
บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำกำรวิจยั 

ปจัจุบนัเกษตรกรต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มกีำรปลูกพชืผกัเพื่อ
ส่งออกจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศอยำ่งแพรห่ลำย พชืทีเ่ป็นผลผลติกลุ่มส ำคญัไดแ้ก่ 
พรกิหวำน  ซำโยเต้  คะน้ำฮ่องกง หน่อไมฝ้รัง่ มะเขอืม่วง และผกัสลดั เป็นต้น รำยไดจ้ำกพชื
เหล่ำนี้เป็นรำยไดห้ลกัของครอบครวั โดยเฉพำะพรกิหวำนถอืเป็นผลผลติหลกัเนื่องจำกมรีำคำ
ของผลผลติด ี เช่นในช่วงทีผ่ลผลติมรีำคำสงู จะมรีำคำขำยอยู่ทีลู่กละ 50- 80 บำท นอกจำกนัน้
ยงัเป็นพชืผกัทีม่กีำรตลำดส่งออกทีด่ที ัง้ในปจัจบุนัและในอนำคต  

อยำ่งไรกต็ำม กำรผลติพรกิหวำนยงัประสบปญัหำเกีย่วกบัโรคและแมลงศตัรพูชื ทีพ่บมี
กำรระบำดรุนแรงและสรำ้งปญัหำกบัผลผลติอย่ำงสูง เนื่องจำกมกีำรท ำลำยพชืผกัทีป่ลูก ส่งผล
ท ำให้ผลผลติของเกษตรกรตกต ่ำ โดยเฉพำะคุณภำพตกเกรด ท ำให้ขำยได้ในรำคำต ่ำ แมว้่ำ
เกษตรกรจะใชร้ะบบไฮโดรโปนิกมำช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรเพำะปลูก ก็ยงัคงมปีญัหำโรค
และแมลง โรคทีม่คีวำมส ำคญัและเป็นปญัหำต่อกำรผลติพรกิ คอื โรคแอนแทรคโนสหรอืโรคกุ้ง
แหง้ มสีำเหตุมำจำกเชือ้รำ Colletotrichum spp. สรำ้งควำมเสยีหำยใหก้บัอุตสำหกรรมกำรปลูก
พรกิของเกษตรกรในพืน้ทีเ่ป็นอยำ่งมำก 

โรคแอนแทรคโนสจะก่อปญัหำกบัพรกิทีป่ลกูในเขตรอ้นและเขตกึ่งรอ้นเป็นอย่ำงมำก มี
รำยงำนว่ำ เชือ้รำ C. capsici (Syd.) Butler & Bisby และ C. gloeosporioides (Penz) Penz. 
เป็นสำเหตุของแอนแทรคโนสของพรกิที่ปลูกในประเทศไทย (Sangchote et al.,1998) 
นอกจำกนัน้ เชือ้รา Colletotrichum spp. ยงัสำมำรถเขำ้ท ำลำยพรกิไดห้ลำยระยะ เช่นพบว่ำ C. 
capsici จะก่อใหเ้กดิแผลบนผลพรกิทีสุ่กแลว้ ในขณะที ่C. gloeosporioides สำมำรถท ำใหเ้กดิ
แผลที่ผล ได้ทัง้กบัพรกิที่ยงัคงมสีเีขยีวและกบัพรกิที่สุกซึ่งเปลี่ยนเป็นสแีดงแล้ว  (Kim et 
al.,1999; Sangchote et al.,1998)  

