
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจยั 
 
ผลของการศกึษาวจิยั “การใชส้ารสกดัจากพชืสมุนไพรพืน้บา้นควบคุมเชือ้ราก่อโรค

แอนแทรคโนสในพรกิหวานของเกษตรกร ต าบลโปง่แยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่”  
สามารถน าเสนอเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 

 
4.1 บริบทของชุมชนโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จากการบอกกล่าวของชาวบ้าน ความเป็นมาแต่โบราณกาล  ค าว่า  “โป่งแยง”  มทีีม่า
มาอยา่งไร ในหลกัฐานประวตัศิาสตรไ์มไ่ดบ้นัทกึไว ้  แต่ไดท้ราบจากคนเฒา่คนแก่เล่าสบืต่อกนั
มาว่า  ต าบลโปง่แยงเป็นต าบลเก่าแก่ต าบลหน่ึง ของอ าเภอแม่รมิ  จงัหวดัเชยีงใหม่  ซึง่จะเหน็
ไดจ้ากซากอฐิวดัรา้งหลายแห่งในต าบลนี้  ไดแ้ก่  วดัรา้งกลางทุ่งหนองแดง  หมู่ที ่ 1  บา้นโป่ง
แยงใน  ดงชาวแมว้ทางเขา้เอราวณัรสีอรท์  หมูท่ี ่ 2  บา้นโปง่แยงนอก  ปจัจุบนัเป็นศาลเจา้  มี
ซากอฐิวดัรา้งวดัใหม่ศรมี่วงค า อุโบสถเก่าแก่บา้นหลวง และซากอฐิบรเิวณบา้นดงฝ ัง่ตะวนัตก
ของบวกเขียด  หมู่ที่  3  บ้านม่วงค า  ซากอิฐวัดร้างถ้วยประทีป  ซากถ้วยโถโอชาม  
โบราณวตัถุแตกหกับรเิวณสวนเมี่ยงชา  หมู่ที่  8  บ้านปางลุง  ซากอิฐโบราณวตัถุต่าง ๆ 
เหล่าน้ีพสิูจน์ให้เห็นว่า  ต าบลโป่งแยงน่าจะเป็นชุมชนเก่าแก่มานับ  400  ปีขึ้นไป  ซึ่งจะตัง้
หมูบ่า้นโปง่แยงน้ีหลงัการตัง้เมอืงเชยีงใหม ่ จงึน่าจะมอีายรุาว  600  กว่าปี   

ต าบลโป่งแยงในครัง้แรกนัน้มเีพยีงสองถงึสามหมู่บ้าน  มผีู้ใหญ่บา้นเรยีกว่า  พ่อหมื่น  
ต่อมาไดต้ัง้เป็นต าบลแม่ฮะ  อ าเภอหางดง  มกี านันคนแรกเรยีกว่า  พ่อขุนเทา้  และไดย้า้ยมา
ขึน้กบัต าบลสะเมงิใต ้ อ าเภอสะเมงิ  และไดเ้ป็นต าบลโป่งแยงขึน้กบัอ าเภอแม่รมิจนถงึปจัจุบนั  
ค าว่า  หมื่น  ท้าว  ขุน  พระยา  ถ้าจะเทยีบกบัปจัจุบนั  หมื่น  คอื  ผู้ใหญ่บ้าน  ท้าว  คือ  
ก านนั  ขนุ  คอื   นายอ าเภอ  พระยา  คอื  ผูว้่าราชการจงัหวดั  ทางภาคเหนือเรยีกผูใ้หญ่บา้น
ว่า  พ่อหลวง  เรยีก ก านนัว่า พ่อแคว่น  คอืผูป้กครองแควน้แดนดนิแห่งหนึ่ง ค าว่า  “โปง่แยง” 

  ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่เล่าสบืต่อกนัมาว่า  ในอดตีกาลเมอืงเชยีงใหมถู่กฆา่ศกึศตัรยูกทพัมารุกราน  
รบฆ่าฟนัแย่งชงิเอาบ้านเมอืงเพื่อต้องการเอาเป็นเมอืงขึน้  เพราะเชยีงใหม่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ขา้วปลาอาหารมาแต่โบราณกาล  เมื่อเกดิสงครามรบราฆ่าฟนักนับ่อย  ขุนนางเจา้สรอ้ยดอก
พร้าวจงึได้อพยพครอบครวัจากเชยีงใหม่มาตัง้บ้านเรอืนหนึ่งหลงั  อยู่ด้วยกนั  7  หม้อข้าว  
หรอื  7  ครอบครวั ปลูกบา้นหลงัเดยีวขนาดใหญ่  เรยีกว่า  “บา้นหลวง”  ซึง่อยู่ในเขตหมู่ที ่ 3  
ต าบลโป่งแยง  ท าให้ชาวบา้นเรยีกตดิปากกนัว่า  บ้านหลวง  ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของต าบลโป่ง
แยง  ขุนนางเจา้สรอ้ยดอกพรา้ว  เป็นผูม้วีรรณโฉมสวยงามผวิขาวเนียนหาผูใ้ดเทยีบได ้ ทา้ว
พระยาผูค้รองเมอืงเชยีงใหม่และหวัเมอืงน้อยใหญ่  ในประเทศลา้นนาสมยันัน้ทราบกติศิพัทข์ุน
นางเจ้าสร้อยดอกพร้าวว่าเป็นผู้เลอโฉมยิง่นัก  ต่างหลัง่ไหลพากนัมาผ่อมาแยง (มาดู)  แต่
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เนื่องจากขุนนางเจ้าสร้อยดอกพร้าวท่านเบื่อศึกสงคราม  อยากมาอยู่ที่สงบสนัติ  หลบภยั
สงครามการเมอืง  ไมอ่ยากจะพบทา้วขุนพระยาเมอืงเลก็เมอืงใหญ่  เจา้เมอืงเชยีงใหม่จงึปลอม
ตวัเป็นชาวบา้นเขา้มาผ่อมาแยง  จงึไดช้ื่อต าบลโปง่แยง  สมยันัน้เป็นต าบล “ปลอมแยง”  ต่อมา
เปลีย่นเป็น “ป่องแยง” และปจัจุบนัเปลีย่นเป็นต าบล “โป่งแยง”  หมายถงึเป็นต าบลหนึ่งซึง่น่า
มาผ่อ  มาดูหรอืมาแยง  ค าว่า “แยง”  แปลว่า  ดู  ซึ่งเหมาะสมกบัชื่อในปจัจุบนัซึ่งใคร ๆ ก็
อยากมาดูมาแยงความงามของสตรแีละแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อกีประการหนึ่งในสมยัโบราณ
การการต่อสูร้บทพัจบัศกึของเมอืงเชยีงใหม ่ ไดเ้คลื่อนยา้ยพลทหารจ านวน  1,400  คน เขา้มา
ในต าบลโป่งแยงที่ห้วยปนัสี่  ตรงขา้มสวนพฤษศาสตรภ์าคเหนือ  กรมป่าไม ้ ในปจัจุบนัเป็น
เสน้แบ่งเขตแดนระหว่างต าบลโปง่แยงกบัต าบลแม่แรม  และเจา้เมอืงเชยีงใหม่ยงัไดเ้คลื่อนยา้ย
ทหารเข้ามาในเขตต าบลโป่งแยง  ตัง้ค่ายพกัแรมที่บ้านโป่งแยงนอก  จ านวนหน่ึงแสนคน  
เรยีกว่า  มอ่นพระยาแสน   

ต าบลโปง่แยงมอีาณาเขตตดิต่อทางทศิต่างๆดงันี้ 
 ทศิเหนือ ตดิต่อกบั ต าบลแมแ่รม  อ าเภอแมร่มิ 

  ตดิต่อกบั ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ 
ทศิใต ้  ตดิต่อกบั ต าบลบา้นปง  อ าเภอหางดง 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ต าบลแมแ่รม  อ าเภอแมร่มิ 

ตดิต่อกบั ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืง 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ต าบลสะเมงิเหนือ/ใต ้ อ าเภอสะเมงิ 
สภาพภูมอิากาศและภูมปิระเทศของเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวและการเกษตร

พชืเมอืงหนาว เนื่องจากต าบลโปง่แยงมสีภาพทางกายภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกอืบตลอดปี  ม ี 
3  ฤด ู ไดแ้ก่  ฤดูรอ้นเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคม  -  มถุินายน  อุณหภูมอิยู่ระหว่าง  20-30  องศา
เซลเซยีส  ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม  -  ตุลาคม  อุณหภูมอิยู่ระหว่าง  18-27  องศา
เซลเซยีส และฤดูหนาวเริม่ตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายนถงึเดอืน กุมภาพนัธ์  อุณหภูมอิยู่ระหว่าง  
8- 20  องศาเซลเซยีส  อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี  20  องศาเซลเซยีส  อุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่  26  องศา
เซลเซยีส  อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่  15  องศาเซลเซยีส อกีทัง้ลกัษณะภูมปิระเทศ ต าบลโป่งแยงมี
สภาพทางกายภาพทัว่ไปเป็นภูเขา  บางส่วนเป็นที่ราบเชงิเขาและที่ราบพื้นที่บางส่วนอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุยและแม่สา  พืน้ที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม  เนื่องจากมสีภาพอากาศหนาวเยน็   ซึ่งผลผลติทางการเกษตรที่ส าคญั  ได้แก่  
ลิน้จี ่ พรกิหวาน  ซาโยเต้ (ฟกัแมว้)  ดอกกุหลาบ  ดอกเบญจมาศ  สตรอเบอรี่  หอมหวัใหญ่  
คะน้าอ่องกง  มะเขอืเทศ  สลดัแก้ว  ลกัษณะภูมอิากาศหนาวเย็นนี้มคีวามเหมาะสมในการ
สง่เสรมิอาชพีและการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 

ปจัจุบนัต าบลโป่งแยงมปีระกอบดว้ยหมู่บา้นทัง้หมด 10 หมู่บา้น โดยประชากรทีอ่าศยั
อยู่ในต าบลโป่งแยงที่มทีัง้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยเผ่าม้ง  มจี านวนครอบครวัประมาณ 
2,474  ครวัเรอืน  โดยมจี านวนประชากรในวยัท างานและกลางคนอยูใ่นสดัส่วนทีส่งูกว่าวยัอื่นๆ 
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ตารางท่ี 2 จ านวนครวัเรอืนและประชากรในชุมชนต าบลโปง่แยง 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวน
ครวัเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

