
บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การวจิยั “การใชส้ารสกดัจากพชืสมนุไพรพืน้บา้นควบคุมเชือ้ราก่อโรคแอนแทรคโนสใน
พรกิหวานของเกษตรกร ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่” เป็นกระบวนวจิยัแบบมี
ส่วนรว่มระหว่างเกษตรกรปลกูพรกิหวาน ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
รมิ ซึ่งรูปแบบวิธกีารในการวจิยัได้มกีารศึกษาวเิคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม (Participatory 
Rural Appraisal ; PRA) โดยอาศยักระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัในการหาแนวทางการควบคุมเชือ้
ราก่อโรคแอนแทรคโนสดว้ยวธิทีางชวีภาพ โดยอาศยัสารสกดัจากพชืสมุนไพรพืน้บา้น ซึง่มทีศิ
ทางการวจิยัทีน่ าเอาทรพัยากรของทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ สรา้งความสมดุลทางสิง่แวดลอ้มและ
ระบบนิเวศ อกีทัง้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการลดปรมิาณการใช้สารเคมใีนชุมชน โดยมวีธิี
ขอบเขตและการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 
3.1 ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ขอบเขตในการวจิยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื 
 3.1.1 ขอบเขตการวจิยัทางดา้นบรบิทชมชุน ซึง่ประกอบดว้ยทุนทางดา้นทรพัยากร ภูมิ
ปญัญา สภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  

3.1.2 ขอบเขตการวจิยัทางดา้นสภาพการณ์ปญัหาโรคแอนแทรคโนสและแนวทางการ
จดัการแกไ้ขปญัหาของเกษตรในชุมชน  
 3.1.2 ขอบเขตการศกึษาดา้นศกัยภาพของพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ทีส่ามารถควบคุมเชือ้
ก่อโรคแอนแทรคโนสทัง้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิารและแปลงเพาะปลกู  
   
3.2 ขัน้ตอนด ำเนินกำรวิจยั 

3.2.1 กำรศึกษำบริบทชุมและสภำพกำรณ์ปัญหำโรคแอนแทรคโนส  
มีการศึกษาบริบทชุมชนเพื่ อ เ ป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้า น

สภาพแวดลอ้ม ทรพัยากร สงัคม เศรษฐกจิ และศกึษาสภาการณ์ปลกูพรกิหวาน ปญัหาโรคแอน
แทรคโนส รวมถงึแนวทางด าเนินการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกรปลกูพรกิหวานในชุมชน   

 1.  เครือ่งมอืทีใ่ชร้วบรวมขอ้มลู  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการท าวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย  

1.1 คณะผูว้จิยั จดัเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะการวจิยันี้เป็นการวจิยัทีต่้อง
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้วิจ ัยและชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล คณะผู้วิจ ัยได้เตรียมตัวด้วย
การศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ขอค าแนะน าจากผูรู้ใ้นประเดน็ทีจ่ะศกึษา 
และไดม้กีารเตรยีมอุปกรณ์ถ่ายภาพ แบบสมัภาษณ์ และวสัดุเครือ่งเขยีนส าหรบับนัทกึขอ้มลู 
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1.2 แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นแบบบนัทึกการสังเกตปรากฏการณ์ใน
ชุมชน แบบบนัทกึการสมัภาษณ์และแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม 
 

2. แหล่งขอ้มลูทีใ่ช ้ 
คณะผู้วิจยัศึกษาแหล่งข้อมูลทางวิชาการจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ ยวข้อง ผู้น า

ชุมชนของต าบลโป่งแยง ได้แก่ คณะทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง กลุ่ม
เกษตรกรพรกิหวานของชุมชน เพื่อศกึษาความเป็นมาของชุมชนและขอ้มูลพื้นฐานด้านสงัคม 
วฒันธรรม เศรษฐกจิ เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนในการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ต่อไป (ภาคผนวก ก) 