ปจัจุบนัสำรเคมทีี่ใช้ในกำรควบคุม โรคแอนแทรคโนสนัน้ จะใชส้ำรเคมกี ำจดัเชื้อรำ
ประเภทดูดซมึในกลุ่ม benzimidazole fungicides ได้แก่ benomyl, carbendazim, 
thaiabendazole และ thiophanate-methyl เป็นต้น (สริวิรรณ, 2547) แต่กำรใชส้ำรเคมปีระเภท
ดูดซมึมผีลท ำใหเ้กดิกำรตกคำ้งของสำรเคมใีนพรกิ บ่อยครัง้ทีผ่ลผลติถูกส่งกลบั เนื่องจำกถูก
กดีกนัทำงกำรค้ำด้วยเหตุผลด้ำนควำมปลอดภยัของผลผลติต่อผู้บรโิภค  ท ำให้ไม่สำมำรถ
ส่งออกพรกิไปสู่ตลำดต่ำงประเทศได้ นอกจำกนัน้ กำรใชส้ำรเคมมีำกเกนิควำมจ ำเป็น ส่งผลให้
เชือ้รำเหตุโรคตำ้นทำนต่อสำรเคม ีเมือ่ใชส้ำรเคมใีนอตัรำควำมเขม้ขน้ทีสู่งมำกขึน้กท็ ำใหเ้ชือ้รำ
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สำเหตุโรค มแีนวโน้มทีจ่ะตำ้นทำนต่อสำรเคมสีูงขึน้ และสำรเคมยีงัส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สตัว์
และสิง่แวดลอ้ม ท ำใหร้ะบบนิเวศน์ถูกท ำลำย จงึไดเ้กดิควำมพยำยำมทีจ่ะควบคุมโรคของพรกิ 
โดยหำสิง่ทดแทนกำรใชส้ำรเคม ีเช่น กำรใชจ้ลุนิทรยีป์ฏปิกัษ์และกำรใชส้ำรสกดัจำกพชืต่ำงๆ  

จำกที่กล่ำวมำขำ้งต้นนี้  ทำงคณะผู้วจิยัจงึเลง็เห็นปญัหำและควำมส ำคญัเบื้องต้นของ
กำรศกึษำหำสำรสกดัสมุนไพรที่เหมำะสมมำใช้ทดแทนสำรเคมเีพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ของพรกิหวำน เพื่อน ำเอำองค์ควำมรูท้ำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยมีำช่วยแก้ไขปญัหำของ
เกษตรกร อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกษตรกรของไทยมกีำรพฒันำไปสู่กำรพึ่งพำ
ตวัเองอยำ่งยัง่ยนื บนพืน้ฐำนของทรพัยำกร องคค์วำมรูแ้ละภูมปิญัญำทีม่อียู่ และนอกจำกน้ียงั
เป็นแนวทำงในกำรพฒันำวิจยัสำรสกัดทำงชีวภำพเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ก ำจดัและควบคุม
ศตัรพูชืทำงชวีภำพในสภำพจรงิอกีดว้ย 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำรวิจยั 

1.2.1 เพื่อศกึษำบรบิทและสภำพกำรณ์กำรเกดิโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวำน      ของ
เกษตรกรในชุมชนของต ำบลโปง่แยง 

1.2.2 เพื่อศึกษำกำรใช้ประโยชน์ของสำรสกดัจำกพชืสมุนไพรพื้นบ้ำนในกำรควบคุม
เชือ้รำก่อโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวำนของเกษตรกรบรเิวณต ำบลโปง่แยง 

  
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจยั 

ผลของกำรประยุกต์ใช้สำรสกดัจำกพชืสมุนไพรพื้นบ้ำนในท้องถิ่นต่อกำรยบัยัง้หรอื
ควบคุมเชือ้รำก่อโรคแอนแทรคโนสของพรกิหวำนอยำ่งไร 
 
1.4 ค ำถำมวิจยั 

1.4.1 บรบิทชุมชนและสภำพกำรณ์ของกำรเกิดโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวำนเป็น
อยำ่งไร 

1.4.2 เกษตรกรโป่งแยงมแีนวทำงกำรด ำเนินกำรจดักำรและควบคุมกำรเกดิโรคแอน
แทรคโนสอยำ่งไร 

1.4.3 ขอ้มูลกำรใช้พชืสมุนไพรพื้นบ้ำนที่มฤีทธิย์บัยัง้กำรเจรญิเชื้อรำที่ก่อให้เกดิโรค
แอนแทรคโนสเป็นอย่ำงไร 

1.4.4 กำรคดัเลอืกชนิดพชืสมุนไพรจำกชุมชนท้องถิน่ที่มศีกัยภำพโดยกำรทดสอบ
คุณสมบตัติำ้นฤทธิย์บัยัง้เชือ้รำก่อโรคแอนแทรคโนสเป็นอยำ่งไร  

1.4.5 กำรเตรยีมกำรสกดัสำรจำกพชืสมุนไพรพืน้บำ้นทีค่ดัเลอืกน ำไปใชค้วบคุมเชือ้รำ
เป็นอยำ่งไร  
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1.4.6 ประสทิธภิำพของสำรสกดัจำกพชืสมนุไพรพืน้บำ้นต่อเชือ้รำก่อโรคแอนแทรคโนส
ในแปลงเพำะปลกูเป็นอย่ำงไร 

