
บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวจิยั “การใชส้ารสกดัจากพชืสมนุไพรพืน้บา้นควบคุมเชือ้ราก่อโรคแอนแทรคโนสใน
พรกิหวานของเกษตรกร ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่” ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ 
ทฤษฏ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นพืน้ฐานและแนวทางในการวจิยัดงันี้ 
 
2.1 พริกหวาน 

พรกิเป็นพชืในตระกูล Solanceae ซึง่เป นตระกูลเดยีวกบั มะเขอื มะเขอืเทศ ยาสูบ 
มนัฝรัง่ ซึง่มอียูป่ระมาณ 90 สกุล 2,000 ชนิด และเป็นทีย่อมรบักนัว่าพรกิมแีหล่งก าเนิดในเขต
รอ้นของทวปีอเมรกิา ซึง่ไดแ้ก่อเมรกิาใต้และกลาง ส าหรบัประเทศไทยเขา้ใจว่าพรกิถูกน าเขา้
มาโดยชาวโปรตุเกสหลายรอ้ยปีที่แล้ว และเป็นที่ยอมรบัอย่างมากว่าเป็นอาหารชูรสที่ส าคญั
ของประเทศ พรกิสามารถแบ่งออกไดด้้วยหลายวธิ ีแต่ทีน่ิยมกนัคอืใช ้การแย่งประเภทตามล า
ตน้ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มต้นลม้ลุก ซึ่งมชีื่อเรยีกทางวทิยาศาสตรว์่า Capsicum annuum L. เป็นพรกิทีม่ ี
อายใุนการใหผ้ลผลติสัน้ ดอกอาจมสีขีาวหรอืม่วง มหีนึ่งดอกต่อขอ้ ดงันัน้จงึเกดิเป็นผลเดีย่ว มี
ทัง้ชนิดการติดผลชี้ฟ้าและชี้ลงดนิ ซึ่งยงัสามารถแบ่งออกได้อีกหลายชนิดโดยพจิารณาจาก
ขนาด รปูรา่ง สขีองผล ตลอดจนรสชาตวิ่ามคีวามเผด็มาน้อยเพยีงใดหรอืไม่เผด็ ผลทีย่งัอ่อนอยู ่
สขีองผลมกัมสีซีดี สเีขยีว หรอืสมี่วง เมื่อผลแก่จะมสีแีดงเขม้ เหลอืงอมสม้ เหลอืงน ้าตาล ม่วง 
หรอืสขีาวนวล พรกิที่จดัอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ พรกิหยวก พริกหวาน พรกิขีห้นู พรกิจนิดา พรกิ
ชีฟ้้า พรกิมนั  

2. กลุ่มยืนต้น พริกที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum 
frutescens L. เป็นพรกิทีม่อีายุในการใหผ้ลผลตินานกว่ากลุ่มแรก ประมาณ 2-3 ปี ลกัษณะต้น
เป็นไม้กึ่งพุ่ม ดอกอาจมเีขยีวอมเหลอืง ม ี1-3 ดอกต่อข้อ ผลที่เกิดเป็นกลุ่ม ขนาดผลเล็ก 
ลกัษณะของโคนผลใหญ่ ปลายเรยีวเลก็ประมาณ 2-3 เซนตเิมตร ปลายของผลชีข้ ึน้ แลว้ผลจะมี
สแีดงหรอืเหลอืงเมือ่สุก ส่วนใหญ่มรีสเผด็จดั เช่น พรกิขีห้นูสวน พรกิตาบาสโก 

ส าหรบัพรกิทีป่ลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะแตกต่างกนัออกไปตามพืน้ทีแ่ละทอ้งถิน่
ทีป่ลูกและชื่อพนัธุก์เ็รยีกแตกต่างกนัออกไปตามพืน้ที่ดว้ย เช่น พรกิเชยีงใหม่ พรกิพนัธุ์หว้ยสี
ทน พรกิบางช้าง เป็นต้น แหล่งปลูกและผลติพรกิของประเทศได้แก่ เชยีงใหม่ นครสวรรค ์
ล าพูน เพชรบูรณ์ ชยัภูม ิขอนแก่น ราชบุร ีกาญจนบุร ีนครศรธีรรมราช และชุมพร เป็นต้น  
(นิพนธ,์ 2542; จงรกัษ์, 2547) 
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ลกัษณะการเจรญิของพรกิ พบว่าในระยะแรกของการเจรญิเตบิโตมกีารเจรญิเป็นล าต้น
เดี่ยว ติดดอกช่อแรกตรงยอดของล าต้นเดี่ยว หลงัจากนัน้มกีารแตกกิ่งก้านแขนงในแนวตัง้
ออกเป็นสองกิง่ และเมือ่ดอกเจรญิทีป่ลายกิง่ กิง่แขนงกจ็ะเจรญิเป็นสองกิง่ ท าใหจ้ านวนกิง่เพิม่
มากขึน้ ตลอดฤดูการเจรญิเติบโตของผลผลติจะขึ้นอยู่กบัจ านวนกิง่และจ านวนผลต่อต้น ใน
ระยะแรกทีก่ิง่เจรญิเป็นกิง่อ่อนและจะเปลีย่นเป็นกิง่ทีแ่ขง็เมือ่แก่ เปราะและหกังา่ย  

โดยทัว่ไปพริกหวานมีล าต้นสูง 0.5-1.5 เมตร รากเจริญในแนวดิ่งลึก 90-120 
เซนตเิมตร รากแขนงมกีารแผ่กวา้งออกดา้นขา้งประมาณ 90 เซนตเิมตร และรากส่วนใหญ่อยู่
อยา่งหนาแน่นในระดบัความลกึ 50-60 เซนตเิมตร ใบเป็นใบเดีย่ว เจรญิสลบักนั ขนาดแตกต่าง
กนัขึน้อยูก่บัพนัธุ์ ดอกของพรกิเป็นดอกสมบูรณ์ ลกัษณะเป็นดอกเดีย่ว ประกอบดว้ยกลบีดอก 
5 กลบี ส่วนใหญ่มสีขีาวแต่บางพนัธุม์สีมีว่ง เกสรตวัผู้แยกกนัมจี านวน 5 อนั อบัละอองเกสรมสีี
ม่วง ยอดเกสรตวัเมยีบางพนัธุ์อยู่สูงกว่าอบัละอองเกสร ดอกสามารถเจรญิทัง้ในสภาพที่ได้รบั
ช่วงแสงยาว โดยทัว่ไปพรกิจะเจรญิหลงัยา้ยปลกูอกี 1-2 เดอืน (นิพนธ,์ 2546) 

 
2.1.1 ลกัษณะพนัธุข์องพริกหวาน 
พรกิหวาน Capsicum annuum var annuum L. Grossum Group มชีื่อเรยีก chile, 

chillies, aji, piment, pimento, paprika, capsicum จดัเป นพชืข ามป  แต ทีป่ลูกเป
นการค าส วนใหญ จะปลูกฤดูเดยีว ท าให มสีายพนัธุ ใหม จ านวนมาก ซึ่งจะมี
ความแตกต างกนัทัง้ในด านความสูง ขนาดทรงพุ ม ขนาดของใบ จ านวนดอกต อช
อ ลกัษณะ ขนาด สขีองผล ตลอดจน รสชาตแิละความเผด็  

