลาเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.15 
และภาพ 4.6) 
 สําหรับการทดลองท่ีพบเอนไซมไคติเนสในพืช อาจอธิบายไดวาปกติแลวเซลลพืชไมมีไค
ตินเปนองคประกอบ แตเม่ือพืชถูกรุกรานจากการเขาทําลายของเช้ือกอโรคหรือเม่ือเกิดบาดแผล
และความเครียดตางๆ พืชจะผลิตสารหลายชนิด เชน β-1, 3-glucanase, PR-protein like 

chitinase, proteinase และ proteinase inhibitor รวมท้ัง Chitinase เพื่อใชปองกันตัวเองจาก
เช้ือสาเหตุของโรค โดยเปนกลไกในการปองกันตนเองแบบ active defense mechanism (Roberts 
and Selitrennikoff, 1988; Chang et al., 1995) 

จากการทดลองแสดงใหเห็นวา กิจกรรมเอนไซมไคติเนสจะเพิ่มข้ึนตามลําดับจนถึงระยะ
การเก็บเกี่ยว (ภาพ 4.6) แตการฉีดพนดวยไคโตซานความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต ไมสามารถ
เพิ่มกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสไดมากกวาปกติ (ไมฉีดพน) เชนเดียวกับ Ben-Shalom et al. 

(2001) ศึกษาพบวา ปริมาณเอนไซมไมเพิ่มข้ึน เนื่องจากไคโตซานโอลิโกเมอรควบคุม elicitor 
ผานทางขนาดของโมเลกุล ผลการทดลองนี้ตางจาก เกศนรี (2544) ท่ีไดศึกษาการชักนําการสราง
เอนไซมไคติเนสและเบตา-1,3-กลูตาเนส ในองุน 5 สายพันธุ พบวา เอนไซมไคติเนสและเบตา-
1,3-กลูตาเนส ถูกกระตุนดวยสารละลายไคโตซานใหเพิ่มข้ึนและทํางานรวมกันแบบ Synergistic 

เพื่อปองกันตัวเองจากเช้ือรากอโรคแอนแทรคโนส  
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ตาราง 4.15  คากิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (unit/mg) ในลําไยพันธุดอท่ีผานการฉีดพนดวยไค
โตซานโอลิโกเมอร 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต และกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาหลังการฉีด
พนตางๆ 
 

กิจกรรมของเอนไซมไคติเนส (unit/mg) 

ระยะหลังการฉีดพน (วัน) 

 
วิธีการ 

 0 2 4 8 

ไคโตซาน 1 % 183.89b 315.73 377.42 458.31 

ไคโตซาน 0.5 % 206.95b 317.3 297.06 666.83 

กรดอะซิติก 1% 171.06b 328.73 275.05 571.7 

ไมฉีดพน 317.5a 323.62 323.08 618.46 

LSD 0.05 21.81 ns ns ns 

CV% 17.19 22.39 26.67 22.72 
 
 
หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 ns ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพ 4.6  คากิจกรรมเอนไซมไคติเนสของสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวย 

ไคโตซานโอลิโกเมอรความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต 
 
1= ฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร 1 เปอรเซ็นต                   2 = ฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอร 0.5 เปอรเซ็นต 
3 = ฉีดพนกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต (control+)              4 = ไมฉีดพน (control-) 
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5.3 ผลของการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตอการสรางสารตานเชื้อราในลําไยพันธุดอกอนการเก็บ
เก่ียว 
 