การเข้าศึกษาข้อมูลในชุมชน มีการแนะน าตัวในฐานะนักวิจ ัย และอธิบายถึง
วตัถุประสงค์ในการด าเนินการวจิยัให้ชุมชนได้ทราบว่า งานวจิยัเกี่ยวกบักระบวนการวจิยัเชงิ
บูรณาการในการใช้วธิีทางชวีภาพมาช่วยในการควบคุมเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในพรกิ
หวานของเกษตรกรโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัสารสกดัพชืสมุนไพร
พื้นบ้านในท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการลดการใช้สารเคมเีพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้มในชุมชน ซึง่จะไมส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รในชุมชน แต่จะส่งผลให้
องค์กรของชุมชนมคีวามเขม้แขง็และมคีวามยัง่ยนืจากการด าเนินการร่วมกนั พร้อมกนันี้ยงัมี
ประโยชน์ในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัการศกึษา องคก์รของรฐั และองคก์รระดบัชุมชน  

 
3. กระบวนการเกบ็ขอ้มลู 
ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ เน้นการสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ แต่มหีวัขอ้ประเดน็ทีต่้องการ

ชดัเจน ซึ่งรูปแบบการสมัภาษณ์จะเป็นรูปแบบของการจดัเวทชีวนคุย แล้วโยงเข้าประเด็นที่
ตอ้งการไมเ่ฉพาะเจาะจง หรอืจ ากดัค าตอบ เพื่อน าค าตอบทีไ่ดม้าสรปุ ประมวลผลเป็นขอ้มลู 
 มกีารสงัเกต ใช้การสงัเกตผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัอาชพีเสรมิของชุมชน โดยสงัเกตจาก
การปฏบิตัแิละแนวคดิทีไ่ดจ้ากการพดูคุย 
 นอกจากนัน้ยงัมกีารจดัเวทชีาวบา้น เพื่อเป็นเวทใีหช้าวบา้นพูดคุย ซึง่ท าใหไ้ดป้ระเดน็
ทีห่ลากหลายจากความคดิ เนื่องจากมผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากและเป็นเครื่องมอืส าหรบัเปิดโอกาส
ให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งแต่ละครัง้จะก าหนดประเด็นในการพูดคุยและ
เป้าหมายของการพดูคุยไวก่้อน 
 สุดทา้ยในการศกึษาครัง้นี้ ยงัไดม้กีารประชุมกลุ่ม เพื่อพฒันาศกัยภาพของทมีวจิยัและ
ชาวบา้นใหเ้กดิกระบวนการศกึษาเรยีนรูร้ว่มกนั  
 
 3.2.2 ศึกษำข้อมูลพืชสมุนไพรพื้นบ้ำนท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้กำรเจริญเช้ือรำ 
                     ท่ีก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนส 
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ท าการรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัและเอกสารทางวชิาการที่เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จาก
พชืสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิน่ของไทย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเลอืกชนิดพชืสมุนไพรที่
มศีกัยภาพต่อการไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในพรกิหวานของ
เกษตรกรโป่งแยง โดยท าการคดัเลอืกชนิดพชืสมุนไพรพื้นบ้านที่มศีกัยภาพโดยการทดสอบ
คุณสมบตัติา้นฤทธิย์บัยัง้เชือ้ราก่อโรคแอนแทรคโนส แลว้รวบรวมพนัธุพ์ชืสมุนไพรพืน้บา้นทีใ่ช้
ในการศกึษาจากชุมชนทอ้งถิน่ จากนัน้น ามาสกดัโดยน าชิน้ส่วนพชืสุมนไพรบรเิวณทีม่สีารออก
ฤทธิส์ะสมอยู่มาสกดัโดยใช้ตวัท าละลายอนิทรยี ์ซึ่งจะได้ของเหลวที่มสีารออกฤทธิเ์จอืปนอยู่
เรยีกว่า “culture filtrate” หรอื “crude extracted” ทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัในการ
ควบคุมการเจรญิของเชือ้รา Collectotrichum capsici ในสภาพหอ้งทดลอง 

 
3.2.3 กำรเตรียมสำรสกดัพืชสมุนไพรท่ีคดัเลือกโดยอำศยัตวัท ำละลำย 
         อินทรียท่ี์เหมำะสม 

