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บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารบอร์โด
มิกเจอร์และนาโนซิงออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
ราสีชมพูของมะนาวโดยแบ่งพื้นที่สวนมะนาวออกเป็น 2 แปลง แต่
ละแปลงมีมะนาว 20 ต้น แปลงที่ 1 ฉีดพ่นสารบอร์โดมิกเจอร์ 
แปลงที่ 2  ฉีดพ่นสารนาโนซิงออกไซด์ผลการศึกษาพบว่า สารบอร์
โดมิกเจอร์และนาโนซิงออกไซด์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือราสีชมพูของมะนาวได้ 
 

ค าส าคัญ:  เช้ือราสีชมพู 

1.  บทน า 
 ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคม จะเกิดการระบาดของโรคราสีชมพู (Pink disease) ในพืช
หลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน เงาะ ลองกอง มะม่วง ขนุน 
[1]พืชตระกูลส้ม เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว [2] 
 จากการส ารวจสวนมะนาวของนายอ านวย มาศเมฆ [3] 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 พบเชื้อราสีชมพูบนกิ่งมะนาวหลายกิ่ง 
เกษตรกรพยายามก าจัดโดยใช้น้ าส้มควันไม้ ปูนขาว สารก าจัดเชื้อ
ราที่มีขายตามท้องตลาด และใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
 จากการศึกษาพบว่า เชื้อราสีชมพูเป็นเช้ือราที่อาศัยบน
เปลือกของกิ่งและล าต้น อาการเริ่มแรกจะเห็นเชื้อราเป็นจุดช้ า
เล็กๆ  สีขาวอมชมพูบนเปลือกของกิ่งโดยพบมากตรงง่ามกิ่ง เมื่อ
เชื้อราลุกลามจะเห็นเป็นสีชมพูชัดเจน กิ่งที่เป็นโรคใบจะเหลือง 
เหี่ยว แห้งและร่วง กิ่งแห้งตาย มีคราบเช้ือราเกาะอยู่เป็นสีชมพูหรือ
สีปูนแห้ง  กิ่งผุ เปราะหักง่าย เพราะเกิดคล้ายรากเทียมที่ใต้ผิวแผ่น
เชื้อราที่แนบติดกับผิวของกิ่งเข้าดูดกินน้ าเลี้ยงและท าลายเนื้อเยื่อ
บริเวณนั้น [4]  โรคนี้พบได้เสมอในแปลงปลูกส้มที่มีความชื้นค่อนข้าง
สูง มีทรงพุ่มรกทึบ เชื้อราจะระบาดในฤดูฝนซ่ึงอากาศมีอุณหภูมิต่ า
และมีความชื้นสูง การป้องกันและก าจัดท าได้โดยตัดแต่งทรงพุ่มให้
โปร่ง แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ตัดกิ่งที่ เป็นโรคเผาท าลายเพื่อลด
ปริมาณเชื้อรา และฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดเชื้อรา[2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาสารป้องกันก าจัดเชื้อราพบว่า สารบอร์โดมิก

เจอร์ซ่ึงเป็นสารผสมระหว่างจุนสีและปูนขาว สามารถป้องกันเชื้อ
ราสีชมพูของยางพาราได้[1] ส่วนนาโนซิงออกไซด์สามารถยับยั้งเชื้อ
ราที่กัดกินใบพืชได้ [5] ผู้วิจัยจึงได้ทดลองใช้สารสองตัวนี้ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราสีชมพู   
 
2.  วิธีการ 

การทดลองยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสีชมพู      
ด้วยสารบอร์โดมิกเจอร์และนาโนซิงออกไซด์ มีวิธีการด าเนินการ
ดังนี ้
 1. แบ่งพื้นที่สวนมะนาวออกเป็น 2 แปลง แต่ละแปลงมี
มะนาว 20 ต้นแขวนหมายเลข 1 – 20 ไว้ที่ต้น ส ารวจและบันทึกกิ่ง
มะนาวที่มีเชื้อราสีชมพู 

2. เตรียมสารเคมีบอร์โดมิกเจอร์โดยชั่งปูนขาว 240 
กรัม ใส่ลงในน้ า 10 ลิตร กวนและกรองเอากากออก ชั่งจุนสี 120
กรัม ใส่ลงในสารละลายที่กรองแล้ว คนให้ละลายใส่ลงในถังพ่น
สารเคมีใส่สาร จับผิวใบ 40 cm3 