บา้นโปง่แยงใน 
บา้นโปง่แยงนอก 

บา้นมว่งค า 
บา้นกองแหะ 
บา้นโปง่ไคร ้
บา้นแมส่าใหม่ 
บา้นบวกจัน่ 

บา้นปางลุง-บวกเต๋ย 
บา้นผานกกก 
บา้นแมส่าน้อย 

487 
591 
362 
287 
158 
151 
124 
122 
110 
82 

920 
1,015 
606 
417 
265 
585 
497 
295 
339 
333 

885 
922 
553 
388 
227 
535 
495 
304 
338 
319 

1,805 
1,937 
1,159 
805 
492 
1,120 
992 
599 
677 
652 

รวมทัง้สิน้ 2,474 5,272 4,966 10,238 
 

จากการวเิคราะหป์จัจยัและสถานการณ์ของต าบลโป่งแยง พบว่าต าบลโป่งแยงมจีุดเด่น
หลายด้าน อาท ิการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ชุมชนตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งพื้นที่
ส าคญัทางธุรกจิท่องเทีย่ว มสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจหลายแห่ง และพืน้ทีส่่วนใหญ่ของชุมชน
เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรมพชืเศรษฐกจิเมอืงหนาวอาทิ  พรกิหวาน  ซาโยเต้  สตอรเบอรี ่ 
ดอกกุหลาบ  ดอกเบญจมาศ  แต่จุดด้อยและปญัหาของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องระบบการ
จดัการและการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีต่างๆในชุมชนซึ่งขาดความเขม้แขง็ ไม่ต่อเน่ือง และปญัหา
เกีย่วมลพษิทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากขยะ มลพษิทางอากาศ และการปนเป้ือนของสารเคมทีีเ่กดิ
จากการใชเ้พื่อการเกษตร  

 
4.2 การปลกูพริกหวานของชุมชนโป่งแยง 
 จากการส ารวจการปลกูพรกิหวานของเกษตรกรผูป้ลกูพรกิหวานในชุมชนต าบลโปง่แยง 
อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ พบว่ามรีปูแบบการปลูกแบบไมใ่ชด้นิ ซึง่มขี ัน้ตอนการปลูกและ
ดแูลพรกิหวานดงัต่อไปนี้ 
 4.2.1 รปูแบบโรงเรอืนและระบบการปลกู 
 โรงเรอืนมโีครงสรา้งท าจากเหลก็ ขนาดโรงเรอืนประมาณ 6 เมตร เรยีงยาวตามขนาด
พืน้ที ่โรงเรอืนมคีวามสงูจาดพืน้ถงึคาน 2.5-4 เมตร ในแต่ละโรงเรอืนจะแบ่งแปลงปลกูออกเป็น 
4-6 แถว โดยการยกคนัดนิใหส้งู 10 เซนตเิมตร ซึง่แต่ละแถวมคีวามกวา้งประมาณ 30 
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เซนตเิมตร และห่างกนั 80-120 เซนตเิมตร ดา้นหวัและหางแถวอยูห่่างจากผนงัโรงเรอืน 80-
150 เซนตเิมตร (ภาพที ่4) 
 ถุงปลกูวางห่างกนัประมาณ 50 เซนตเิมตร บนแถวทีย่กคนัดนิขึน้ เรยีงกนัจนสุดความ
ยาวของแถว 
 ขงึลวดกบัคาน ตรงกลางแต่ละแถวเพื่อใชส้ าหรบัแขวนเชอืกฝ้ายลงมาทีถุ่งปลกูส าหรบั
ท าคา้งพยงุตน้พรกิหวาน (ภาพที ่4) 
 ใชร้ะบบหวัน ้าหยดโดยจะปกับรเิวณโคนตน้พรกิ (ภาพที ่ 5) ซึง่ไดท้ าการต่อมาจากท่อ
ยอ่ยโพลเีอธลีนี และท่อหลกัโพลไีวนิลคลอไรด ์ เพื่อน าสารละลายธาตุอาหารทีป่ ัม๊ออกมาจากถงั
สารละลายอาหารมายงัตน้พรกิ (ภาพที ่5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การขงึลวดเพื่อแขวนเชอืกท าคา้งพยงุตน้พรกิหวาน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ระบบหวัน ้าหยดเพื่อใหส้ารละลายธาตุอาหารแก่ตน้พรกิหวาน 
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4.2.2 ขัน้ตอนการปลกูพรกิหวานแบบไมใ่ชด้นิ 

 ในการปลกูพรกิหวาน 1 ชุดปลกู จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 209-330 วนั โดยเริม่จากก
การเพาะเมลด็พนัธุพ์รกิหวานในถาดหลุมทีบ่รรจพุทีมอส (ภาพที ่6) ส าหรบัเป็นตวัค ้าจุนและให้
น ้าทุกวนั เป็นระยะเวลา 7-15 วนั  

