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ผลของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราแป้งของมะม่วงพันธุ์น้้าดอกไม้ 
Effect of ZnO nanoparticles on the antifungal of Mango cv. Nam Dok Mai 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สารนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งการเกิ ดโรคราแป้ง
ของมะม่วงน้้าดอกไม้ โดยก้าหนดความเข้มข้นของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ 5, 10 และ 15 กรัม/ลิตร ผู้วิจัยการ
ด้าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเพาะเลี้ยงเชื้อราโดยวิธี Spread-Plate Technique และ 2) การทดสอบฤทธิ์
สารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา ทดสอบโดยวิธี Poisoned Food Technique 
ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยใช้ความเข้มข้นของสารนาโนซิงค์อ
อกไซด์ 15 กรัม/ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรามากที่สุด เท่ากับ 78.79 รองลงมาคือความ
เข้มข้น 10 กรัม/ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา เท่ากับ 75.76 และความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร มี
เปอร์เซ็นต์ยับยั ้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา เท่ากับ 72.73 ตามล้าดับ เมื ่อเปรียบเทียบผลการยับยั ้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราของความเข้มข้นพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้า คัญทางสถิติที่ 0.05 และ3) การ
ทดลองหาประสิทธิภาพของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่าผลผลิตที่ได้จากต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่ฉีดพ่นสารนาโนซิ
งค์ออกไซด์มากกว่าผลผลิตที่ได้จากต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารนาโนซิงค์ออกไซด์ ร้อยละ 45.06 เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค้าส้าคัญ: นาโนซิงค์ออกไซด์  มะม่วงน้้าดอกไม้  การยับยั้งเชื้อรา  
 
Abstract 
 The objective of the project was to study the effect of ZnO nanoparticles on the 
antifungal of mango cv. Nam Dok Mai. The concentration of 5, 10 and 15 g/l. Researcher were 3 
step for this study that are 1) Fungal culture by Spread-Plate Technique and 2) The anti-fungal  
test by poisoned food technique. The results revealed that the best inhibition percentage was 
concentration of ZnO nanoparticles was 15 g/l (78.79%). Followed by the concentration of ZnO 
nanoparticles was 10 g/l (75.76%), and the concentration of ZnO nanoparticles was 5 g/l 
(72.73%). The comparison of the concentrations used by statistical test found that it was 
significant different at 0.05 level. 3) The experimental efficiency of ZnO nanoparticles found that 
the product of mango cv. Nam Dok Mai spraying ZnO nanoparticles increase 45.06 percent. The 
comparison of the efficiency of ZnO nanoparticles used by statistical test found that it was 
significant different at 0.05 level 
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บทน้า 
มะม่วงพันธุ์น้้าดอกไม้เป็นมะม่วงที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก  โดยเฉพาะ

ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมะม่วงน้้าดอกไม้โดยเฉพาะน้้าดอกไม้สีทอง สามารถเข้าไปส่งไปขายใน ตลาดยุโรป 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวเลขการสั่งซื้อมะม่วง
น้้าดอกไม้สีทองจากประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมาก เพราะเนื่องจากจีนนิยมผลไม้ที่มีเป็นมงคล เช่น สีแดง หรือสี 
เหลืองทอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะต้องชิงความเป็นผู้น้าดา้นการตลาดมะม่วงน้้าดอกไมส้ีดอกไม้สีทองใน
จีนให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึน ในการสร้างตลาดส่งออกให้เข้มแข็งนั้น ชาวสวนจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพของผลผลิต
เป็นหลัก 

พื้นที่ต้าบลดงมูลเหล็กมีการปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้จ้านวนมาก จึงก่อให้เกิดกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงเพื่อ
การค้าและการส่งออก ไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหน่วยงานมีเข้ามาให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นส้านักงานเกษตรจังหวัด หรือบริษัทส่งออกผลไม้ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่ส้าคัญของการปลูกมะม่วง
น้้าดอกไม้คือโรคต่างๆ ท่ีจะมาท้าลาย ให้คุณภาพของมะม่วงน้้าดอกไม้ต่้าลง หรือแม้กระทั่งโรคที่ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้
ลดน้อยลง    โรคราแป้งมะม่วงเป็นโรคที่เกิดจากเช้ือรา  Oidium mangiferae Benthet   จะระบาดหนักในช่วงที่มี
อากาศแห้งและเย็น (ปลายฝนต้นหนาว) เป็นโรคที่สร้างความเสียหายกับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงอย่างมาก เพราะเป็น
เหมือนภัยเงียบที่มองไม่เห็น โดยเช้ือราแป้งจะพักตัวอยู่ตามตาใบและตาดอกของมะม่วง เมื่อดอกมะม่วงบานและ
สภาพอากาศเหมาะสมราแป้งจะเข้าท้าลายทันทีดอกมะม่วงที่โดนราแป้งท้าลายจะสังเกตเห็นผลสีขาวคล้ายแป้งปก
คลุมบริเวณก้าน ดอกท้าให้ดอกร่วง ถ้าลงท้าลายระยะผลอ่อนจ้าท้าให้ผลอ่อนหักและหลุดร่วง  