3. ฉีดพ่นสารบอร์โดมิกเจอร์บนต้นมะนาวให้ทั่วทั้งต้น 
บันทึกจ านวนกิ่งมะนาวที่มีเชื้อราสีชมพูแต่ละต้นท าซ้ า 3 ครั้ง แต่
ละคร้ังห่างกัน 15 วัน  

4. เตรียมสารละลายนาโนซิงออกไซด์  โดยชั่งนาโนซิงออก
ไซด ์5 กรัม ใส่ลงในน้ า 20 ลิตร ในถังพ่นคนให้ละลาย 
 5. ฉีดพ่นสารละลายนาโนซิงออกไซด์บนต้นมะนาวให้
ทั่วทั้งต้น หลังจากฉีดสารแล้ว 15 วัน บันทึกจ านวนกิ่งมะนาวที่มี
เช้ือรา สีชมพูแต่ละต้นท าซ้ า 3 คร้ัง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน  

3. ผลการทดลอง 
 ก่อนฉีดพ่นสารพบกิ่งมะนาวที่มีเชื้อราสีชมพู 2 กิ่ง บนต้นที่ 
1 และต้นที่ 17 ของแปลงที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการฉีดพ่นบอร์โดมิกเจอร์ 

ครั้งที่ ต้นที่พบเชื้อราสีชมพ ู
จ านวนก่ิงที่พบเชื้อราสี

ชมพ ู

1 

ต้นที่ 2, 4, 5, 8, 10, 
11, 16 
ต้นที่ 3 
ต้นที่ 12 

ต้นละ 1 กิ่ง 
 
2 
3 

รวม 9 12 
2 , 3 ไม่พบเชื้อราสีชมพู 

 
รูปที่ 1 กิ่งมะนาวที่เชื้อราสีชมพูลกุลามมากแล้ว 
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ตารางที่ 2  ผลการฉีดพ่นนาโนซิงค์ออกไซด์ 

ครั้งที่ ต้นที่พบเช้ือราสีชมพ ู
จ านวนกิ่งที่พบเชื้อราสี

ชมพู 

1 
ต้นที่ 8 
ต้นที่ 12 
ต้นที่ 15 

2 
2 
1 

รวม 3 5 
2 , 3 ไม่พบเชื้อราสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  อภิปรายผล 
 จากการฉีดพ่นสารบอร์โดมิกเจอร์และนาโนซิงค์ออก
ไซด์ ในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 แล้วไม่พบเชื้อราสีชมพูบนกิ่งมะนาว 
แสดงว่าสารทั้งสองชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราสี
ชมพูบนกิ่งมะนาวได้  
 แต่เนื่องจากขณะที่ทดลองเป็นช่วงปลายฤดูหนาวที่
อากาศแห้ง มีความชื้นต่ า จึงสงสัยว่าการที่ไม่พบเชื้อราสีชมพู 
อาจจะเป็นช่วงที่เชื้อราพักตัว [1] จึงไปส ารวจสวนบริเวณใกล้เคียง
ของนายเสถียร ก าลังเกื้อ นายถาวร บญโอภาศ พบว่ายังมีเชื้อราสี
ชมพูอยู่ โดยเฉพาะสวนของนายถาวร ยังมีเชื้อราสีชมพูอยู่มาก ช่วง
ทีน่ักเรียนไปพบก าลังตัดกิ่งเพื่อเผาทิ้งอยู่ บางต้นต้องตัดทั้งต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 สารบอร์โดมิกเจอร์และนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้ง
เช้ือราสีชมพูไม่ให้ระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวได้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการท าโครงงานครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ครูพี่