จากนัน้ท าการยา้ยต้นกลา้จากถาดหลุมมาปลกูในถุงเพาะช าขนาดเลก็ทีบ่รรจพุทีมอส
หรอืขุย๋มะพรา้ว จ านวนถุงละ 2 ตน้ และเลีย้งกลา้ใหเ้จรญิในถุง โดยใหส้ารละลายธาตุอาหารที่
ปรบัค่า pH และค่าการน าไฟฟ้าทุกวนั เป็นระยะเวลา 7-15 วนั  

ยา้ยต้นกลา้ไปปลกูในถุงเพาะช าขนาดใหญ่ทีบ่รรจกุาบมะพรา้วสบัเพื่อช่วยเป็นตวั
ส าหรบัอุ้มน ้า โดยใหส้ารละลายธาตุอาหารทุกวนั เป็นระยะเวลา 60-90 วนั หลงัจากนัน้จงึเริม่
เกบ็เกีย่วผลผลติ โดยใชม้ดีหรอืกรรไกรทีส่ะอาดตดัขัว้ผลพรกิหวานบรเิวณทีต่ดิกบัล าตน้ โดย
จะมรีะยะเวลาในการเกบ็สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ซึง่สามารถเกบ็ผลผลติไปไดอ้กีเป็นระยะเวลา 120-
180 วนั จงึหมดชุดปลูกแลว้ถอนตน้พรกิทิง้ จากนัน้มกีารท าความสะอาดและพกัโรงเรอืน
ประมาณ 15-30 วนั ก่อนทีจ่ะเริม่ปลกูพรกิหวานชุดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 การเพาะกลา้พรกิหวานในถาดหลุม 
 
4.3 สภาพการณ์โรคแอนแทรคโนสในพริกหวานของชุมชนโป่งแยง  

ในการลงพื้นที่เพื่อส ารวจ เก็บขอ้มูล และสรา้งความร่วมมอืกบัชุมชนโป่งแยง โดยได้
เชญิผู้น าชุมชนและตวัแทนชาวบ้านผู้ปลูกพรกิหวานมาร่วมเสวนาในเวทชีาวบ้าน พบว่ากลุ่ม
ตวัแทนชาวบ้านและผู้บรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโป่งแยงมคีวามยนิดใีนการใหค้วาม
รว่มมอืทีจ่ะด าเนินการวจิยัรว่มกนัเป็นอยา่งดยีิง่  
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จากขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชนและสภาพการณ์ปญัหาทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
การสมัภาษณ์และจดัเวทชีาวบา้นพบว่า ต าบลโป่งแย่งมลีกัษณะภูมปิระเทศทัว่ไปเป็นภูเขาและ
ที่ราบเชิงเขา ภูมิอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทัง้ปี ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การท า
เกษตรกรรม ซึ่งผลผลติที่ส าคญัไดแ้ก่ พรกิหวาน ซาโยเ้ต้ สตอเบอร ีคะน้าฮ่องกง มะเขอืเทศ 
สลดัแกว้ และดอกไม ้อาท ิดอกเบญจมาศ ดอกกุหลาบ ซึง่ถอืเป็นพชืเศรษฐกจิและสรา้งรายได ้

 ต าบลโป่งแยงถอืเป็นแหล่งผลติพรกิหวานเริม่แรกของจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใช้ระบบ
ไฮโดรโปนิคสห์รอืทีเ่รยีกว่าการปลูกพชืแบบไม่ใชด้นิ ร่วมกบัการท าโรงเรอืนเพาะปลูก (ภาพที ่
7) มกีารปลกูพรกิในวสัดุแขง็เพื่อช่วยค ้าและพยุงราก แลว้ใหปุ้๋ ยและธาตุอาหารกบัพรกิหวานใน
รูปแบบสารละลายด้วยระบบน ้ าหยด โดยได้ร ับการส่งเสริมเทคนิคการเพาะปลูกจาก
บรษิทัเอกชนทีจ่ดัจ าหน่ายพนัธุพ์รกิหวานใหแ้ก่เกษตรกร โดยมพีืน้ทีเ่พาะปลูกเป็นจ านวนมาก
ในหมูท่ี ่1, 2, 3, และ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 สภาพพืน้ทีก่ารปลูกพรกิหวานหมูท่ี ่3 ของชุมชนโปง่แยง อ าเภอแมร่มิ 

 
ในการผลติพรกิหวานของเกษตรกร พบว่าจะปลูกด้วยระบบน ้าหยดในโรงเรอืนโครง

เหลก็ที่คลุมด้วยพลาสตกิและตาข่าย (ภาพที่ 8) โดยการสรา้งโรงเรอืนจะมคี่าใช้จ่ายประมาณ 
450,000-500,000 บาท ต่อพืน้ที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งสามารถปลูกพรกิหวานไดป้ระมาณ 2,800 
ตน้ โดยจะใหผ้ลผลติต่อตน้ 3 กโิลกรมั  
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ภาพท่ี 8 โรงเรอืนและระบบการปลกูพรกิหวานแบบไมใ่ชด้นิของเกษตรกรต าบลโปง่แยง 
 