พรกิหวานเป็นพชืที่ได้รบัการส่งเสรมิโดยมูลนิธโิครงการหลวงให้เกษตรกรชาวเขาใน
แถบภาคเหนือของไทยปลูกเพื่อทดแทนการปลูกฝ่ิน และเป็นพืชที่มตีลาดภายในประเทศ
กวา้งขวาง ปจัจบุนันิยมปลกูในฤดฝูน แต่มแีนวโน้มทีจ่ะผลติในฤดูรอ้นมากขึน้ พนัธุท์ีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิให้ปลูก คอื พนัธุแ์คลฟิอรเ์นีย วลัเดอร ์(สเีขยีว) พนัธุ์วลัเดอร ์เบลล์ (สแีดง) และพนัธุ์
โกลเดนท ์เบลล ์(สเีหลอืง) ปจัจบุนัทางโครงการหลวงส่งเสรมิใหม้กีารปลูกพรกิหวานพนัธุ ์ทอร์
แคล (สแีดง) และ โกลเดนทเ์ฟรม (สเีหลอืง) เพื่อจ าหน่ายเพิม่เตมิ ในเชงิการคา้ไดม้กีารก าหนด
เกณฑม์าตรฐานของผลพรกิหวานภายหลงัการเกบ็เกี่ยวเพื่อจดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากขนาด 
รปูรา่ง สผีวิของผล ดงันี้  

เกรด 1 - ผลมนี ้าหนักตัง้แต่ 200 กรมัขึน้ไป มรีปูร่างตรงตามพนัธุ ์ผวิมสีเีป็น
มนั สม ่าเสมอ ไมม่รีอยแผลทีเ่กดิจากโรค แมลง หรอืต าหนิอื่นๆ 

เกรด 2 - ผลมนี ้าหนักตัง้แต่ 150-200 กรมั รปูร่างของผลตรงตามพนัธุ ์ผวิมสีี
เป็นมนั สม ่าเสมอ หรอื มสีเีขยีวปนได้ไม่เกนิ 5% ของพื้นที่ผวิ ไม่มรีอยแผลที่เกิดจากโรค 
แมลง หรอืต าหนิอื่นๆ 
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เกรด 3 - ผลมนี ้าหนกัตัง้แต่ 75-150 กรมั รปูร่างของผลผดิปกตไิดไ้ม่เกนิ 10% 
ของพื้นทีผ่วิ ผวิมสีเีป็นมนั สม ่าเสมอ หรอื มสีเีขยีวปนไดไ้ม่เกนิ 10% ของพืน้ทีผ่วิ ไม่มรีอย
แผลทีเ่กดิจากโรค แมลง หรอืต าหนิอื่นๆ (ดนยั, 2545) 

 
2.1.2 คณุค่าทางอาหารของพริกหวาน 
พรกิหวานนับว่าเป็นพชืเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกนัโดยทัว่ไปและสามารถท า

รายไดใ้หแ้ก่ผูป้ลกูไดม้าก ทัง้ยงัเป็นพชืทีไ่ดร้บัความนิยมบรโิภค เนื่องจากมรีสหวานและไม่เผด็ 
มคีุณค่าทางอาหารสูง สารที่ท าให้เกดิรสชาตแิละความเผด็ของพรกิหวาน คอื capsaisin โดย
พบสารดงักล่าวในผลพรกิบรเิวณเยื่อแกนกลางสขีาวหรอืทีเ่รยีกว่า “รกพรกิ” โดยส่วนของเนื้อ
ผลพรกิ เปลอืก และเมลด็พรกิมสีาร capsaisin อยู่น้อยมาก ทัง้นี้ปรมิาณสารดงักล่าวมคีวาม
แตกต่างกนัออกไปตามชนิดและพนัธุข์องพรกิหวาน  

พรกิหวานเป็นแหล่งของพลงังานและสารอาหารชนิดต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตนี 
ไขมนั เหลก็ แคลเซยีม วติามนิเอ วติามนิซ ีและ วติามนิอ ี(ตารางที่ 1) โดยเฉพาะวติามนิซ ี
พบว่ามมีากกว่าพชืผกัชนิดอื่นๆ การทีพ่รกิหวานมวีติามนิซสีูงจงึเป็นแหล่งของกรดแอสคอรบ์กิ 
ส่วนสาร capsaisin ซึ่งเป็นสารช่วยขยายเสน้เลอืดในล าไสใ้หญ่ และกระเพาะอาหารท าใหก้าร
ดดูซมึอาหารไดด้ขีึน้ และช่วยรา่งกายขบัถ่ายของเสยีช่วยในการน าธาตุอาหารไปยงัเนื้อเยื่อของ
ร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการหวดั ช่วยหลุดการอุดตนัของเส้นเลอืด ช่วยลดปรมิาณคอเลสเทอ
รอล ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเรง็ และช่วยเสรมิสรา้งสุขภาพและอารมณ์ด ีรวมทัง้ยงัเป็น
สารตา้นอนุมลูอสิระ (ขวญัชนก, 2550 ; นิดดา, 2548) 
 
ตารางท่ี 1 คุณค่าทางโภชนาการและปรมิาณธาตุอาหารในผลพรกิหวาน  

พลงังาน / สารอาหาร ปรมิาณ /100 กรมั 
        แคลอรี ่
        โปรตนี 
        ไขมนั 
        คารโ์บไฮเดรต 
        แคลเซยีม 
        โพแทสเซยีม 
        ไทอะมนี 
        ไรโบฟลาวนิ 
        วติามนิซ ี

22 กโิลแคลอรี ่
0.8 กรมั 
0.3 กรมั 
4.0 กรมั 

9 มลิลกิรมั 
2.5 มลิลกิรมั 
0.1 มลิลกิรมั 
0.05 มลิลกิรมั 
65 มลิลกิรมั 
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2.1.3 วิธีการปลกูและดแูลรกัษาพริกหวาน 
พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ต าบลโป่งแยงนิยมปลูกพรกิหวานในถุง โดยปลูกแยกถุงละต้น 

ปุ๋ ยทีเ่กษตรกรใชใ้นการปลกูพรกิหวานแบบไมใ่ชด้นินี้เป็นปุ๋ ยเกรด็ละลายน ้าได ้ 
การใหน้ ้าและปุ๋ ยพรกิหวานของเกษตรกรพบว่า ปุ๋ ยทีใ่ชใ้นการปลูกพรกิหวานแบบไม่ใช้

ดนิประกอบดว้ยชุดเอ และชุดบ ีแต่ละชุดมนี ้าหนักชุดละ 20 กโิลกรมั โดยจะน าปุ๋ ยผสมน ้าแยก
ถงัชุดละ 100 ลติร ซึง่จะไดส้ารละลายธาตุอาหารเขม้ขน้ จากนัน้น าสารละลายทัง้ชุดในปรมิาณ
ทีเ่ท่ากนัผสมกบัน ้าลงในถงัผสมใหญ่ปรมิาตร 1,000-2,000 ลติร โดยปรบัค่า pH ใหอ้ยู่ประมาณ 
5.5 และค่าการน าไฟฟ้าประมาณ 2.5 จากนัน้จงึปล่อยสารละลายธาตุอาหารไปตามท่อระบบน ้า
หยดวนัละ 2-5 ครัง้ โดยพรกิหวานแต่ละต้นทีอ่ยู่ในถุงจะไดร้บัสารละลายธาตุอาหารประมาณ 1 
ลติร ส่วนการใหน้ ้า จะใหต้ามสภาพอากาศและความเหมาะสม 

ส าหรบัการดแูลตน้พรกิ ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
1. การมดัต้นพรกิขึน้คา้ง เป็นการช่วยพยุงต้นพรกิ โดยขงึเชอืกลงมาจากลวดที่

ผูกตดิกบัคาน  แล้วน าเชอืกไปมดัเขา้กบัถุงปลูกหรอืโคนต้นพริก โดยต้องพนัเชอืกเขา้กบัต้น
พรกิเป็นระยะๆ จนกว่าจะถอนตน้พรกิทิง้ 

2. การแต่งยอดพรกิ ควรมกีารแต่งยอดทีไ่ม่สมบูรณ์ออกเป็นระยะใหเ้หลอืยอดที่
สมบูรณ์ทีสุ่ดเพยีงต้นละ 2 ยอดหรอืกิง่ ซึง่ยอดหรอืกิง่ทีเ่หลอืจะโตและไต่สูงขึน้ไปตามเชอืกที่
พนัพยงุตน้พรกิไว ้