เลี้ยงศูนย์เพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ที่ได้ให้ความรู้       
ให้ค าแนะน า ธนาคารกสิกรไทยที่ให้เงินสนับสนุนการท าโครงงาน   
 ขอกราบขอบพระคุณ นายอ านวย มาศเมฆ เอื้อเฟื้อ
สถานที่ท าการทดลอง รวมทั้งให้ความรู้ ให้ก าลังใจ ให้การต้อนรับ
อย่างเต็มใจทุกครั้ง รวมทั้งช่วยพ่นสารและช่วยสังเกตผลการทดลอง 
ครูประณีต เจริญวาศน์ ที่ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา ช่วยกระตุ้น
และติดตามการท างาน 
 สุดท้ายขอกราบขอบคุณผู้ปกครองของพวกเราที่
สนับสนุนและเต็มใจให้ท าโครงงานถึงแม้บางครั้งจะกลับบ้านช้ากว่า
คนอื่น และต้องไปท าโครงงานในวันหยุด 
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ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 จากการลงพื้นที่ส ารวจชุมชนพบประเด็นที่น่าสนใจคือ
การท าสวนมะนาวไข่ เนื่องจากมะนาวไข่เป็นมะนาวพันธุ์พื้นเมืองที่
มีผิวบาง มีกลิ่นหอม ให้น้ ามาก ปลูกกันมานาน แต่เกิดปัญหาโรครา    
สีชมพูระบาด เกษตรกรพยายามก าจัดเชื้อราหลายวิธีแล้ว แต่ยัง
ก าจัดไม่ได้ จึงแก้ปัญหาโดยการตัดกิ่งไปเผา บางครั้งต้องตัดทั้งต้น  
 นักเรียนกลุ่มหนึ่งสนใจอยากหาวิธีก าจัดเชื้อราสีชมพู จึง
ได้สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต พบวิธีก าจัดเชื้อราสีชมพูของยางพารา
โดยใช้สารบอร์โดมิกเจอร์ซ่ึงเป็นสารผสมระหว่างจุนสีและปูนขาว 
และพบว่าซิงค์ออกไซด์ก าจัดเชื้อราที่กัดกินใบพืชได้ 
 การทดลองครั้งที่ 1 ใช้บอร์โดมิกเจอร์ทากิ่งมะนาวที่เป็น
โรค และใช้ซิงค์ออกไซด์ฉีดพ่นกิ่งที่เป็นโรค ปรากฏว่าก าจัดไม่ได้ กิ่ง
มะนาวแห้งตาย ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา โดยอ่าน
เอกสารใหม่ ค้นข้อมูลเพิ่ม รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับจากค าแนะน า
ของกรรมการในการน าเสนอผลงานครั้งที่ 1 มาปรับใช้ พบว่าสารที่
ใช้มีผลในการป้องกันมากกว่าการก าจัด ถ้าเช้ือราลุกลามมากแล้วจะ
ใช้ไม่ได้ผล การทาสารไม่สามารถทากิ่งเล็กกิ่งน้อยได้ทั่วถึง ควรใช้วิธี   
ฉีดพ่น และในการฉีดพ่นต้องฉีดพ่นให้ทั่งทั้งต้นและควรฉีดพ่นทั้ง
แปลง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อราจากต้นอื่น การ
ทดลองครั้งที่ 2 จึงใช้วิธีฉีดพ่นทั้งต้นและเปลี่ยนมาใช้นาโนซิงค์ออก
ไซด์แทนซิงค์ออกไซด์ 
 ในการทดลองครั้งที่ 2 ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียน
ชัดเจนขึ้น นักเรียนมีทักษะในการชั่ง การตวง การวัดปริมาตร
เพิ่มขึ้น มีทักษะในเรื่องของอัตราส่วน ได้เห็นการถกเถียงของ
นักเรียนในกลุ่มในการเขียนวิธีทดลอง การออกแบบตารางบันทึกผล 
การจัดกระท าข้อมูลให้เข้าใจง่ายและสื่อความหมายมากขึ้น ตอน

รูปที่ 3 กิ่งมะนาวที่ยังมีเช้ือราสีชมพ ู

ถ่ายที่สวนของนายเสถยีร ก าลังเกื้อ เมือ่ 16 กุมภาพันธ์ 2557  
 

รูปที่ 2 เช้ือราสีชมพูบนกิ่งมะนาวต้นที่ 11 
หลังพ่นบอร์โดมิกเจอร์ ครั้งที่ 1 
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แรกๆ คนอื่นจะยอมให้คนที่เก่งกว่า แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคนเก่งกว่าก็
ผิดได้ คนที่อ่อนกว่าจึงกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น คนที่เก่งกว่าก็
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนมากขึ้น และตอนนี้นักเรียนในกลุ่ม
ออกแบบการทดลอง ออกแบบตารางบันทึกผล จัดกระท าและแปล
ผลข้อมูลได้ดีขึ้น ในการท างานมีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน เร่ิม
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึ้น บางครั้งจึงท าได้โดยไม่ต้อง
สั่ง 
 ในการเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาครั้งนี้ครูก็ได้
บางสิ่งบางอย่างเช่นกัน ก่อนหน้านี้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์         
ด้วยข้อจ ากัดของเวลาครูเขียนตารางบันทึกผลการทดลองให้
นักเรียนโดยไม่รู้สึกอะไร แต่ตอนนี้ขณะที่เขียนตารางบันทึกผลการ
ทดลอง   ให้นักเรียน เกิดความรู้สึกแวบขึ้นมาว่า ครูก าลังฆ่า
นักเรียนฆ่าความคิดของเขาให้ตายไป ซ่ึงคงเป็นผลจากการที่ครูได้
เข้าร่วมโครงการนั่นเอง 
 