ผลพรกิหวานที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวเพื่อจดัจ าหน่ายจะมรีาคาแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของผลผลติซึง่ถา้เป็นเกรดเอและบจีะมรีาคาสูง ซึง่ตวัแทนชาวบา้นชาวบา้นบอกว่าเคย
มรีาคากโิลกรมัละ 150 บาท แต่ปจัจุบนัราคาเหลอืกโิลกรมัละ 45-50 บาท เคยขายได้ราคา
ต ่าสุดทีก่โิลกรมัละ 25 บาท โดยคุณภาพของพรกิหวานจะดูไดจ้ากส ีขนาด ความหนา และอายุ
หลงัการเกบ็เกีย่ว 

ในการปลูกพรกิหวานชาวบ้านจะใช้พทีมอสและมะพรา้วสบัเป็นวสัดุเพาะเนื่องจากมี
ความสามารถในการดดูซบัสารละลายปุ๋ ยไดด้ ีปุ๋ ยเคมทีีใ่ชเ้ป็นสูตร 15-0-0 และแม่ปุ๋ ยของบรษิทั
ลา้นชา้งสูตร A (15-0-0+MgSO4) และ B (0-52-34+Fe+Nitric) โดยใชน้ ้าทีม่คี่าความเป็นกรด
ด่าง 5.5-6.0 และค่าการน าไฟฟ้าอยู่ที ่1.4 โดยในการปลูกหน่ึงฤดูจะมกีารใหปุ้๋ ยจ านวน 25 ชุด 
ชุดละ 2,500 บาท  

ต้นทุนใช้จ่ายส าหรบัค่าปุ๋ ยและยาในการเพาะปลูกต่อฤดูประมาณ 120,000-130,000 
บาท เมลด็พรกิหวานทัง้สเีขยีว (พนัธุ ์ gold frame) และสแีดง (พนัธุ ์ Togo, Edison, และ 
Spathocus) ราคาเมลด็ละ 5.50 บาท ของบรษิทั รอยเตอร ์ซดี ประเทศฮอลแลนด ์ปจัจุบนันิยม
ซื้อต้นกล้าแทน ซึ่งราคาต้นละ 7.50 บาท พรกิหวานมรีะยะเวลาปลูกตัง้แต่เพาะเมลด็ถึงเก็บ
เกี่ยวทัง้หมด 9 เดอืน โดยเริม่ต้นจากการเพาะเมลด็ในถาด 20 วนั จากนัน้จงึยา้ยต้นกล้าลง
ปลกูในถุงนาน 18 วนั เพื่อใหไ้ดต้น้กลา้ทีส่มบรูณ์ แลว้จงึยา้ยไปปลกูในถุงทีม่วีสัดุเพาะ ซึง่จะใช้
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เวลาพฒันาจากเมล็ดเป็นต้นที่พร้อมให้ผลผลติประมาณ 2.5 เดอืน และสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลติได้อกี 6.5 เดอืน  โดยมรีายได้ทัง้หมดตลอดฤดูปลูกเป็นเงนิ 300,000-400,000 บาท 
หากตอ้งเริม่ตน้เปลีย่นปลกูใหมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยประมาณ 50,000 บาท  

จากการบอกเล่าจุดเริม่ต้นการปลูกพรกิหวานของชุมชนโป่งแยงของคุณอนิทูล จนัทร
กจิ ตวัแทนเกษตรปลูกพรกิหวานจากหมู่ที ่3 กล่าวว่า “เริม่แรกเกดิจากบรษิทัเอกชนรายหนึ่ง
ไดเ้ขามาพฒันาพืน้ทีโ่ปง่แยงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งผลติพรกิหวานขายตรงใหก้บัทางบรษิทัโดยบรษิทั
จะเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเมลด็พนัธุแ์ละอบรมใหค้วามรูก้ารปลกูพรกิหวานในโรงเรอืนแบบไม่ใช้
ดนิโดยชาวบา้นจะต้องลงทุนสรา้งโรงเรอืนซึง่ต้นทุนอยู่ทีป่ระมาณ 250,000 ถงึ 500,000 บาท 
ขึน้อยูก่บัขนาดของพืน้ทีใ่นโรงเรอืน ซึง่เริม่ตน้มชีาวบา้นทีส่นใจเขา้ร่วมลงทุนประมาณเกอืบ 20 
กว่าครวัเรอืนและเพิม่จ านวนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เกอืบกว่า 100 หลงัคาเรอืนครวั เนื่องจากบรษิทัรบั
ซือ้ผลผลติท าใหช้าวบา้นในชุมชนมตีลาดรองรบัผลผลติซึง่ในช่วงดงักล่าวนัน้ ถอืได้ว่าผลผลติ
พรกิหวานให้ราคาดี ราคากิโลเกือบสองร้อยถ้าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพหรอืภาษาชาวบ้าน
เรยีกว่าเกรดเอ ซึ่งท าให้มกีลุ่มชาวบ้านสนใจมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กบั
ครอบครวั ท าให้ปรมิาณผู้ปลูกพรกิหวานของต าบลโป่งแยงเพิม่ขึน้เกอืบรอ้ยกว่าหลงัคาเรอืน
ภายใน 3 ปี  