3. การแต่งดอกและผลพรกิ ควรมกีารแต่งดอกหรอืผลที่ไม่สมบูรณ์ออกใหเ้หลอื
ดอกหรอืผลทีส่มบรูณ์ไวเ้พยีงขอ้ละ 1 ดอกหรอืผลเท่านัน้ เนื่องจากในแต่ละขอ้ของกิง่ก้านสาขา
ของตน้พรกิจะเป็นจดุทีต่ดิดอก ซึง่ดอกเหล่านี้จะเจรญิเตบิโตเป็นผลพรกิ (ฐติพิร, 2549) 

 
2.1.4 การป้องกนัและควบคมุโรค หนอน และแมลงศตัรพูริกหวาน  
ถงึแมว้่าการปลกูพรกิหวานแบบไมใ่ชด้นิจะเป็นการลดปจัจยัเสีย่งในการเกดิหรอืระบาด

ของศัตรูและโรคพรกิหวานได้พอสมควร อีกทัง้ เกษตรกรยงัมีการดูแลความสะอาดภายใน
โรงเรอืนปลกูพรกิหวานและแปลงปลูกเป็นประจ า แต่กย็งัพบการเกดิโรคและการเขา้ท ารา้ยของ
แมลงศตัรูพรกิหวาน ซึ่งบางครัง้ท าให้เกษตรกรมคีวามจ าเป็นต้องใช้สารเคมเีพื่อการควบคุม
และป้องกนัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดงัน้ี 

1. เพลีย้ไฟ ตวัเตม็วยัจะวางไขต่ามเสน้ใบ ส่วนตวัอ่อนและตวัเตม็วยัจะดูดกนิน ้า
เลี้ยงจากส่วนต่างๆของพรกิ ได้แก่ ใบ ดอก ผล ท าให้ยอดอ่อนหรอืใบหงกิ มว้นงอขึน้ด้านบน
ทัง้สองขา้ง ใบที่ถูกท าลายจะเป็นรอยสนี ้าตาล หากมกีารระบาดรุนแรง จะส่งผลท าให้ต้นพรกิ
หยุดชะงกัการเจรญิเติบโตหรอืแห้งตาย ถ้ามกีารระบาดในระยะดอกจะท าให้ดอกร่วง แต่ถ้า
ระบาดในช่วงทีต่ดิผลจะท าใหผ้ลรปูทรงบดิงอ โดยส่วนใหญ่จะมกีารใชฉ้ีดพ่นดว้ยสารคารบ์ารลิ 
รอ้ยละ 85 ดบัลวิพ ีอตัรา 40 กรมั หรอืสารไพรไทโอฟอส รอ้ยละ 50 อซี ีอตัรา 30 มลิลลิติรต่อ
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น ้า 20 ลติร โดยจะหยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว 14 วนั หรอืสารอมิดิาโคลพรดิ รอ้ยละ 10 เอสแอล 
อตัรา 20-40 มลิลลิติร หรอืสารฟลูเฟนนอกซูรอน รอ้ยละ 5 อซี ีอตัรา 20-40 มลิลลิติร ต่อน ้า 
20 ลติร หยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว 7 วนั 

2. แมลงหวี่ขาว ตวัเต็มวยัวางไข่รูปร่างยาวสเีหลอืงอ่อนเป็นกลุ่มใต้ใบพรกิ ตวั
อ่อนมลีกัษณะแบนราบติดกบัผวิใบ ซึ่งตัวอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินน ้าเลี้ยงขากใบ และเป็น
พาหะน าโรคใบหงกิเหลอืงจากไวรสั ส่งผลใหใ้บพรกิหงกิ ยอดหด ปลายบอดแหลมเรยีวเลก็ ใบ
ด่างซดี ก่อนปลกูควรคลุมเมลด็ดว้ยสารคารโ์บซลัแฟน รอ้ยละ 25 เอสท ีอตัรา 40 กรมัต่อเมลด็ 
1 กโิลกรมั วางดกักาวเหนียวสเีหลอืง 80 กบัดกัต่อไร่ หากพบการระบาดพ่นดว้นสารคารโ์บซลั
แฟน รอ้ยละ 20 อซี ีอตัรา 50-75 มลิลลิติร ต่อน ้า 20 ลติร หยุดพ่นสารก่อนเกบ็เกี่ยวผลผลติ 
15 วนั หรอืสารอมิดิาโคลพรดิ รอ้ยละ 10 เอสแอล อตัรา 40 มลิลลิติร หรอืสารเฟนพาทรนิ รอ้ย
ละ 10 อซี ีอตัรา 40 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร และควรหยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว 7 วนั 

3. ไรขาวพรกิ ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดูดกนิน ้าเลี้ยงจากตาดอกและหยดอ่อน ท า
ใหใ้บหงกิ ขอบใบมว้นงอลงดา้นล่าง ใบเรยีวแหลม กา้นใบยาว หากเขา้ท าลายรุนแรงยอดพชืจะ
หงกิเป็นฝอย และมสีนี ้าตาลแดง จะใชก้ ามะถนัผง รอ้ยละ 80 ดบัลวิพ ีอตัรา 60-80 กรมัต่อน ้า 
20 ลติรหรอืสารโฟซาเลต รอ้ยละ 35 อซีอีตัรา 60-80 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หยุดพ่นสารก่อนเกบ็
เกีย่ว 14 วนั หรอืสารอามทีราซ รอ้ยละ 20 อตัรา 40-60 มลิลลิติร หรอืสารอะบาแมก็ตนิ รอ้ยละ 
1.8 อซี ีอตัรา 20-30 มลิลลิติร 

4. หนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นผเีสือ้กลางคนื วางไข่เป็นฟองเดีย่วตามยอดอ่อนหรอื
ใบอ่อนของพชื หนอนจะกดักนิท าลายผลพรกิ จะควบคุมโดยการพ่นดว้ยเชือ้ไวรสันิวเคลยีโพลฮีี
โดรซสี อตัรา 30 มลิลลิติร หรอืเชือ้แบคทเีรยีบาซลิลสัทูรงิเยนซสิ อตัรา 80 กรมัต่อน ้า 20 ลติร 
หยุดพ่นก่อนเกี่ยวเกี่ยว 1 วนั หรอืใชส้ารเดลทาเมทรนิ รอ้ยละ 3 อซี ีอตัรา 20 มลิลลิติร หรอื
สารไซฟลูทรนิ รอ้ยละ 10 อซี ีอตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติรหยุดพ่นสารก่อนเกี่ยวเกี่ยว 7 
วนั 

5. โรคแอนแทรคโนส จะแสดงอาการบนผลพรกิ เริม่จากจุดฉ ่าน ้าขนาดเลก็ แผล
บุ๋มลกึลงไปแล้วขยายเป็นวงรหีรอืกลม เกิดเป็นวงดซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ โรคนี้สามารถติดไปกบั
เมลด็ได ้ดงันัน้ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดดว้ยสารคารบ์อกซนิรอ้ยละ 75 ดบัลวิพ ีอตัรา 3 กรมัต่อ
เมลด็ 1 กโิลกรมั เมื่อพบการแพร่ระบาดใหพ้่นดว้ยสารแมนโคเซบ รอ้ยละ 80 ดบัลวิพ ีอตัรา 
40-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร และใหห้ยดุพ่นก่อนการเกี่ยวเกบ็ 7 วนั หรอืสารแคปแทน รอ้ยละ 50 
ดบัลวิพ ีอตัรา 40-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว 28 วนั 

6. โรคเหีย่วจากเชือ้ราหรอืเหีย่วเหลอืง ซึง่เกดิจากเชือ้รา Fusarium sp. ซึง่จะไม่
พบอาการภายนอก แต่เมื่อผ่าล าต้นตามยาวจะพบว่าบรเิวณท่อน ้าและท่ออาหารเป็นสนี ้าตาล
แดง หรอืสแีดง มกัพบในระยะเริม่ตดิผล เมื่อพบต้นเป็นโรคต้องถอนต้นทิง้และเผาท าลายหรอื
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ราดบรเิวณโคนต้นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงดว้ยสารเบโนมลิ รอ้ยละ 50 ดบัลวิพ ีอตัรา 3 กรมั ร่วมกบัสาร
แคปแทน รอ้ยละ 50 ดบัลวิพ ีอตัรา 25 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หยดุใชส้ารก่อนเกบ็เกีย่ว 28 วนั 

7. โรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทเีรยีหรอืเหี่ยวเขยีว อาการเหี่ยวจะเริ่มที่ใบและขยาย
อยา่งรวดเรว็ โดยไม่มอีาการใบเหลอืง หรอืใบจุด ท าใหต้้นตายได ้เมื่อตดัล าต้นตามขวางใกล้ๆ
โคน จะพบใสก้ลางตนั มอีาการช ้าน ้าและสเีขม้กว่าต้นปกต ิเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตุอาศยัอยู่
ในดนิเข้าท าลายผ่านทางรากหรอืล าต้นแล้วแพร่ระบาดไปกบัน ้า หรอืติดไปกับวัสดุทางการ
เกษตร ถา้พบตน้ทีเ่ป็นโรคใหถ้อนและเผาท าลาย แลว้ราดโคนต้นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงดว้ยสารบอรโ์ด
มกิซเ์จอรร์ว่มกบัมาเนบ ไซเนบ อตัรา 25 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอืสารคอปเปอรอ์อกซคีลอไรด ์
รอ้ยละ 85 ดบัลวิพ ีอตัรา 30 กรมั หรอืสารคอปเปอรไ์ฮดรอกไซด ์รอ้ยละ 77 ดบัลวิพ ีอตัรา 
18.5 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หยดุใชส้ารก่อนการเกบ็เกีย่ว 14 วนั 

8. โรครากเน่าและโคนเน่า ถา้มกีารระบาดใหถ้อนตน้และเผาท าลาย แลว้ราดโคน
ตน้ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงดว้ยสารโทลโคลฟอสเมทลิ รอ้ยละ 50 ดบัลวิพ ีอตัรา 30 กรมัต่อน ้า 20 ลติร 

9. โรคตากบ เป็นแผลกลมตรงกลางแผลสขีาวอมเทา ขอบแผลสนี ้าตาลเขม้ ใบที่
มจีุดแผลจะเปลี่ยนเป็นสเีหลืองและร่วงหล่น ระบาดมากในสภาพอากาศร้อนชื้น ถ้าพบการ
ระบาดใหพ้่นดว้ยสารแมนโคเซบ รอ้ยละ 80 ดบัลวิพ ีอตัรา 40-50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หยุดพ่น
สารก่อนการเกบ็เกีย่ว 7 วนั 

10. โรคราแป้ง ใหใ้ชก้ ามะถนัผง รอ้ยละ 80 ดบัลวิพ ีอตัรา 30 กรมัหรอืสารไตร
โพรนี รอ้ยละ 19 อซีอีตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร 

11. โรคใบหงกิ หรอืใบหงกเหลอืง โดยใบยอดจะหงกิเหลอืง มว้นงอ ท าให้ใบมี
ขนาดเลก็ลง ยอดเป็นพุ่ม และต้นแคระแกรน็ โรคนี้สามารถถ่ายทอดไดโ้ดยมแีมลงหวีข่าวเป็น
พาหะน ้าโรค ถ้าพบเป็นโรคใหถ้อนต้นและเผาท าลาย และป้องกนัก าจดัแมลงหวีข่าวและเพลี้ย
อ่อน 

12. โรคใบจุดวง เริม่จากใบแก่เป็นจุดเลก็สนี ้าตาล แผลค่อนขา้งกลมและขยาย
ใหญ่ขึน้เป็นวงสนี ้าตาลซอ้นกนั ถ้าเกดิบนกิง่แผลจะรยีาวไปตามกิง่ สนี ้าตาลปนด า เป็นวงซอ้น
กนั พบอาการใหพ้่นดว้ยสารไอโพรไดโอน ร้อยละ 50 ดบัลวิพ ีอตัรา 20 กรมัต่อน ้า 20 ลติร 
หยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว 14 วนั หรอืใชส้ารโปรคลอราช รอ้ยละ 50 ดบัลวิพ ีอตัรา 20 กรมัต่อ
น ้า 20 ลติร หยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว 7 วนั 

13. โรคใบไหม ้มกัพบอาการในส่วนล่างของต้นก่อน โดยเกดิเป็นจุดช ้าน ้าสเีขยีว
เขม้เหมอืนถูกน ้ารอ้นลวก รอยช ้าจะขยายอย่างรวดเรว็บรเิวณใต้ใบ และเหน็เสน้ใยสขีาวรอบๆ 
รอยช ้า เมื่อเชื้อราเจรญิมากขึน้จะท าใหใ้บแหง้ อาการเกดิทีก่ิง่และล าต้นเป็นแผลสดี า อาการที่
เกิดบนผลจะมรีอยช ้าเหมอืนถูกน ้าร้อนลวก เมื่อเกิดการระบาดให้ผลด้วยสารไซมอกซานิก 
ร่วมกบัแมนโคเซบ รอ้ยละ 64 ดบัลวิพ ีอตัรา 40 กรมั หรอืสารเมตาแลคซลิร่วมกบัแมนโคเซบ 
รอ้ยละ 64 ดบัลวิพ ีอตัรา 40 กรมั ต่อน ้า 20 ลติร ทุก 7 วนั 
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2.1.5 การเกบ็เก่ียว 
เมื่อท าการปลูกพรกิหวานเป็นระยะเวลา 60-90 วนั จะสามารถเริม่เกบ็เกี่ยวผลผลติได ้

สงัเกตจากพรกิหวานสเีขยีวผลจะแข็ง ผวิเป็นมนั ส่วนพรกิหวานผลสแีดงและสเีหลอืงจะเก็บ
เมื่อผลเปลี่ยนสปีระมาณรอ้ยละ 80 โดยใช้มดีหรอืกรรไกรที่คมและสะอาดตดับรเิวณขัว้พรกิ
หวานบรเิวณที่ติดกบัต้น แล้วจงึน าพรกิหวานที่ได้มาล้างในน ้าผสมคลอรนีในอตัราส่วนของ
คลอรนี 1 ชอ้นโต๊ะต่อน ้า 100 ลติร หลงัจากนัน้เช็ดดว้ยผา้สะอาด แลว้ใส่ตะกรา้พลาสตกิทีก่รุ
ภายในดว้ยกระดาษเพื่อกนักระแทก  

จากการคดัเกรดพรกิหวานในต าบลโป่งแยงมกีารจดัชัน้คุณภาพคล้ายคลงึกบัคุณภาพ
ของโครงการหลวงแต่มกีารเรยีกแตกต่างกนัไป โดยทีต่ าบลโปง่แยงจะเรยีกเป็นเกรดเอ บ ีซ ีแต่
ของโครงการหลวงจะเรยีกเป็นเกรดชัน้หนึ่ง ชัน้สอง และชัน้ย ู
 
2.2 โรคแอนแทรคโนส 
 ปญัหาเกี่ยวกบัโรคและแมลงศตัรูพรกิ ท าให้ผลผลติพรกิได้รบัความเสยีหายทัง้ด้าน
คุณภาพและปรมิาณ ซึง่มสีาเหตุเกดิจากปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีส่ ิง่ไม่มชีวีติ เช่น การขาfธาตุอาหาร 
และทีเ่กดิจากสิง่มชีวีติ เช่น เชื้อจุลนิทรยี์ (เชือ้รา แบคทเีรยี ไวรสั) ไส้เดอืนฝอย แมลงหวี่ขาว 
และเพลีย้  