 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจยั 
กำรศึกษำวิจยัครัง้นี้เป็นกำรวจิยัที่มขีอบเขตกำรวจิยัแบบบูรณำกำรที่เน้นทัง้ในเชิง

คุณภำพทีเ่กีย่วกบัขอ้มลู และสภำพกำรณ์กำรเกดิโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวำนของเกษตรกร
ในต ำบลโป่งแย่ง อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ พรอ้มทัง้ศกึษำขอ้มลูพชืสมุนไพรพืน้บำ้นใน
ท้องถิ่นที่มศีักยภำพในกำรใช้สำรสกดัจำกพืชกลุ่มนัน้มำประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของเชื้อรำก่อโรคในพรกิหวำน โดยมกีำรกำรจดัเวทชีำวบำ้นเพื่อระดมควำมคดิ ในกำร
เสวนำ สมัภำษณ์แบบเจำะลึก ศึกษำจำกเอกสำรงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง และกำรวิจยัทำง
วทิยำศำสตร์ที่มกีำรทดสอบกำรใช้สำรสกดัจำกพชืสมุนไพรในกำรควบคุมเชื้อที่ก่อโรคแอน
แทรคโนสในระดบัหอ้งปฏบิตักิำรและแปลงเพำะปลกู  
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกงำนวิจยั 

1.6.1 ทรำบสภำพกำรณ์ และปญัหำกำรโรคแอนแทรคโนสในพชืผลกำรเกษตร 
1.6.2 ทรำบองคค์วำมรู ้ภูมปิญัญำทอ้งถิน่ในกำรใชพ้ชืสมนุไพรพืน้บำ้น 
1.6.3 ทรำบกลุ่มพชืสมุนไพรพืน้บำ้นทีม่ศีกัยภำพในกำรน ำไปใชค้วบคุมเชือ้รำก่อโรค 
1.6.4 ไดส้ำรสกดัพชืสมุนไพรทีส่ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรควบคุมโรคเชือ้รำในพรกิหวำน 
1.6.5 เกดิแนวทำงในน ำเอำควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพมำประยกุตใ์ชใ้นกำรควบคุม

โรคพชืทำงชวีภำพ 
1.6.6 เกดิองคค์วำมรูจ้ำกกำรศกึษำวจิยัโดยใชชุ้มชนเป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันกัศกึษำ

และนกัวจิยั 
1.6.7 ช่วยแกไ้ขปญัหำดำ้นกำรเกษตรกรรมของชุมชนต ำบลโปง่แยง่ ท ำใหชุ้มชน

สำมำรถพึง่พำตนเองไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 
1.6.8 ลดกำรใชส้ำรเคม ีและส่งเสรมิกำรใชว้ธิทีำงชวีภำพในกำรควบคุมโรคพชื 
1.6.9 เกดิเครอืขำ่ยและควำมรว่มมอืกนัระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำและชุมชนในทอ้งถิน่

เพื่อสรำ้งยทุธศำสตรก์ำรวจิยัและท ำใหชุ้มชนพึง่พำตนเองไดอ้ยำ่งยัง่ยนื  
 
1.7 ประชากรและพื้นท่ี  

กลุ่มประชากรและพืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กล่มเกษตรกรปลูกพรกิหวานในพืน้ทีต่ าบล
โปง่แยง อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
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1.8 นิยำมศพัทเ์ฉพำะในกำรวิจยั 
1.8.1 สำรสกัดจำกพชืสมุนไพร คอื ของเหลวที่ได้จำกกำรน ำชิ้นส่วนพชืสมุนไพร

บรเิวณที่มสีำรออกฤทธิส์ะสมอยู่มำสกดัโดยใชต้วัท ำละลำยอนิทรยี ์ แล้วท ำให้มี
ควำมเขม้ขน้ขึน้โดยกำรลดปรมิำตรดว้ยเครือ่งกลัน่สำรระเหยภำยใตค้วำมดนั  

1.8.2  พรกิหวำน คอื พรกิหวำนทีใ่หผ้ลสแีดงสำยพนัธุ ์Edison และ Mulan  
1.8.3 โรคแอนแทรคโนส คอื โรคทีเ่กดิจำกเชือ้รำ Collectotrichum sp. ทีส่่งผลกระทบ

ต่อกำรเจรญิและผลผลติของพรกิหวำน 




