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การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประยุกต์ใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรพืน้บ้าน
ในการควบคุมเชือ้ราก่อโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวานของเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการลดการใชส้ารเคมใีนชุมชน โดยมกีารศกึษาวจิยั 2
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานและสภาพการณ์การปลูกพรกิหวานของเกษตรกรต าบล
โป่งแยง และการคน้หาพชืสมุนไพรพืน้บา้นทอ้งถิน่และทดสอบประสทิธภิาพการควบคุมเชือ้รา
ก่อโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวาน ซึง่พบว่าต าบลโป่งแยงเป็นแหล่งเกษตรกรรมพชืเศรษฐกจิ 
พรกิหวานทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของเชยีงใหม่ โดยใชร้ะบบการปลูกแบบไม่ใชด้นิ (hydropronic) ต้น
พรกิจะปลกูโดยใชว้สัดุปลกูในถุงพลาสตกิ มกีารใหน้ ้าและ ปุ๋ ยทีเ่ป็นธาตุอาหารกบัพรกิหวานใน
รปูแบบสารละลายดว้ยระบบน ้าหยด ปญัหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศตัรพูชืเป็นปญัหา
ที่ส าคญัท าให้ผลผลิตตกต ่าและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่ความ
เสียหายของผลผลลิตพริกหวานมีสาเหตุมาเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม เชื้อราแอนแทรคโนส ซึ่ง
เกษตรกรมกีารควบคุมโดยการฉีดพ่นยาและสารเคมกีลุ่มคารบ์อกซนิ แมนโคเซบ หรอืแคปแทน 
ส าหรบัการศึกษาพืชสมุนไพรจ านวน 4 ชนิด ที่มศีักยภาพในการยบัยัง้การเจริญของเชื้อรา 
Collecttotrichum capsici ทีก่่อโรคแอนแทรคโนสพรกิหวาน ไดแ้ก่ สารสกดัจากฝกัสม้ป่อย ใบ
ยาสูบ พลูคาว และสาบเสอื พบว่าสารสกดัทุกชนิดมฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใย และ
การงอกของสปอรข์องเชื้อราดงักล่าว โดยมปีระสทิธภิาพเรยีงตามล าดบัจากมากไปน้อย คอื 
สม้ป่อย สาบเสอื พลูคาว และยาสูบ ส าหรบัการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใย และ ส้มป่อย ยาสูบ 
สาบเสือ และพลูคาว ส าหรบัการยบัยัง้การงอกของสปอร์ เมื่อน าสารสกัดจากส้มป่อย และ
สาบเสอืมาทดสอบการควบคุมการเจรญิของเชื้อราระยะเมลด็ ต้นกล้า และผลพรกิสด พบว่า 
สม้ป่อยและยาสูบมผีลในการควบคุมการเจรญิของเชื้อเมื่อเทยีบกบัชุดควบคุมในทุกระยะของ
การทดลอง ส่วนการฉีดพ่นสารสกดับนต้นพรกิในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกรนัน้ พบว่าต้น
พชืใหผ้ลผลติเฉลีย่ต่อตน้ไมแ่ตกต่างกนั แต่พชืทีไ่ดร้บัการฉีดพ่นดว้ย 2% สาบเสอื และ 40 มก/
มล มคีวามสูงเพิ่มขึ้นจากชุดควบคุม และไม่พบการเกิดโรคในพืชตลอดระยะเวลาที่ท าการ
ทดลอง 
 



 ค 

Research Tile  Toxicity of Medicinal Plant Extracted against Fungal Pathogen of 
Anthracnose Disease in Sweet pepper of Pong Yang Community, 
Mae Rim District, Chiang Mai Province 

Authors  Assist. Prof. Dr. Sasitorn  Wongroung  
Lecturer Atchareeya  Siazar 

    
ABSTRACT 

 
 The objective of this study is to study toxicity of local medicinal plant extract against 
fungal pathogen caused of anthracnose disease in sweet pepper of Pong yang community, 
Mae Rim district, Chiang Mai for biological control and reduction of chemical pesticide used in 
the community. The study is divided into 2 categories, that are the community base research 
about Pong yang community basically data and the situation of sweet pepper farm, and the 
investigation on the local medicinal plant and toxicity of these plant extracts on fungal 
pathogen caused of anthracnose disease of sweet pepper. It was found that the Pong yang 
community is the important agricultural farm for sweet pepper production. The agricultural 
system for sweet pepper production is hydropronic farming. The plant was grown using 
potting media in a plastic bag and water and nutrients was delivered to the plants in solution 
form via a dropping system. Major problems for sweet pepper production are fungal pathogen 
of anthracnose disease and insect distribution. The sweet pepper farmers used chemical 
substance such as carboxcin, mancocep and captane for pathogen control.  Study on 4 types 
of crude plant extract including soap pod, dried tobacco, Plucao and Sabsua for growth 
inhibition of Collectotrichum capsici found that the plant extracts present inhibition effect on 
both mycelial growth and spore germination. The order of antifungal efficient from high to low 
was soap pod, Sabsua, Plucao, and dried tobacco for the mycelia growth inhibition, and soap 
pod, dried tobacco, Sabsua, and Plucao for the spore germination inhibition. Antifungal  effect 
of soap pod and Sabsua was investigated on seed, seedling, fresh fruit and glasshouse 
stages of sweet pepper plant. The result from all experimental set showed that crude extract 
of soap pod and Sabsua reduced growth of Collectotrichum capsici. Produce from Sweet 
pepper plant sprayed with soap pod and Sabsua extract was the same as control plant but 
the plant height was increased after application of 40 mg/ml soap pod and 2% Sabsua. No 
disease incident was found during the experimental period.  