โรคทีเ่กดิจากเชือ้จลุนิทรยีถ์อืว่าเป็นสาเหตุอนัดบัต้นทีส่่งผลกระทบต่อผลผลติ ตวัอย่าง
ไดแ้ก่ โรคเน่า ใบจุดตากบ โรคเหีย่วหรอืโคนเน่า โรคใบด่าง ซึง่ส่วนใหญ่จะเกดิจากเชือ้ราและ
ไวรสั แต่โรคที่ถอืว่าเป็นโรคที่ส าคญัและก่อให้เกิดความเสยีต่อผลผลติพรกิมากที่สุด คอื โรค
แอนแทรคโนส หรอื โรคกุ้งแห้งที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม Colletotrichum sp. (ศูนย์บรหิาร
ศตัรพูชื, 2552 ; วนสันนัท,์ 2550) 

 
 2.2.1 โรคแอนแทรคโนสในพริก 
 โรคแอนแทรคโนส (anthracnoce) เป็นโรคทีส่ าคญัโรคหนึ่งที่เกดิกบัพรกิและผลไมใ้น
เขตรอ้น สามารถพบการแพร่ระบาดได้ทุกระยะของการเจรญิเตบิโตของพชื เช่นระยะแทงช่อ
ดอก ติดผล และระยะเก็บเกี่ยว เมื่อเข้าท าลายจะท าลายระยะกล้าท าให้เป็นจุดสนี ้าตาล เกิด
กระจายทัว่ไปบนใบอ่อน ท าให้ใบเจรญิผดิปกติ ใบบดิเบี้ยว เขา้ท าลายยอดอ่อนก็จะท าให้ใบ
แหง้ตาย และบรเิวณล าต้นของต้นกลา้ทีม่สีเีขยีวจะเป็นจุดบุ๋มสดี า ท าใหต้้นกลา้หกัพบัและยอด
แหง้ตาย ในระยะต้นแก่จะพบอาการเป็นจุดๆ สนี ้าตาลบนใบ เนื้อเยื่อใบทีเ่ป็นโรคมกัแตกกลาง
จุดมองเหน็เป็นรูๆ และมกีลุ่มสปอรส์ชีมพูหรอืตุ่มสดี าเกดิขึน้กระจดักระจายบนเนื้ อเยื่อที่แห้ง
ตาย เชือ้โรคจะท าใหผ้ลปรากฏจดุสดี าหรอืน ้าตาล แลว้เน่าเสยีหายในทีสุ่ด  
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โรคแอนแทรคโนสเกดิจากเชือ้รา Colletotrichum sp. หลายชนิด ซึง่ทีเ่ป็นสาเหตุท าให้
เกดิโรคมอียู่ด้วยกนั 4 ชนิด ไดแ้ก่ C. capsici, C. gloeosporioides, C. acutatum และ C. 
coccodes  ในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่เกดิจากเชือ้ C. capsici และ C. gloeosporioides เป็น
สาเหตุหลกั ซึ่งมกีารรายงานว่าเชื้อในกลุ่ม C. capsici สามารถท าให้เกดิความเสยีหายกบั
ผลผลติพรกิไดม้ากกว่า C. gloeosporioides (เพญ็รตัน์, 2547 ; วรญัญา, 2545) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะอาการโรคแอนแทรคโนสทีเ่กดิกบัผลพรกิหวาน 

 (ทีม่า: http://www.oard1.org/techniquestory/28052552/oksite1/Index1.htm) 
  

2.2.2 อาการและการเข้าท าลาย 
 อาการของโรคที่พบ คอื จะท าให้ผลพรกิเป็นแผลรูปวงร ีหรอืกลมสนี ้าตาล ขนาดไม่
แน่นอน เมื่อเกดิอาการรุนแรงจะท าใหเ้นื้อเยื่อบุ๋มลกึลงไปในผล และพบ setae สดี าเป็นกระจุก 
เรยีงเป็นวงซ้อนกนับรเิวณแผลเว้า เมื่ออากาศชืน้จะพบกลุ่มสปอรข์องเชือ้ราเยิม้ออกมาเป็นสี
ครีมหรือสีอมชมพู ท าให้ผลพริกเน่า ซึ่งสามารถลุกลามติดต่อกันอย่างรวดเร็ว โดยความ
เสยีหายต่อผลผลติจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื้นที่ขึน้กบัสภาพแวดล้อม ซึ่งโรคดงักล่าวนี้
สามารถเกดิอาการกบัใน กิง่ และดอกพรกิได ้โดยจะพบหลงัจากเกดิอาการกบัผลพรกิแลว้  
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เชื้อราในกลุ่ม Colletotrichum sp. สามารถเขา้ท าลายพรกิได้หลายวธิ ีตัง้แต่การเข้า
ท าลายแบบ intracellular hemibiotrophy จนไปถงึ subcuticular intramurai necrotrophy ซึง่
เชือ้ราจะสรา้งโครงสรา้งบางอย่างเขา้ไปท าลาย เช่น germ tube, appressorium, intracellular 
hyphae และ secondary necrotropic hyphae และไดม้กีารรายงานว่าเชือ้ราบางชนิดในกลุ่มนี้
สามารถส่งผลยบัยัง้การงอกของเมลด็พรกิได ้โดยจะมกีารสร้างสาร toxic metabolites ออกมา
ยบัยัง้การงอกและการพฒันาของต้นกล้า เชื้อ C. capsici สามารถท าลายผลพรกิได้โดยตรง 
โดยจะรุนแรงมากในระยะผลพรกิสุก เมื่อสปอรต์กลงบนผลพรกิแลว้งอก จากนัน้จะมกีารสรา้ง 
infection tube ผ่านผวิพรกิลงไป แลว้เสน้ใยของเชือ้ราจะปล่อยสารพษิออกมา ท าใหเ้ซลลพ์รกิ
ตายก่อนที่เส้นใยจะเจรญิต่อไป ซึ่งเชื้อรายงัสามารถติดไปกบัเมล็ด โดยเชื้อราอาจติดอยู่แค่ 
seed coat หรอืบางครัง้อาจเขา้ท าลายลกึลงไปถงึ endosperm และ embryo ได ้ (เพญ็รตัน์, 
2547 ; วรญัญา, 2545) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 วงจรชวีติของเชือ้รา Colletotrichum และการเขา้ท าลายพชื 

 (ทีม่า: http://www.nysaes.cornell.edu/pp/extension/tfabp/santsmf.shtml) 
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2.2.3 ลกัษณะทัว่ไปของเช้ือรา Colletotrichum sp.  
 ในทางวทิยาศาสตรส์ามารถจดักลุ่มเชือ้ราสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสไดด้งันี้ (CABI 
Bioscience, 2005) 

Division         Ascomycota 
 Class          Ascomycetes 
  Order          Phyllachorales  
   Family          Phyllachoraceae 
    Genus  Colletotrichum 
 
เชือ้รา Colletotrichum มกีารรายงานพบครัง้แรกโดย Tode ในปี ค.ศ. 1790 ซึง่ไดจ้กั

จ าแนกเชือ้ราดงักล่าวไวใ้นสกุล Vermilaria และไดม้กีารปรบัเปลีย่นชื่ออยู่หลายครัง้ จนในทีสุ่ด
จงึแยกออกมาเป็นสกุล Colletotrichum โดย Fries ในปี ค.ศ. 1821 ส าหรบัการจ าแนกเชือ้รา
ชนิดนี้ในระดบัสปีชสีม์มีากถงึ 900 สปีชรีต์ามลกัษณะสณัฐานวทิยา (เพญ็รตัน์, 2547 ; วรญัญา, 
2545) 

ลกัษณะทัว่ไปของเชื้อรา Colletotrichum คอืจะมโีคโลนีสขีาวจนถงึสเีทาด า สามารถ
สรา้งเสน้ใยไดด้ ีมกีารแตกกิง่กา้นและเสน้ใยมผีนงักัน้ สขีองเสน้ใยแตกต่างกนัออกไปตัง้แต่ไม่มี
สถีงึสนี ้าตาลเขม้ สร้าง fruiting body เพื่อให้ก าเนิดโคนิเดยี เรยีกว่า conidiomata แบบ 
acervulus ซึง่มสีอ่ีอนถงึสนี ้าตาล acervulus จะสรา้งบนผวิพชืตรงชัน้ subcuticle, epidermal, 
subepidermal หรอื peridermal  โดยจะสร้างขึ้นเดี่ยวๆหรอืเป็นกลุ่ม ก้านชูสปอร ์
(conidiophore) ไมม่สีถีงึสนี ้าตาล มผีนงักัน้ ผวิเรยีบ แตกกิง่ก่นเฉพาะเซลลฐ์าน conidiophores 
เกดิจากเซลลบ์นสุดของ conidiomata  