ในช่วงระยะ 5 ปีแรกปญัหาเรื่องแมลงและโรคกม็แีต่ชาวบา้นสามารถควบคุมกนัเองได้
โดยมกีารใชส้ารเคมช่ีวยควบคุมบา้งแต่ไม่มากเท่าปจัจุบนั ซึง่ ณ วนัน้ีเหลอืผูป้ลูกพรกิหวานไม่
ถงึ 50 ราย เนื่องจากท าแล้วขาดทุน ราคาไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัพ่อค้าคนกลางที่มาซื้อ อกีทัง้
ชาวบ้านต้องมคี่าใช้จ่ายที่สูงในการดูแล ให้ปุ๋ ย ในช่วงที่ปลูกและเก็บเกี่ยว และตอนน้ีโรคบาง
ชนิดทีไ่ม่เคยเกดิกบัพรกิหวานกม็าระบาดและสรา้งความเสยีหายให้กบัผลผลติ อาท ิโรคทีเ่กดิ
จากเชื้อรา, ไวรสั รวมไปการเข้าท าลายของเพลี้ยแมลงศัตรูส าคญัของพรกิหวาน แต่เพลี้ย
ชาวบา้นสามารถควบคุมไดโ้ดยการพกัโรงเรอืนหลงัจากเกบ็เกี่ยว 1-2 เดอืน แต่ในส่วนของโรค
ทีเ่กดิจากเชือ้ราและไวรสัต้องพึง่การฉีดพ่นสารเคมเีป็นหลกัถงึจะสามารถควบคุมไดแ้ละนับวนั
ชาวบ้านต้องเพิม่ปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมหีรอืใช้สารเคมชีนิดที่มปีระสทิธภิาพสูง ซึ่ง
นับว่าเป็นผลเสยีต่อสุขภาพอนามยัของชาวบ้านและสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มกีารปนเป้ือน
ของสารเคมใีนสิง่แวดลอ้ม  

เนื่องจากปญัหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศตัรูพชืเป็นปญัหาที่ส าคญัท าให้ผล
ผลติตกต ่าและคุณภาพลดลง จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และบอกเล่าจากชาวบา้น พบว่า 
โรคส่วนใหญ่ทีร่ะบาดจะเกดิจากเชือ้รา ไวรสั และแบคทเีรยี อาท ิโรคกุ้งแหง้ หรอืทีเ่รยีกว่าแอน
แทรกโนส  โรคเหีย่ว โรคตากบ โรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถตดิมากบั
เมลด็พนัธุ์ ดงันัน้ชาวบ้านได้มกีารป้องกนัเบื้องต้นด้วยการแช่เมลด็ในน ้าอุ่นอุณหภูมปิระมาณ 
50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 20 นาท ีก่อนน าไปเพาะเพื่อช่วยลดปรมิาณเชื้อ แต่ก็ยงัพบการ
แพรร่ะบาดของโรคอยู ่โดยโรคต่างๆทีเ่กดิกบัพรกิจะมลีกัษณะความผดิปกตขิองพรกิดงันี้ 
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1. โรคกุ้งแห้ง หรือ แอนแทรคโนส จะท าให้ผลพริกจะมีแผลเป็นรูปไข่ หรือ
วงกลมสนี ้าตาล ดงัแสดงในภาพที่ 9 แผลจะขยายกวา้งออกไปขนาดไม่จ ากดั บางแผลอาจจะ
ขยายไปทัว่และท าให้ผลเน่าหมดทัง้ผล เนื้อเยื่อของแผลบุ๋มลกึลง มเีส้นใยราสดี าเป็นขนสัน้ๆ 
ขึน้เป็นกระจุก และเรยีงเป็นวงกลมซ้อนกนัหลายชัน้ ในสภาพอากาศชื้น จะมสีปอรข์องเชือ้รา 
เป็นสชีมพูอ่อนหรอื สคีรมีอ่อนๆ ท าให้ผลพรกิเน่าและตดิต่อกนัอย่างรวดเรว็ เชือ้สาเหตุจะเขา้
ท าลายผลพรกิทุกระยะของการเจรญิ เริม่ตัง้แต่เป็นผลขนาดเลก็จนกระทัง้สุกแดง ถ้าหากเกดิ
กบัผลทีอ่่อน ท าใหเ้กดิอาการโคง้งอ บดิเบีย้ว โดยมเีซลลท์ีต่ายอยู่ดา้นใน ลกัษณะคลา้ยกุ้งแหง้ 
โรคนี้ปกตจิะเกดิขึน้เฉพาะกบัผลพรกิ แต่ในกรณีที่ระบาดรุนแรง และสภาพแวดลอ้มเหมาะสม 
อาจจะเขา้ท าลายล าต้นและใบได้ โรคนี้จะระบาดมากในฤดูฝน และอุณหภูมริะหว่าง 27 – 32 
องศาเซลเซยีส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ลกัษณะของผลพรกิหวานทีเ่ป็นโรคแอนแทรคโนส 
 