ผลลําไยท่ีฉีดพนดวยสารละลายไคโตซานโอลิโกเมอรท่ีความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต 
นําผลลําไยทดสอบสารตานเช้ือรา ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวย
วิธีการ paper disc ในวันท่ี 0 ซ่ึงเปนวันท่ีทําการฉีดพนหรือ 8 วันกอนวันท่ีเก็บเกี่ยว พบวา ทุก
วิธีการทดลองและทุกระดับความเขมขนของสารสกัดจากเปลือกลําไย สามารถยับยั้งการเจริญของ
เช้ือ Lasiodiplodia sp. โดยจะพบบริเวณการยับยั้ง (clear zone) รอบกระดาษกรองท่ีหยดสาร
สกัด เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม วันท่ี 2 หลังการฉีดพน สารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีด
พนดวยสารละลายไคโตซาน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต พบการเกิดบริเวณยับยั้งการเจริญของเช้ือทุก
ระดับความเขมขนของสารสกัด เชนเดียวกันกับสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานฉีดพนดวยกรดอะซิ
ติก 1 เปอรเซ็นตและไมฉีดพน พบบริเวณยับยั้งเช้ือในทุกระดับความเขมขน วันท่ี 4 สารสกัดจาก
เปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยสารละลายไคซาน 1 เปอรเซ็นต ในทุกระดับความเขมขน สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือได สวนสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยสารละลายไคโตซาน 
0.5 เปอรเซ็นต สารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต และไมทํา
การฉีดพน พบวา ท่ีระดับความเขมขน 40, 60 และ 80 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งเช้ือได แตท่ีระดับ
ความเขมขน 20 เปอรเซ็นต ของท้ังสามวิธีการไมสามารถยับยั้งเช้ือได สวนวันท่ี 6 ไมสามารถเก็บ
ตัวอยางไดเนื่องจากฝนตก และในวันท่ี 8 ซ่ึงเปนระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวาสารสกัดจากเปลือก
ลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยสารละลายไคโตซาน 1 เปอรเซ็นต สารสกัดทุกระดับความเขมขนสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือได เชนเดียวกับสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยสารละลายไค
โตซานความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต สวนสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยกรดอะซิติก 
1 เปอรเซ็นต พบวาไมสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได และสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีไมผานฉีด
พน พบวา สามารถยับยั้งเช้ือไดท่ีระดับความเขมขน 40, 60 และ 80 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.16 และ
ภาพ 4.7) 

จากผลการทดลองเม่ือทําการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรพนในระยะกอนเก็บเกี่ยว 8 วัน 
(วันแรกหลังการฉีดพน) จนถึงระยะท่ีเก็บเกี่ยว (วันท่ี 8 หลังการฉีดพน) ตรวจสอบสารตานเช้ือ 
Lasiodiplodia sp. ดวยวิธีการ paper disc พบวา ไคโตซาน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต มีความสามารถใน
การรักษาระดับการสรางสารตานเช้ือราได โดยยังตรวจพบบริเวณการยับยั้งเช้ือในวันท่ี 8 หลังการ
ฉีดพนเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Hadwiger et al., (1986) ท่ี
พบวาไคโตซานโอลิโกเมอรเปนตัวชักนําใหเซลลเจาบานสรางสารพวก phenolic compounds  
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ตาราง 4.16  การเกิดสารตานเช้ือรายับยั้งการเจริญของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ท่ีระดับความ
เขมขนตาง ๆ จากสารสกัดจากเปลือกลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร 1 และ 0.5 

เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาหลังการฉีดพนตางๆ  
 
 

 
หมายเหตุ    + เกิด clear zone    - ไมเกิด clear zone   

 
1= ฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร 1 เปอรเซ็นต 
2 = ฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร 0.5 เปอรเซ็นต 
3 = ฉีดพนดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต (Control+)  

4 = ไมฉีดพน (Control-)

การเกิดการยับยั้งการเจริญเชื้อ Lasiodiplodia sp. 

ระดับความเขมขนสารสกัด (%) 
ระยะเวลา 

หลังการฉีดพน (วันท่ี) 
วิธีการ 

20 40 60 80 
1 + + + + 
2 + + + + 
3 + + + +  0 
4 + + + + 
1 + + + + 
2 + + + + 
3 + + + +  2 
4 + + + + 
1 + + + + 
2 - + + + 
3 - + + +  4 
4 - + + + 
1 + + + + 
2 + + + + 
3 - - - - 

8 
 (ระยะเก็บเก่ียว) 

4 - + + + 
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วันท่ี 0 

 
     1                           2                           3                          4 
วันท่ี 2 

 
    1                           2                           3                          4 

วันท่ี 4 

 
      1                           2                            3                         4 

วันท่ี 8 

 
1                           2                            3                         4 

 
ภาพ 4.7 การยับยั้งการเจรญิของเช้ือ Lasiodiplodia sp. ดวยสารสกัดตานเช้ือราจากเปลือกลําไยท่ี
ไดรับการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอรท่ีระยะเวลาตางๆ 

วันท่ี 0 = วันท่ีฉีดพน   วันท่ี 2 = วันท่ี 2 หลังฉีดพน      
วันท่ี 4 = วันท่ี 4 หลังฉีดพน  วันท่ี 8 = วันท่ี 8 หลังฉีดพนและระยะเก็บเกี่ยว 