ในการสรา้ง conidia จะเกดิโดยผนังชัน้ในของ conidiogenous cell ดนัทะลุผนังชัน้นอก
ออกมาคลา้ยลูกโป่ง จงึเรยีกเซลลน์ี้ว่า enteroblastic conidiogenous cell โดย conidiogenous 
cell ทีส่รา้งจะมลีกัษณะใส ไม่มสี ีผนังเรยีบ รปูทรงกระบอก conidia เป็นเซลลเ์ดยีว ขนาด 7-
20 x 2.5-5 ไมโครเมตร สปอรใ์ส ไม่มสี ีรปูทรงกระบอกหวัทา้ยมน ไม่มผีนังกัน้ ลกัษณะตรง 
หรอืโคง้งอ มรีปูรา่งหลายแบบ appressoria มสีนี ้าตาล ผวิเรยีบหรอืขรขุระ อาจเกดิเดีย่วๆ หรอื
สรา้งหลายอนัต่อกนั สปอรจ์ะงอก germ tube ภายใน 6-8 ชัว่โมง และสรา้ง appressorium สี
น ้าตาลเขม้ภายใน 10-20 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ appressorium จะสรา้ง infection peg แทงเขา้ไป
ในชัน้ cuticle เมื่อเวลาผ่านไป 48 ชัว่โมง infection peg บางอนังอก primary hypha สัน้ๆ และ
จะหยดุแฝงตวัในระยะนี้ โดยไม่มกีารเจรญิต่อจนกว่าสภาพแวดลอ้มเหมาะสมจงึจะแสดงอาการ
ของโรค (เพญ็รตัน์, 2547 ; วรญัญา, 2545) 
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ภาพท่ี 3 ลกัษณะโคโลน ี(ก) และ สปอร ์(ข) ของเชือ้รา Colletotrichum sp. 

 (ทีม่า: (ก) www.biotec.or.th/tncc/dbstore/StrainDetails.a.. 
                  (ข) www.fomesa.com/Colletotrichum.htm ) 
 

2.2.4 การป้องกนั 
 การป้องกนัโรคแอนแทรคโนสสามารถท าได้หลายวธิ ีเช่น การเขตกรรมการใช้เมล็ด
พนัธุท์ีป่ราศจากโรค การใชพ้นัธุท์ีต่า้นทาน และการใชส้ารเคม ีหรอืการใชว้ธิทีางชวีภาพช่วยใน
การควบคุม โดยส่วนใหญ่จะมกีารใชส้ารเคมเีป็นหลกัเนื่องจากมปีระสทิธภิาพในการควบคุมได้
ดทีีสุ่ด ซึง่ควรท าก่อนการเพาะปลูกพรกิ ควรเริม่จากการแช่เมลด็พนัธุพ์รกิในยาไดเทน เอม็ 45 
ก่อนปลกู และหลงัปลกูควรท าการฉีดพ่นยาก าจดัเชือ้ราทุก 7-15 วนั ซึง่มรีายงานว่าส่วนใหญ่ที่
เกดิการระบาดของโรคนัน้เกดิจากเชือ้ทีต่ดิมากบัเมลด็พนัธุจ์ากแปลงปลูกสูงถงึ 75 % และเชือ้
บางชนิด เช่น C. capsici ไม่สามารถก าจดัโดยการฆ่าเชือ้ทีผ่วิไดเ้ท่านัน้ ต้องมกีารก าจดัโดยใช้
สารเคมกี าจดัเชือ้ราเช่นเดยีวกบัในแปลงปลูก และในสภาพแวดลอ้มที่มคีวามชืน้สูงหรอืฝนตก
ชุก จะส่งผลต่อความเสยีหายกบัผลผลติพรกิสูงมากกว่า 50% ถ้าไม่มกีารฉีดพ่นยาป้องกนัเมื่อ
เกิดโรคดงักล่าว ถึงแม้ว่าสารเคมจีะมปีระสทิธภิาพสูงในการควบคุมการระบาดของโรคแต่ก็
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตสูงเช่นกัน ซึ่งการใช้สารเคมีนัน้
ก่อใหเ้กดิผลกระทบดงันี้ 

1. เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติ ไม่ว่าจะเป็น คน สตัว ์พชื เนื่องจากสารเคมทีี่ใชค้วบคุม
โรคส่วนใหญ่ผลติจากสารเคมใีนกลุ่มอนินทรยี์ ซึ่งบางชนิดมโีลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพอนามยัทัง้คนและสตัว ์ส่วนพชืพบว่าอาจส่งผลท าใหพ้ชืเกดิอาการผดิปกต ิหรอื
เป็นพษิต่อพชืโดยตรงได ้ซึง่ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัชนิดและปรมิาณการใช้ 

ก ข 

http://www.biotec.or.th/tncc/dbstore/StrainDetails.asp?Genus=Colletotrichum&Species=gloeosporioides&id=321&DB=DOAC
http://www.fomesa.com/Calidad/Variedades/Enfermedades/Colletotrichum.htm
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2. เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม สารเคมเีกอืบทุกชนิดสามารถสลายตวัได้ในธรรมชาต ิ
อาจเกดิจากการท าปฏกิริยิากบัแสงแดด ความรอ้น หรอืสารที่อยู่ในดนิ หรอืสามารถย่อยสลาย
ได้โดยจุลนิทรยีใ์นดนิ และเป็นรูปโครงสรา้งทางเคมไีป บางส่วนก็สามารถสะสมอยู่ในดนิ น ้า 
หรอืในร่างกายของสิง่มชีวีติซึ่งสามารถกลายเป็นพษิต่อสิง่มชีวีติเหล่านัน้ได้ อกีทัง้ยงัสามารถ
ท าลายสิง่มชีวีติที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติ ซึ่งส่งผลท าให้ระบบนิเวศน์และความสมดุลของ
สิง่มชีวีติในสิง่แวดลอ้มเสยีไป 

3. การดื้อยาของเชื้อก่อโรค ซึ่งการดื้อยาถือว่าเป็นผลกระทบรุนแรงและเกิด
ความเสียได้มากในอนาคต เนื่ องจากท าให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช้และความรุนแรงหรือ
ประสทิธภิาพของสารเคมเีพิม่สูงขึน้ถงึจะสามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้จุลนิทรยีก่์อโรค
เกิดการดื้อยา หรอืต้านทานต่อสารเคมดีงักล่าวได้ในอนาคต ส่งผลท าให้การควบคุมท าได้
ล าบากมากขึน้ (เพญ็รตัน์, 2547 ; วรญัญา, 2545) 
 
2.3 การใช้วิธีทางชีวภาพในการควบคมุโรคและแมลงศตัรพูริกหวาน 

การควบคุมเชื้อโรคพชืโดยชวีวธิ ีหมายถงึ การลดปรมิาณหรอืกจิกรรมของเชื้อก่อโรค
ใหน้้อยลงจนอยูใ่นระดบัทีไ่มก่่อใหเ้กดิเสยีหายทางเศรษฐกจิหรอืในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยอาศยั
สิง่มชีวีติ(organism) จุลนิทรยีป์ฏปิกัษ์ (antagonistic microorganism) ตลอดจนอาศยัการ
ปรบัปรงุสารพนัธุกรรมหรอืผลติผลจากสารพนัธุกรรม (genes or gene products) ของสิง่มชีวีติ 
ยกเวน้การกระท าของมนุษยต่์อเชือ้โรคโดยตรง กลไกหรอืวธิกีารเป็นศตัรตู่อเชือ้สาเหตุโรคพชื
โดยชวีวธิมีอียู ่4 รปูแบบ ประกอบดว้ย 