ความคิดเห็นของศูนย์พี่เลี้ยงต่อบทบาทของครู  
 หากเปรียบเทียบวัตถุดิบ (นักเรียน) ที่ใช้ในการปรุงแต่ง  
ให้เกิดผลผลิตที่สวยงามแล้ว “โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์”       
เป็นโรงเรียนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีวัตถุดิบชั้นดีเลิศ แต่สิ่งหนึ่งที่ท าให้ 
ผลผลิตของโรงเรียนมีความสวยงามตามที่ควรจะเป็นและน่า
ประทับใจ คือความทุ่มเทและเอาใจใส่ของผู้ผลิต 
 จากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการสอน การด าเนินงาน
โครงการ พบว่า คุณครูประณีต เจริญวาศน์ และครูปิยะนันท์ ยิ่ง
ค านึง ได้ทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย แรงใจ ในการให้ค าแนะน า เป็นที่
ปรึกษาให้กับโครงงานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา ในระดับปริญญามหาบัณฑิตของคุณครูประณีต เข้ามา
บูรณาการและช่วยนักเรียนในการวิจัย ซ่ึงอาจเป็นจุดหนึ่งที่มีความ
ได้เปรียบและน าไปสู่การท าโครงงานที่เข้าสู่รูปแบบของการท า
โครงงานฐานวิจัย (RBL) อย่างแท้จริง  
 แม้การด าเนินงานและผลการทดลองที่สะท้อนออกมา 
ในช่วงแรกจะประสบกับความล้มเหลว แต่นักเรียนรวมถึงครูพี่เล้ียง   
ก็มิได้ท้อแท้ กลับพยายามคิดหาวิธีการที่จะพัฒนาและแก้ไขอย่าง
เต็มที่  มีการลงพื้นที่เพื่อไปสังเกตลักษณะของกิ่งมะนาว ท่ามกลาง
แสงแดดที่ร้อนระอุอยู่อย่างสม่ าเสมอ มีการน าสารที่ได้ไปทดลองใช้
จริง โดยมีห้องปฏิบัติการ (Lab) คือ สวนมะนาวของลุงอ านวย ที่ครู
และนักเรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงไป     
ของกิ่งมะนาว ที่สะท้อนการลดลงของเช้ือราสีชมพู แม้ว่าจะต้องอยู่
ท่ามกลางความร้อนและใช้ระยะเวลานานในการเก็บข้อมูล แต่การ
ความมุ่งมั่น ตั้งใจของครูพี่เลี้ยงในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน
อย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนซึมซับลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  
 นอกจากนี้ บทบาทส าคัญของครูพี่เลี้ยงอีกประการหนึ่ง 
คือ การท าหน้าที่เป็นตัวแบบทางด้านของการเป็นนักเรียนรู้ โดย
สะท้อนผ่านการแนะแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งยัง
พร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์  

 โครงงานชิ้นนี้อาจจะไม่ได้เป็นโครงงานที่ดีที่ สุดใน
บรรดาโครงงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นโครงงานที่ได้
สะท้อนกระบวนการ  การท าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย รวมถึงพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนที่สุด ผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติของตนเอง  ได้องค์
ความรู้ที่ผ่าน  จากการสังเกต ปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ได้พบ
เจอ ซ่ึงนั่นมาจาก การกระตุ้น ดูแลและแนะน าเป็นอย่างดีจากครูพี่
เล้ียง จึงเป็นข้อสรุป ที่สวยงามว่า โครงงานชิ้นนี้ คือ มิติของการจัดท า
โครงงานที่เข้าใกล้ค าว่า โครงงานฐานวิจัย (RBL) อย่างแท้จริง 