1= ไคโตซานโอลิโกเมอร 1 เปอรเซ็นต 2 = ไคโตซานโอลิโกเมอร 0.5 เปอรเซ็นต 
3 = กรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต (control+) 4 = ไมฉีดพน (control-) 
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ไดแก phytoalexins หรือ lignin compounds เม่ือมีความเขมขนสูงข้ึนถึงจุดหนึ่งจะสามารถ
ขัดขวางการสังเคราะห RNA ในเซลลของราและนําไปสูการลดลงของการเจริญเติบโตของเช้ือ ซ่ึง
ในธรรมชาติพืชจะมีกลไกการปองกันตัวเอง โดยกลไกดานเคมีจะถูกสรางข้ึนเพื่อใหพืชสามารถ
ปองกันตัวเองจากการเขาทําลายของเช้ือกอโรคได เม่ือพืชเกิดบาดแผลจะกระตุนใหมีการสราง
สารเคมีบางอยางข้ึนในเซลลท่ีอยูใกลกับบาดแผล หากมีการเขาทําลายจากเชื้อจุลินทรียดวยแลวการ
กระตุนสารเคมียิ่งเกิดข้ึนไดดี สารเคมีท่ีถูกสรางข้ึนนี้ เรียกวา phytoalexin ซ่ึงสารสวนใหญเปน
สารประกอบฟนอล สวนตัวกระตุนใหเกิดสารเคมีนี้เรียกวา elicitor ซ่ึงอาจเปนไดท้ังสารเคมีท่ี
เช้ือจุลินทรียปลดปลอยออกมาสูเซลลของผลผลิตหรือตัวเช้ือจุลินทรียเองก็ได (จริงแท, 2544) จะ
เห็นไดวาการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรใหกับลําไยกอนเก็บเกี่ยวนั้น ไคโตซานโอลิโกเมอรจะ
เปน elicitor ท่ีไปกระตุนใหลําไยสรางสารตานเช้ือราชนิดหนึ่ง ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา สาร
สกัดดังกลาวมีแนวโนมเปนสาร aliphatic compounds เชนเดียวกับการทดลองของ สุภัค (2542) 
ท่ี ทําการสกัดสารตานเ ช้ือราจากเปลือกลําไย  พบวาสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ งการเจริญของเ ช้ือ 

Cladosporium cladosporioides และเช้ือ Lasiodiplodia sp. เปนสารพวก aliphatic compounds 

ซ่ึงมีรายงานตางจาก Mari (1998) ท่ีพบสารที่มีอยูในผลเปนสารหอมระเหยพวก aromatic 

compound, essential oils และ volatile substance ท่ีมีผลในการควบคุมโรคสาเหตุจากเช้ือรา
หลังการเก็บเกี่ยว และเม่ือเปรียบเทียบชวงอายุการเก็บเกี่ยวตางๆ พบวาสารตานเช้ือราในเปลือก
ลําไยจะพบมากท่ีสุดในชวง 8 วันกอนระยะเก็บเกี่ยวเชนเดียวกับ สุภัค (2542) พบวา สารท่ีมีฤทธ์ิ
ยับยั้งเช้ือจากเปลือกมากที่สุดในชวงอายุกอนการเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห และสารตานเชื้อราจะมี
ปริมาณลดลงเร่ือยๆ ตามระยะการเก็บเกี่ยวของผลผลิต ซ่ึงจะสังเกตไดวา เม่ือผลลําไยมีการสุกแก
ใกลระยะเก็บเกี่ยวมากข้ึน สารตานเช้ือราก็จะลดลงเชนกัน เนื่องจาก ความบริบูรณของผลผลิต ถา
ผลผลิตท่ียังไมบริบูรณจะมีความสามารถในการสรางสารตานเช้ือสูงกวาผลท่ีบริบูรณแลว (จริงแท, 
2544) เชนเดียวกับในองุน เกศนรี ( 2544) ไดทําการฉีดพนไคโตซานบนองุนเปนเวลา 2 สัปดาห
กอนการฉีดซํ้าดวยสปอรของเช้ือรา Colletotrichum gloeosporoides พบวา มีสะสมของสาร 
Phytoalexin (Stilbene) เพิ่มข้ึน เพื่อตอตานการบุกรุกของเช้ือรากอโรค ดังนั้น เม่ือทําการฉีดพน
ไคโตซานโอลิโกเมอร 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต กอนเก็บเกี่ยว 8 วัน จะสามารถกระตุนใหลําไยพันธุ
ดอ สรางสารตานเช้ือ Lasiodiplodia sp. ได โดยไคโตซานโอลิโกเมอรจะชักนําหรือเปน elicitor 
ซ่ึงเปนกลไกท่ีตอบสนองทางดานเคมีทําใหลําไยผลิตสาร phytoalexin ชนิดหนึ่ง ซ่ึงเปนสาร 

aliphatic compounds ซ่ึงมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเช้ือดังกลาว 
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 5.4 ศึกษาการฉีดพนไคโตซานโอลิโกเมอรตอเปอรเซ็นตการเกิดโรคอายุการเก็บรักษาของ
ลําไยหลังการเก็บเก่ียว  