2.3.1 การควบคุมโดยชวีวธิทีี่เกดิขึน้เองในธรรมชาต ิ(naturally-occurring biological 
control) เป็นการควบคุมแมลงศตัรูพชืที่เกดิในธรรมชาติ ณ แหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยใช้ปจัจยั
ธรรมชาต ิอนัไดแ้ก่ตวัห ้า ตวัเบยีน และเชือ้โรค ทีม่อียูใ่นแหล่งนัน้มาเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณ และ
น ามาควบคุมแมลงศตัรพูชืในแหล่งทีศ่ตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้อยู่ ซึง่วธิกีารนี้รวมไปถงึการจดัการ
หรอืส่งเสรมิให้ศตัรธูรรมชาตใินแหล่งนัน้มคีวามสามารถมากขึน้ในการควบคุมแมลงศตัรูพชืใน
แหล่งเดมินัน้   

2.3.2 การควบคุมโดยชวีวธิแีบบดัง้เดมิ (classical biological control) เป็นการควบคุม
แมลงศตัรพูชืโดยมกีารน าเอาศตัรธูรรมชาตอินัไดแ้ก่ ตวัห ้า ตวัเบยีน และเชือ้โรค จากแหล่งอื่น 
ๆ หรือจากแหล่งดัง้เดิมของแมลงศัตรูพืชมาควบคุมแมลงศัตรูพืชนัน่เอง ตัวอย่างเช่น มี
การศกึษาพบว่าไวรสั (mycovirus) ในรปูของ double-stranded RNA ทีอ่ยู่ในเชือ้รา Fusarium 
gramminearum มผีลท าให้อตัราการเจรญิของเส้นใย และความรุนแรงของโรคลดลง โดย 
mycovirus ชนิดนี้สามารถถ่ายทอดโดยผ่านทางเสน้ใยทีเ่กดิจากการเชื่อมกนั (hyphal fusion) 
และทางโคนิเดยีไดถ้งึ 50 เปอรเ์ซน็ต์ (Chu et al., 2002) นอกจากนี้เชือ้รา Trichoderma spp. 
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ซึง่เป็นปรสติที่ส าคญัของเชื้อราสาเหตุโรคพชืหลายชนิดทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย ส่วนรา
ปฏปิกัษ์ T. hamatum เป็นปรสติกบัเชือ้รา Pythium sp., Rhizoctonia sp. และ Sclerotium sp. 
โดยการสรา้งเอนไซม ์β-1,3-glucanase, chitinase และ cellulose ออกมาท าลายเสน้ใยของ
เชือ้ราดงักล่าวได ้(Bruck and Przybylski, 1984) เป็นตน้ 

2.3.3 การควบคุมโดยชวีวธิแีบบประยุกต์ หรอืแบบชัว่คราว (contemporary biological 
control) เป็นการควบคุมโดยชวีวธิ ีโดยอาศยัเทคนิคต่าง ๆ เช่น การท าให้แมลงเป็นหมนัหรอื
การดดัแปลงลกัษณะทางพนัธุกรรมต่าง ๆ มาช่วยปรบัปรุงตวัเชื้อจุลนิทรยีเ์องและพนัธุ์พชืให้
สามารถตา้นทานต่อโรคพชืได ้อาท ิการตดัต่อยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติเอนไซมไ์ปสู่พชืเพื่อชกั
น าให้พชืต้านทานโรค หรอืน าไปสู่การพฒันาจุลนิทรยีป์ฏปิกัษ์ที่มปีระสทิธภิาพสูงในการผลติ 
lytic enzyme เพื่อใหส้ามารถท าลายหรอืยบัยัง้เชือ้สาเหตุโรคพชืไดด้ยีิง่ขึน้ โดยการตดัต่อยนี
ของ เชื้อรา Trichoderma spp. ที่สามารถผลติ lytic enzyme หลายชนิดประกอบด้วย 
chitinase, b-1,3- glucanase และ protease เอนไซมเ์หล่านี้สามารถย่อยสลายผนังเซลลแ์ละ
ยบัยัง้การงอกของสปอรเ์ชือ้ราสาเหตุโรคพชืหลายชนิดไดอ้กีดว้ย (Markovich and Kononova, 
2003) เป็นตน้ 

2.4.4 การควบคุมโดยชวีวธิแีบบร่วมสมยั (Modern biological control) เป็นการควบคุม
แมลงโดยใช้สารเคมต่ีาง ๆ ที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง แต่มผีลหรอืน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม
แมลงได้เช่น สารพวก hormone, pheromone และสารอื่น ๆ เช่น การใช้ใคโตซานเคลอืบผวิ
ของพชืหลายชนิด เช่น การเคลอืบใบองุ่นดว้ยไคโตซานทีม่ ี degree of acetylation 20% (MW 
1500) ที่ความเขม้ขน้ 200 μg/ml ช่วยกระตุ้นกจิกรรมของเอนไซม ์chitinase และ  1,3-
glucanase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถย่อยผนังของเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดท าให้สามารถ
ควบคุมโรคพชืบางชนิดได ้( Aziz Aziz et al., 2006 ) เป็นตน้ 