ปัจจุบันวัสดุนาโนเป็นวัสดุที่ก้าลังดงึดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในช่วงทศวรรษน้ี อย่างมากมาย 
และเป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างท่ีวัสดุอื่นๆ ไม่เคยได้รับมาก่อนสาเหตุส้าคัญอาจจะเนื่องมาจากศักยภาพของวัสดุนา
โนที่ สามารถท้าการปฎิวัติงานด้านวัสดุศาสตรใ์ห้เกิดขึ้นและน้ามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างมหาศาล  อย่างเช่น นาโนซิงค์อ
อกไซด์ ที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ให้มีขนาดเล็กลงอยู่ใน ระดับอนุภาคนาโนเมตร มี
ลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดมีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร มีความบริสุทธิ์สูง มีสีขาวและไม่เปลี่ยนสี สามารถ
ป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ตา้นทานแบคทีเรีย ระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้สารนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งการเกิดโรครา
แป้งของมะม่วงน้้าดอกไม้ ผู้วิจัยหวังว่าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นตัวเลือกของเกษตรกรในการก้าจัดเช้ือราและ
สามารถเพิ่มผลผลิตของมะม่วงน้้าดอกไม้ได้มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            เพื่อศึกษาผลของการใช้สารนาโนซิงค์ออกไซด์ยับยั้งการเกิดโรคราแป้งของมะม่วงน้้าดอกไม้ 
   
ขอบเขตของการวิจัย 
         1. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น  ความเข้มข้นสารนาโนซิงค์ออกไซด์ 
ตัวแปรตาม  ผลการยับยั้งเชื้อราแป้ง 

         2. ขอบเขตด้านการศึกษาค้นคว้า 
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเกี่ยวกับเกษตรกรรม 
2) สารนาโนที่ใช้คือ สารนาโนซิงค์ออกไซด์ ความเข้มข้น  5, 10 และ 15 กรัม/ลิตร 
3) อาหารเลี้ยงเช้ือ คือ Dichloran blycerol ager 
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4) การเพาะเลี้ยงเช้ือราโดยวิธี Spread-Plate Technique 
5) การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเช้ือราโดยวิธี Poisoned Food Technique 

 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. การเพาะเลี้ยงเช้ือรา โดยตัดใบมะม่วงน้้าดอกไม้บริเวณที่เป็นโรคราแป้งเป็นช้ินเล็ก ๆ จ้านวน 3-5 ช้ิน ท้า
การล้างในน้้ากลั่นฆ่าเช้ือ หลังจากนั้นน้าเช้ือรามาเตรียมสารละลายสปอร์ ที่มีความเข้มข้นของเช้ือราเป็น 106 สปอร์
ต่อมิลลิลิตร น้าสารละลายสปอร์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร หยดลงในจารเลี้ยงเช้ือที่มีอาหาร Dichloran glycerol agar ที่
แข็งตัวแล้ว น้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง สังเกตการเจริญเติบโต 

2. การทดสอบฤทธิ์สารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา ทดสอบโดยวิธี poisoned 
food technique (สุภัทรา จามกระโทกและคณะ, 2547) โดยเตรียมอาหาร Dichloran glycerol agar ปริมาตร  20 
มิลลิลิตร แล้วผสมสารนาโนซิงค์ออกไซด์อาหาร Dichloran glycerol agar ให้ได้ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 กรัม/
ลิตร จากน้ันเทอาหารที่ผสมสารนาโนซิงค์ออกไซด์ลงในจานเลี้ยงเช้ือ  ในส่วนของชุดควบคุมจะไม่ผสมสารนาโนซิงค์อ
อกไซด์ หลังจากผิวหน้าของอาหารที่ผสมสารนาโนซิงค์ออกไซด์และชุดควบคุมแห้งสนิท น้าช้ินเช้ือราที่ได้จากการใช้ 
cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเส้นใยรอบโคโลนีเช้ือราที่มีอายุ 7 วัน วางลงบนผิวหน้า
อาหารที่ผสมสารนาโนซิงค์ออกไซด์ น้าเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เปนระยะเวลา 7 วัน จึงท้าการวัดขนาดเสนผานศูนย
กลางของโคโลนีของเชื้อรา ท้าการทดลอง 3 ซ้้า น้ามาค้านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของรา โดยใช้
สูตรดังนี้ (รัชนี บุญเรือง, 2552) 