หลงัจากการคดัเลอืกได้พชืสมุนไพรที่มศีกัยภาพเหมาะสมในการน ามาควบคุม
เชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสในพรกิแล้ว จะมกีารศกึษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรยีมสาร
สกดั โดยเปรยีบเทยีบวธิกีารในการสกดั ชนิดของตวัท าละลายที่ใช้ในการสกดั และเวลาใน
การสกดั เพื ่อ ให ้ได ้สารสกดัที ่มปีระสทิธภิาพส ูงในการควบคุมการเจรญิของเชื ้อรา 
Collectotrichum capsici โดยท าการศกึษาดงันี้ 

 
ก. การเปรยีบเทยีบวธิกีารสกดัพชืสด  
ท าการทดลอง 3 วธิ ีได้แก่ การกลัน่ด้วยไอน ้า และการใช้ตวัท าละลายสอง

ชนิด คอื เอทานอล และเมทานอล  
น าพชืสดมาล้างท าความสะอาด ผึ่งให้แห้งในอากาศแล้วหัน่ น ามาผสมกบัตวั

ท าละลายที่อตัราส่วน 1:5, 1:7.5 และ 1:10 น าไปกลัน่ด้วยไอน ้าที่ 60 องศาเซลเซยีส นาน 2 
ชัว่โมง น าส่วนบนมาสกดัด้วยไดคลอโรเมเทน แล้วน าไป evaporate ที่ 40 องศาเซลเซยีส 
นาน 5 นาท ีส่วนการสกดัด้วยตวัท าละลายจะผสมพชืสดกบัตวัท าละลายเช่นเดยีวกบัการ
กลัน่ ตัง้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมหิ้องนาน 24 ชัว่โมง แล้วน าไปกรองด้วยกระดาษกรองก่อนน าส่วนใส
ไประเหยไล่ตวัท าละลายโดยเครื่อง evaporator 

 
ข. การเปรยีบเทยีบการสกดัพชืสมุนไพรแห้ง  
ใช้วธิกีารสกดัด้วยตวัท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เอทานอล ที่ความเขม้ขน้ 70 % 

และ 90% เปรยีบเทยีบกบั เมทานอล เนื่องจากหาได้ง่าย และเป็นตวัท าละลายที่นิยมใช้ใน
การสกดัสารที่มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชื้อจุลนิทรยีจ์ากพชื  

น าใบยาแห้ง และฝกัส้มป่อย หนัก 10 กรมั ผสมตวัท าละลาย 100 มล เขย่า
บน rotary shaker นาน 1, 2 หรอื 3 วนั แลว้น าไปกรองดว้ยผ้าขาวบาง น าของเหลวทีไ่ด้ไป
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ป ัน่ด้วย centrifuge ที่ 5000xg นาน 10 นาท ีที่อุณหภูมหิ้อง น าส่วนใสไปท าให้เขม้ขน้โดย 
rotary evaporator ที่ 45 องศาเซลเซยีส และ hot air oven ที่ 60 องศาเซลเซยีส ก่อนน าไป
เก็บที ่4 องศาเซลเซยีส เพื่อทดสอบประสทิธภิาพต่อไป 

 
ค. ศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัพชืสมุนไพรสด 
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพสารสกดัจากใบสาบเสอืและใบพลคูาวทีร่ะดบัความ

เขม้ขน้ 0.1%, 0.5% และ1% (v/v) โดยท าการทดสอบ 2 วธิกีาร คอื 
 

    1 การทดสอบการเจรญิของเสน้ใย 
        สกดัสารจากใบพลคูาว  และใบสาบเสอื ดว้ยการกลัน่และการสกดัโดยใชต้วัท า
ละลายเอทานอลและเฮกเซนทีอ่ตัราส่วน 1:5 (w/v) ผสมสารสกดัทีไ่ดใ้นอาหาร PDA ทีค่วาม
เขม้ขน้ 0.1%, 0.5% และ1% (v/v) ส าหรบั control ใช ้น ้ากลัน่, เอทานอล และเฮกเซนทีค่วาม
เขม้ขน้เท่ากนั ใช ้cock border เจาะราทีม่อีาย ุ3 วนั จากนัน้น ามาวางลงในอาหารทีผ่สมสาร
สกดั เลีย้งไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งนาน 5 วนั วดัขนาดของเชือ้ราพรอ้มทัง้หา เปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้ 
ดงันี้ 
   
 