 การควบคุมโดยชีววิธีนัน้ท าเพื่อลดความหนาแน่นของศัตรูพืชให้อยู่ต ่ ากว่าระดับ
เศรษฐกจิ (sub-economic level) หรอืเป็นการลดระดบัสมดุลทางธรรมชาตขิองศตัรพูชืนัน้ ๆ 
เท่านัน้ จะไม่มุ่งในการก าจดัใหห้มดสิน้ไป เน่ืองจากในปจัจุบนั การป้องกนัและควบคุมโรคพรกิ
ของเกษตรกรตอ้งพึง่สารป้องกนัและก าจดัเชือ้ก่อโรคจากสารเคม ีซึง่สารเหล่านี้นับวนัจะมรีาคา
สงูขึน้เรือ่ย ๆ และปญัหาจากการใชส้ารพวกน้ีกต็ดิตามมามากเช่น การดือ้ยา การแพย้าของผูใ้ช้
หรอืผูท้ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง ตลอดจนสตัวเ์ลีย้งและเกดิปญัหาพษิตกคา้งบนพชืผลเกษตรตลอดจนระบบ
นิเวศวทิยาทีส่ญูเสยีไป ดงันัน้ การใชว้ธิทีางชวีภาพ (Biological control) ในการควบคุมโรคและ
แมลงศตัรพูชืจงึเป็นแนวทางทีป่จัจุบนัไดม้กีารศกึษาและพยายามน ามาใชเ้พื่อช่วยในการก าจดั
และควบคุม โดยเฉพาะการใช้สารสกดัจากพืชสมุนไพรไทยที่เป็นภูมปิญัญาท้องถิ่นนับว่ามี
บทบาทส าคญัต่อการน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพชื จะช่วยลดปรมิาณ
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การใชส้ารเคม ีลดตน้ทุนการผลติของเกษตรกร ลดอตัราเสีย่งต่อการไดร้บัสารเคมขีองผูบ้รโิภค
และผูป้ลกู ลดมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มแลว้ยงัเป็นการเพิม่มลูค่าของพชืทีม่ใีนทอ้งถิน่ดว้ย  
 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ชาครยี ์ เหล่ามโนธรรม และคณะ (2549) ไดท้ดสอบผลของสารสกดัจากกระเจีย๊บแดง 
ในการยบัยัง้เชือ้ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพรกิ Colletotrichum gloeosporioides 5 ไอโซเลท
คอื M1-2, M1-3, M1-8, SD-1 และ SG-2 โดยการทดสอบดว้ยเทคนิค poisoned food พบว่า
สารสกดัจากกระเจีย๊บแดงทีค่วามเขม้ขน้ 10,000 และ 15,000 ppm สามารถยบัยัง้การเจรญิ
ของเชือ้รา C. gloeosporioides ได ้78.22 - 83.78 และ 88.40 - 100 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั ที่
ความเขม้ขน้ 20,000 ppm ขึน้ไป สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา C. gloeosporioides ได้
เท่ากบั 100 เปอรเ์ซน็ตใ์นทุกๆ ไอโซเลท และจากการทดสอบผลของสารสกดัจากกระเจีย๊บแดง
ต่อการงอกของสปอรข์องเชือ้ราโดยวธิ ี glass slide พบว่าทีค่วามเขม้ขน้ 10,000 และ 15,000 
ppm สามารถยบัยัง้การงอกของสปอร ์ไดเ้ท่ากบั 74.33- 85.33 และ 88.33 – 95.67 เปอรเ์ซน็ต์ 
ตามล าดบั และทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 20,000 ppm ขึน้ไป สามารถยบัยัง้การงอกของสปอรเ์ชือ้รา
ทุกไอโซเลทได ้100 เปอรเ์ซน็ต์ 
 รววีรรณ (2547) ศกึษาประสทิธภิาพน ้ามนัหอมระเหยจากพชืบางชนิดในการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสของมะมว่งระยะหลงัการเกบ็เกีย่ว ทีเ่กดิจากเชือ้รา Colletotrichum 
gloeosporioides ม ี4 การทดลอง การทดลองที ่1 ทดสอบประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยใน
การยบัยัง้การเจรญิของราบนอาหารเลีย้งเชือ้ การทดลองที ่ 2 ทดสอบประสทิธภิาพของน ้ามนั
หอมระเหยโดยการฉีดพ่น อบไอระเหย หลงัการปลกูเชือ้บนผลมะมว่ง การทดลองที ่ 3 และ 4 
ทดสอบประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยโดยการจุ่มแช่ จุม่แช่ในน ้ารอ้นรว่มและไมร่ว่มกบั
น ้ามนัหอมระเหย ภายหลงัและก่อนการปลกูเชือ้บนผลมะมว่ง พบว่าน ้ามนัหอมระเหยทีร่ะดบั
ความเขม้ขน้ 500 ppm จากตะไคร ้และว่านน ้ายบัยัง้การเจรญิของราบนอาหารเลีอ้งเชือ้ไดร้อ้ย
ละ 100 การใชน้ ้ามนัหอมระเหยแบบไอระเหยหลงัการปลกูเชือ้ และการใชน้ ้ามนัหอมระเหย
รว่มกบัน ้ารอ้นโดยวธิจีุม่แช่มะมว่งก่อนและหลงัการปลูกเชือ้มคี่าเฉลีย่เสน้ผ่าศูนยก์ลางแผลเลก็
กว่าชุดควบคุมทีป่ลกูเชือ้ โดยมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัยิง่ทางสถติ ิ การใชน้ ้ามนัหอม
ระเหยรว่มกบัน ้ารอ้นโดยวธิจีุม่แช่มะมว่งก่อนและหลงัการปลกูเชือ้มขีนาดแผลเท่ากบั 0.58 และ 
0.98 ซม. รองจากการใชน้ ้ารอ้นรว่มกบั carbendazim ซึง่มขีนาดแผลเท่ากบั 0.27 แล 0.72 
ซม. ตามล าดบั การศกึษานี้เป็นรายงานแรกทีใ่ชน้ ้ามนัหอมระเหยจากพชืรว่มกบัน ้ารอ้นในการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะมว่งระยะหลงัการเกบ็เกีย่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 วนัสนันท์และพิทยา  (2550) ท าการศกึษาโดยสกดัสารออกฤทธิจ์ากผลดปีลแีหง้ 
Java long pepper (Piper retrofractum Vahl.) ดว้ยตวัท าละลายอนิทรยี ์คอื เอทธานอล 95% 
ไดป้รมิาณสารสกดัหยาบเท่ากบั 12.1% หลงัจากนัน้ท าการแยกสาร องคป์ระกอบในสารสกดั
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หยาบดว้ย TLC (Thin layer chromatography) โดยใชต้วัท าละลายเคลื่อนที่ คอื hexane : 
ethyl acetate : methanol ในอตัราส่วนต่าง ๆ ก่อนตรวจสอบทางชวีวทิยา (TLC-bioassay) 
โดยใชเ้ชือ้รา Cladosporium cladosporioides พบบรเิวณตา้นเชือ้รา (clear zone) ทีช่ดัเจน
ทีสุ่ด 2 บรเิวณ คอืบรเิวณทีม่คี่าเท่ากบั 0.12-0.36 และ 0.51-0.72 เพื่อตรวจสอบฤทธิค์วบคุม
เชือ้ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ท าการแยกสารองคป์ระกอบ บรเิวณทีอ่อกฤทธิด์ขีา้งตน้เพื่อให้
บรสิุทธิข์ ึน้ดว้ยวธิ ี Column chromatography ไดก้ลุม่สารทีเ่รยีกว่า dp ท าการวเิคราะหส์าร
องคป์ระกอบดว้ยวธิ ี GC-MS พบว่าประกอบดว้ยสาร piperine เป็นองคป์ระกอบหลกั 39.17% 
และสารอื่น ๆ อกี เมือ่น าไปทดสอบความเป็นพษิ ต่อการเจรญิเตบิโตของเชือ้รา Colletotrichum 
gloeosporioides โดยเปรยีบเทยีบทีค่วามเขม้ขน้ 5 ระดบั คอื 0, 250, 500, 1,000 และ 2,000 
ppm และเปรยีบเทยีบกบัสารเคม ี benomyl เขม้ขน้ 500 ppm พบว่าทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 500 
ppm ขึน้ไปสามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเสน้ใยเชือ้ราได้ 100% เท่ากบัสาร benomyl และ
ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 250 ppm สามารถยบัยัง้ได ้89.91% 

ชลดิาและชยัณรงค ์ (2550) มกีารรายงานการใชส้มุนไพรในการควบคุมโรคแอนแทรค
โนสในพืช อาทิ สารสกัดจากข่า กระเจี๊ยบแดง พริกไทยด า และเจตมูลเพลิงแดง มี
ความสามารถในการยบัยัง้เชือ้รา Colletotrichum sp. ซึง่เป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิโรคแอนแทรค
โนสในพรกิ ซึ่งในการทดลองได้ท าการแยกเชื้อราจากแหล่งปลูกพรกิในเขตจงัหวดันครปฐม 
ราชบุร ีกาญจนบุร ีและสุพรรณบุร ีและใช้สารสกดัจากข่า กระเจีย๊บแดง  พรกิไทยด า และ
เจตมลูเพลงิแดง โดยน าพชืแต่ชนิดไปสกดัสารโดยใชแ้อลกอฮอลเ์ป็นตวัท าละลาย จากนัน้ท า
การระเหยแอลกอฮอลอ์อกจากสารสกดั แลว้น าสารทีไ่ดม้าใชเ้พื่อท าการทดสอบต่อไป จากการ
ทดลองในหอ้งปฏบิตักิารพบว่า สารสกดัจากข่าทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 30,000 ppm.(ส่วนในลา้น
ส่วน) สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราได้ 100 % และที่ระดบัความเขม้ขน้ 15,000ppm. 
สามารถยบัยัง้การงอกของสปอรเ์ชือ้ราได ้100% สารสกดัจาดกระเจีย๊บแดงทีร่ะดบัความเข้มขน้ 
20,000 ppm. สามารถยบัยัง้การเจรญิและยบัยัง้การงอกของสปอรเ์ชือ้ราได ้100% และสารสกดั
เจตมลูเพลงิแดงทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 9,000 ppm. สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราได ้100 % 
สารสกดัจากเจตมลูเพลงิแดงทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 7,000 ppm. สามารถยบัยัง้การงอกของสปอร์
เชือ้ราได ้100 %  
 
 