 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของรา  =   100x
C

TC 
 

 
C = เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของโคโลนี่ราที่เจริญบนอาหาร Dichloran glycerol agar (ชุดควบคุม) 
T = เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของโคโลนี่ราที่เจริญบนอาหาร Dichloran glycerol agar ผสมสารทดสอบ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) วิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารนาโนซิงค์ออก
ไซด์ ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา โดยใช้ (One-way Anova) ที่ค่าความเช่ือมั่น 0.05 (P < 0.05) 

4. การทดสอบหาประสิทธิภาพของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ โดยการน้าสารนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 
15 กรัม/ลิตร ฉีดพ่นท่ีต้นมะม่วงพันธ์น้้าดอกไม้ โดยฉีดพ่นในช่วงก่อนดอกบาน และหลังดอกบานทุก 15 วัน จนกระทั่ง
ห่อผลมะม่วง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่มีผลต่อ
ผลผลิตของมะม่วงน้้าดอกไม้ โดยใช้ (Paired-Samples T-Test) ที่ค่าความเช่ือมั่น 0.05 (P < 0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การทดสอบฤทธิ์สารนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ก้าหนด
ความเข้มข้นของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ความเข้มข้น 5,  10 และ 15 กรัม/ลิตร โดยวัดการเจริญของเช้ือรา เมื่อครบ 7 
วัน พบว่า ความเข้มข้น 15 กรัม/ลิตร สามารถยับยั้งเช้ือราได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เมื่อพิจารณาจาก



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 220 

ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี พบว่าเมื่อใช้สารนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราได้ดีขึ้น ข้อมูลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

ความเข้มข้นสารนาโนซิงค์ออกไซด์ 
 (กรัม/ลิตร) 

เปอร์เซ็นต์ยบัยั้งการเจริญเตบิโตของรา(%) 

5 72.73 
10 75.76 
15 78.79 

 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราทางสถิติทั้ง 3 ความเข้มข้นพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
         2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารนาโนซิงค์ออกไซด์พบว่าผลผลิตที่ได้จากต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่ฉีดพ่นสาร
นาโนซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 15 กรัม/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.06 เมื ่อเทียบกับผลผลิตที ่ได้จากต้นมะม่วง
น้้าดอกไม้ที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารนาโนซิงค์ออกไซด์  เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่า
ผลผลิตที่ได้จากต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่ฉีดพ่นสารนาโนซิงค์ออกไซด์มากกว่าผลผลิตที่ได้จากต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่
ไม่ได้ฉีดพ่นสารนาโนซิงค์ออกไซด์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
          การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยที่ความเข้มข้นของสารนาโนซิงค์ออก
ไซด์ 15 กรัม/ลิตร มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรามากที่สุด เท่ากับ 78.79 รองลงมาคือความเข้มข้น 10 
กรัม/ลิตร เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา เท่ากับ 75.76 และความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเช้ือรา เท่ากับ 72.73 ตามล้าดับ ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้คือสารนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ และจากการทดลองหาประสิทธิภาพสารนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่าผลผลิตที่ได้จาก
ต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่ฉีดพ่นสานนาโนซิงค์ออกไซด์มากกว่าผลผลิตที่ได้จากต้นมะม่วงน้้าดอกไม้ที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารนาโน
ซิงค์ออกไซด์ร้อยละ 45.06 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการประยุกต์ใช้สารนาโนซิงค์ออกไซด์ในภาคเกษตรกรรมที่มี
มากมาย เช่น การพัฒนา อนุภาคนาโนซิงออกไซด์ (ZnO) เพื่อแก้ปัญหาในการเพาะพันธุ์ข้าว โดยอนุภาคดังกล่าวช่วย
การเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งพืชที่ได้รับซิงออกไซด์นั้นจะต้านทานโรคได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับ  และปริมาณผลผลิตที่
ได้รับหลังการเก็บเกี่ยวได้สูงกว่าประมาณ 3-5 เท่าตัว (เดลินิวส์ออนไลน์, 2555) นอกจากน้ียังมีการศึกษาการใช้สารนา
โนซิงค์ออกไซด์ในการป้องกันเช้ือราของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วริษฐา ปานวงษ์และคณะ, 2557) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาการน้าสารนาโนซิงค์ออกไซด์ไปใช้กับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ 
2. การฉีดพ่นสารนาโนซิงค์ออกไซด์ไม่ควรฉีดพ่นช่วงที่แมลงก้าลังผสมเกสร เนื่องจากอาจมีผลต่อการส่งกลิ่น

ของช่อดอกเพื่อเรียกแมลงให้มาผสมเกสร ซึ่งจะส่งผลต่อการติดผล  
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