%inhibition =             A – B  X 100  
                           A 
 A = ค่าเฉลีย่ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางของโคโลนีเชือ้ราบนอาหารเลีย้งเชือ้ใน control 

B = ค่าเฉลีย่ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางของโคโลนีเชือ้ราบนอาหารเลีย้งเชือ้ผสมสารสกดั 
 

2 การทดสอบการงอกของสปอร ์
สกดัสารจากใบพลคูาว, ใบสาบเสอื ดว้ยการกลัน่และการสกดัโดยใชต้วัท าละลาย

เอทานอลและเฮกเซนทีอ่ตัราส่วน 1:5 (w/v) ผสมสารสกดัทีไ่ดใ้นอาหาร PDA ทีค่วามเขม้ขน้ 
01%, 0.5% และ1% (v/v) ส าหรบั control ใช ้น ้ากลัน่, เอทานอล และเฮกเซนทีค่วามเขม้ขน้
เท่ากนั น าจ านวน spore ที ่106 -107 มา 0.1 มล แลว้ spread อาหารทีม่สีารสกดัผสม เลีย้งไวท้ี่
อุณหภมูหิอ้งนาน 5 วนั น าจ านวน spore พรอ้มทัง้หา เปอรเ์ซนตก์ารยบัยัง้ 

 
% inhibition =          A – B  X 100 

  A 
A = จ านวนสปอรข์องเชือ้ราทีง่อกใน control 
B = จ านวนสปอรข์องเชือ้ราทีง่อกบนอาหารเลีย้งเชือ้ผสมสารสกดั 
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ง. ศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัพชืสมุนไพรแหง้ 
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสารสกดัยาสบูและสม้ปอ่ยโดยท าการทดลองที่

ระดบัความเขม้ขน้ 2, 10, 20 และ 40 มก/มล ดงันี้ 
 
1 การทดสอบการเจรญิของเสน้ใย 
สกดัสารจากใบยาสบู และฝกัสม้ปอ่ย โดยใชต้วัท าละลาย 70% เอทานอล ผสม

สารสกดัทีไ่ดใ้นอาหาร PDA ทีค่วามเขม้ขน้  2, 10, 20 และ 40 mg/ml ส าหรบั control ใช ้น ้า
กลัน่ ใช ้cock border เจาะปลายเสน้ใยของเชือ้ราทีม่อีาย ุ3 วนั จากนัน้น ามาวางลงในอาหารที่
ผสมสารสกดั เลีย้งไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งนาน 5 วนั วดัขนาดของเชือ้ราพรอ้มทัง้หา เปอรเ์ซน็ตก์าร
ยบัยัง้ เช่นเดยีวกบัขอ้ ค 1 

 
2 การทดสอบการงอกของสปอร ์
ผสมสารสกดัทีไ่ดใ้นอาหาร PDA ทีค่วามเขม้ขน้ 2, 10, 20 และ 40 มก/มล ใชน้ ้า

กลัน่ส าหรบัเป็น control แลว้น าจ านวน spore ที ่106 -107 ทีไ่ดโ้ดยใช ้Heamatocytometer 
ปรบัความหนาแน่น มา 0.1 มล แลว้ spread อาหารทีม่สีารสกดัผสม เลีย้งไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง
นาน 5 วนั น าจ านวน spore พรอ้มทัง้หา เปอรเ์ซนตก์ารยบัยัง้ เช่นเดยีวกบัขอ้ ค 2 

 
3.2.4 กำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรสกดัจำกพืชสมนุไพรพื้นบ้ำนต่อ 
         เช้ือรำก่อโรคแอนแทรคโนสในแปลงปลูก 

ศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัในการควบคุมโรคในเมลด็ ต้นกลา้ และผลพรกิ
สด นอกจากนัน้ยงัไดท้ดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัสม้ปอ่ยและสาบเสอืในการควบคุมเชือ้รา
ก่อโรคโดยท าการทดลองในโรงเรอืนของเกษตรกร ในพืน้ทีต่ าบลโป่งแยง แต่เนื่องจากเป็นการ
ทดลองในสภาพจรงิที่มเีกษตรกรผู้ปลูกพรกิจ านวนมาก จงึไม่สามารถกระตุ้นการเกดิโรคแอน
แทรกโนส โดยการปลูกเชื้อได้ เพราะอาจมปีญัหาการระบาดของโรคในพื้นที่ และสร้างความ
เสยีหายใหก้บัเกษตรกรได ้จงึวางแผนการทดลองโดยตรวจสอบการเกดิโรคในสภาพจรงิ ควบคู่
กบัการตรวจสอบผลกระทบของสารสกดัต่อการเจรญิและผลผลติของพรกิทีไ่ดร้บัการฉีดพ่นสาร
สกดัเทยีบกบัชุดควบคุม  