 
5.4.1 เปอรเซ็นตการเกิดโรค  

จากการฉีดพนลําไยดวยไคโตซานโอลิโกเมอรความเขมขน 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต เม่ือถึง
ระยะเก็บเกี่ยว แลวนําไปเก็บรักษาท่ี 10 องศาเซลเซียส พบวา ในวันท่ี 15 จะพบการเจริญของเช้ือ
ราท่ีสังเกตไดบนผิว โดยลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร 1 เปอรเซ็นต พบการเกิด
โรค 25 เปอรเซ็นต ไคโตซานโอลิโกเมอร 0.5 เปอรเซ็นต พบการเกิดโรค 30 เปอรเซ็นต ลําไยท่ีผาน
การฉีดพนดวยกรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นต พบการเกิดโรค 30 เปอรเซ็นต สวนลําไยท่ีไมฉีดพน จะพบ
การเกิดโรคถึง 50 เปอรเซ็นต โดยผลลําไยท่ีผานการฉีดพนทุกวิธีการ มีการเจริญของเช้ือรานอย
กวาลําไยท่ีไมฉีดพน (ชุดควบคุม) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 

เปอรเซ็นต (ตาราง 4.17) 

ธรรมชาติพืชจะมีกลไกการปองกันตัวเองซ่ึงแบงไดเปน 2 แบบ คือ กลไกทางดานกายภาพ
และกลไกทางชีวเคมี โดยกลไกเหลานี้จะถูกสรางข้ึนเพื่อใหพืชสามารถปองกันตัวเองจากการเขา
ทําลายของเช้ือกอโรคได โดยผลไมจะมีการสราง phytoalexin และส่ิงมีชีวิตสามารถสรางสาร 
secondary metabolite ไดหลายชนิด (ชัยวัฒน, 2542) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาไคโต
ซานสามารถกระตุนระบบปองกันตัวในลําไย จึงทําใหมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยกวาผลลําไยท่ี
ไมเคลือบผิว โดยไคโตซานโอลิโกเมอรเปนตัวชักนําใหเซลลเจาบานสรางสารพวก phenolic 

compounds ไดแก phytoalexins หรือ lignin compounds เม่ือมีความเขมขนสูงข้ึนถึงจุดหนึ่งก็
สามารถขัดขวางการสังเคราะห RNA ในเซลลของราและนําไปสูการลดลงของการเจริญเติบโต
ของเช้ือ (Hadwiger et al., 1986) เชนเดียวกับในมะเขือเทศ (Bautista-Ban et  al., 2005) และ
ถ่ัวลิสง (Fajardo et al., 1995) 
 

5.4.2 อายุการเก็บรักษา 
 

ผลลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอรท่ีความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต, 
กรดอะซิติก 1 เปอรเซ็นตและไมฉีดพน เม่ือถึงระยะเก็บเกี่ยว นํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส พบวา ลําไยทุกวิธีการ มีอายุการเก็บรักษา 12 วัน เนื่องจากมีเปอรเซ็นตการเกิดโรค
มากกวา 25 เปอรเซ็นต (ตาราง 4.18) 
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ตาราง 4.17  เปอรเซ็นตการเกิดโรคของผลลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร เม่ือ
เก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
 

เปอรเซ็นตการเกิดโรค 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน) 

 
วิธีการ 

 2 4 6 8 10 12 14 

ไคโตซาน 1% 0 0 0 0 0 0 25b 

ไคโตซาน 0.5% 0 0 0 0 0 0 30b 

กรดอะซิติก 1% 0 0 0 0 0 0 30b 

ไมฉีดพน 0 0 0 0 0 0 50a 

CV% ns ns ns ns ns ns 30.67 
 
 

 
 
 
 
  

 
ตาราง 4.18  อายุการเก็บรักษาของลําไยท่ีผานการฉีดพนดวยไคโตซานโอลิโกเมอร เม่ือเก็บท่ี
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
 

 

 
 

สารเคลือบผิว อายุการเก็บรักษา (วัน) 
ไคโตซาน 1% 12 

ไคโตซาน 0.5% 12 

กรดอะซิติก 1% 12 

ไมฉีดพน 12 