 
ก. ประสทิธภิาพในการควบคุมโรคในเมลด็พรกิ 
น าเมลด็พรกิมาจุ่มในสารละลายสปอรข์องเชื้อรา Collectotrichum capsici ที่

เขม้ขน้ 106 -107 /มล นาน 2 ชัว่โมง ผึง่ใหแ้หง้แลว้แช่ในสารสกดัสม้ป่อยทีค่วามเขม้ขน้ 20 และ 
40 มก/มล และสาบเสอืเขม้ขน้ 1% และ  2% ตามล าดบั นาน 1 นาท ีก่อนน าไปวางในจาน
อาหาร PDA ตรวจสอบการเจรญิของเมลด็และการตดิเชือ้ เป็นเวลา 7 วนั นับเมลด็ทีม่กีารเจรญิ
ของราแลว้เทยีบกบัชุดควบคุมทีแ่ช่ในน ้ากลัน่แทนสารสกดั 
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ข. ประสทิธภิาพในการควบคุมโรคในตน้กลา้พรกิ 
ใช้ต้นกล้าพริกหวานอายุ 2 สัปดาห์ในถุงปลูกที่ฆ่าเชื้อวัสดุปลูกโดยวิธ ี

sterilization ฉีดพ่นดว้ยสารละลายสปอรเ์ชือ้รา Collectotrichum capsici ทีเ่ขม้ขน้ 106 -107 /มล
แลว้คลุมดว้ยถุงพลาสตกินาน 3 ชัว่โมง น าสารสกดัสม้ป่อยและสาบเสอืทีค่วามเขม้ขน้ 40 มก/
มล และ 2% ตามล าดบั พ่นทีต่้นกลา้ ตรวจสอบการเป็นโรค และการเจรญิของต้นกลา้เป็นเวลา 
3 สปัดาห ์

 
ค. ประสทิธภิาพในการควบคุมโรคในผลพรกิ 
น าผลพรกิหวานสดมาท าความสะอาดดว้ย 5% Clorox และน ้ากลัน่ฆ่าเชือ้ ผึง่ให้

แห้งก่อนท าแผลบนผิวพรกิด้วย sterile needle ปลูกเชื้อโดยพ่นสารละลายสปอร์ของ 
Collectotrichum capsici ทีเ่ขม้ขน้ 106 -107 /มล แลว้ทิง้ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 30 นาท ี น าผลพรกิ
ดงักล่าวชุบในสารสกดัสม้ป่อยและสาบเสอืทีค่วามเขม้ขน้ 40 มก/มล และ 2% ตามล าดบันาน 
30 วนิาท ี ทิง้ให้แหง้ แลว้บ่มทีอุ่ณหภูมหิอ้ง ตรวจสอบการเกดิโรค และค านวณประสทิธภิาพ
การยบัยัง้โดยเทยีบกบัชุดควบคุม 

 
ง. ทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัสม้ปอ่ยและสาบเสอืในการควบคุม 
    เชือ้ราก่อโรคแอนแทรกโนสในแปลงปลกู 
ฉีดพ่นสารสกดัสม้ปอ่ยเขม้ขน้ 20 มก/มล และ มก/มล 40 และสารสกดัสาบเสอืที่

ความเขม้ขน้ 1% และ 2% บนต้นพรกิในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกรเมื่อต้นพรกิมอีายุ 3 
สปัดาห ์ฉีดพ่นทุก 4 สปัดาห ์ท าการทดลองจ านวน treatment ละ 30 ต้น และใชน้ ้ากลัน่ฆ่าเชือ้
เป็นชุดควบคุม ตรวจสอบการเป็นโรค การเจรญิ และผลผลติของพรกิเป็นเวลา 12 สปัดาห ์
   