2. โรคเหี่ยวที่เกดิจากเชื้อรา เชื้อสาเหตุจะเขา้ท าลายราก หรอืส่วนของต้นที่อยู่
ระดบัและอยู่ใต้ดนิเมื่อรากส่วนใหญ่ถูกท าลาย พรกิจะแสดงอาการโดยใบที่อยู่ตอนล่างเหลอืง
และร่วงมากท าใหท้รงพุ่มบางตา ต่อจากนัน้จะมอีาการเหี่ยว ในเวลากลางวนั ช่วงที่มแีดดรอ้น
จดั และฟ้ืนในตอนเช้าสลบักนัประมาณ 2 - 7 วนั แล้วจะเหีย่วอย่างถาวร ไม่มกีารฟ้ืนอกี พรกิ
จะยนืต้นตายหรอืใบร่วงหมด บางต้นที่รากถูกท าลายเสยีหาย เพยีงเลก็น้อย จะแสดงอาการ 
ยอดแห้ง เป็นสีน ้ าตาล ใบร่วง และจะเสียหายรุนแรงขึ้นตามล าดบั พรกิจะเสียหายมากใน
ระยะใกล้ออกดอก และเพิม่ความรุนแรงมากขึ้น จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เมื่อถอนต้นที่เหี่ยวจะ
พบว่าระบบราก ถูกท าลาย โดยท่อทางเดนิของน ้า และอาหารของราก และโคนเป็นสนี ้าตาล ใน
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สภาพที่มคีวามชืน้สูงจะมสีปอรข์องเชื้อราสขีาวนวล หรอือมชมพูจบัที่โคนต้นคล้ายผงแป้ง ถ้า
หากเขา้ท าลายในระยะต้นกล้า ต้นกล้าจะล้มพบัลงเป็นหย่อม ๆ อาการคลา้ยโรคโคนเน่า การ
เขา้ท าลายในระยะต้นอ่อน อาจจะท า ใหต้้นอ่อนตายหรอืแคระแกรน การระบาดในช่วงที่ตดิผล 
ผลจะลบีเลก็ หดยน่ และรว่งหลุดจากตน้  

3. โรคตากบ จะพบเขา้ท าลายใบแก่ทีอ่ยู่ดา้นล่าง 2 - 3 ใบ แต่ในสภาพแวดลอ้ม
เหมาะสม อาจจะเป็นโรคที่ระบาด ที่ท าความเสยีหาย อย่างรุนแรงได้ เชื้อสาเหตุสามารถเข้า
ท าลายทุกส่วน ของพชืเช่น ใบ ล าต้น ขัว้ผลและผล โดยแผลจะมลีักษณะเป็นวงกลม สนี ้าตาล
ขนาด เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 3 - 4 มลิลเิมตร เนื้อเยือ่กลางแผลแหง้บางเป็นสขีาวหรอืเทา กลางแผล
มรีาสเีทาด าขึน้เป็นกระจุก แผลขยายใหญ่ และรวมกนัเป็นแผลขนาดใหญ่ เนื้อเยื่อรอบแผล มสีี
เหลอืง ท าใหใ้บเหลอืงทัง้ใบ และถ้าหากเกดิแผลทีข่ ัว้ผลจะท าให้ผลร่วงหล่นง่าย เชือ้สาเหตุจะ
เข้าท าลายผลได้ง่ายในกรณีที่ผลถูกแดด เผาเป็นโรคตายนึ่ง แผลที่เกิดบนล าต้นและกิ่ง มี
ลกัษณะเป็นแผลยาวสดี าหรอืน ้าตาลเขม้ ถา้หากระบาดรนุแรง จะท าใหส้่วนทีถู่กท าลายตายได้ 

4. โรครากโคนเน่า โคนต้นจะเน่าสนี ้าตาล ในดนิแถวโคนต้นมเีสน้ใยราสขีาว ซึง่
บางส่วนจะเจรญิขึน้ไปเกาะอยู่ตามโคน และรากต้นพรกิ จะสงัเกตเหน็เมด็ราสขีาว น ้าตาลอ่อน
หรอืน ้าตาลแก่ขนาดเท่าเมลด็ผกักาด ปะปน อยู่กบัเชื้อราดงักล่าว ต้นที่โรคเขา้ท าลาย แสดง
อาการใบเหลอืง และเหีย่วตายในทีสุ่ด 

5. โรคราแป้ง ใบพรกิทีถู่กเชือ้สาเหตุเขา้ท าลาย จะมรีาสขีาวคลา้ยผงแป้ง จบัอยู่
ทีผ่วิดา้นล่างของขอบใบ ถา้หากระบาดมากใบจะเหลอืงและรว่ง  

 
จากปญัหาการระบาดของเชือ้ราในพรกิหวานกลุ่มชาวบา้นไดม้กีารปรกึษาหารอืร่วมกนั

ในการแก้ไขปญัหาโดยอาศยัประสบการณ์ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดจนใชแ้นวทางทีอ่้างองิจาก
ขอ้มลูทางวชิาการของหน่วยงานรฐัทีม่าใหค้วามรูห้รอืจากการไดเ้ขา้ไปฝึกอบรมหรอืสมัมนา ซึง่
ชาวบ้านกล่าวว่าถ้าเป็นพวกเชื้อราแป้งก็จะใช้วธิกีารฉีดพ่นน ้าเพื่อไม่ให้เชื้อราเกาะตดิในส่วน
ต่างๆของต้นพรกิหวาน แล้วถ้ามกีารติดเชื้อไวรสัจะต้องมกีารเผาทิ้งเพื่อท าลายไม่ให้แพร่
ระบาดไปยงัโรงเรอืนอื่นๆ หรอืของชาวบา้นทีใ่กลเ้คยีง  

นอกจากปญัหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกดิจากเชือ้ราและไวรสัต่อผลผลติพรกิหวาน
ในชุมชนแลว้ พวกแมลงศตัรพูชืในกลุ่มเพลีย้กถ็อืไดว้่าเป็นอกีตวัการหนึ่งทีเ่ป็นพาหะน าโรคและ
เขา้ท าลายตน้พรกิหวาน แต่ชาวบา้นไดม้กีารจดัการแก้ไขโดยการใชถุ้งกาวดกัท าใหส้ามารถลด
จ านวนและปญัหาเพลี้ยได้พอสมควร นอกจากนี้ชาวบ้านจะมีกลุ่มสารเคมีที่ใช้อยู่ประจ า
เปรยีบเสมอืนยาสามญัประจ าบา้นส าหรบัพรกิหวาน ซึง่ไดแ้ก่ มาเน็บ ไซเน็บ ไซแรม เคปแทน 
เดอโรซาน เบนเลทเป็นตน้  
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4.4 การศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านท่ีมีศกัยภาพในการควบคมุเช้ือราก่อโรค 
      แอนแทรคโนส 

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มคีวามหลากลายทางชวีภาพแห่งหนึ่งจงึมพีชืหลาย
ชนิดที่มสีรรพคุณการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อรา เมื่อท าการตรวจสอบเอกสารเพื่อศกึษาขอ้มูล
การใชพ้ชืสมนุไพรในการควบคุมการเจรญิของแมลงศตัรพูชืและเชือ้จุลนิทรยีก่์อโรค พบว่ากลุ่ม
สมุนไพรที่มกีารศกึษาและน าไปใชป้ระโยชน์อย่างแพร่หลาย ได้แก่ สาบเสอื ว่านน ้า ใบมะเขอื
เทศ เปลอืกมงัคุด เปลอืกเงาะ เปลอืกตน้แค ลกูกลว้ยอ่อน ลูกกระบูน ลูกเสมด็ ลูกครกั หน่อไม้
สด รากหม่อน ยาสูบ เถาบอระเพด็ ต้นแสยะ ต้นขาไก่ สะระแหน่ ลูกหมากสด พรกิ กระเทยีม 
ใบมะละกอ ปสัสาวะได ตะไครห้อม ตะไครแ้กง ใบเทยีนหยด ลกูเทยีนหยด ใบมะรุม ลูกอนิทนิล
ปา่ ลกูตะโก กระเพรา ขึน้ฉ่าย กระชาย ขมิน้ชนั กานพลู ชะพลู เปลอืกลูกมะม่วงหมิพานต์ ต้น
กระดกูไก่ ใบยคูาลปิตสั หวัไพล เปลอืกว่านหางจระเข ้ว่านไฟ ขมิน้เครอื ภงัคน้ีอย หวัข่อ สงิไค
ตน้ พะยอม รากรางด ีแก่นคลี ่ดปีลเีชอืก แก่นประดู่ เปลอืกงวงกลว้ย เป็นตน้ 

 
ตวัอยา่งพชืและวธิกีารใชป้ระโยชน์ทีน่ ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ไดแ้ก่ 

1. สะเดา ส่วนทีใ่ช ้ ผลแก่ (สดหรอืตากแหง้/เฉพาะเมลด็ในหรอืเมลด็ในร่วมกบั
เนื้อและเปลอืก) เมลด็ในสดแก่จดัมสีารออกฤทธิม์ากทีสุ่ด ใบแก่มสีารออกฤทธิแ์ต่น้อยกว่าเมลด็
มากผลสะเดา 1 กโิลกรมับดแลว้แช่น ้า 20 ลติร นาน 24 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 50-
100 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นให้ทัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ใช้ในการควบคุมหนอนต่างๆ เพลี้ย
จกัจัน่ เพลีย้ไก่แจ ้เพลีย้ไฟ หากระบาดมากๆ ใหใ้ชส้ารเคมกี าจดักวาดลา้งก่อน หลงัจากนัน้จงึ
ควบคุมดว้ยสารสะเดา  

2. สาบเสอื ใชส้่วนใบ/ต้นแก่แห้ง บดป่น 1 กโิลกรมั แช่น ้า 20 ลติร นาน 24 
ชัว่โมง หรอืต้ม 1 ชัว่โมงไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 1 ลติรต่อน ้า 20 ลติร ศตัรพูชื หนอนกระทู ้
หนอนใย หนอนคบื เพลีย้กระโดด เพลีย้จกัจัน่ เพลีย้ไฟ เพลีย้หอย 

3. ยาสูบ ยาฉุน (1) ใชส้่วนต้นสดแก่จดั(แกนกลางมสีารมากทีสุ่ด) และใบสดแก่ 
บดละเอยีดหรอืสบัเลก็ 1 กโิลกรมัแช่น ้า 20 ลติร นาน 48 ชัว่โมง หรอืต้มพอเดอืดแลว้ปล่อยให้
เยน็ ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชื้อ 1 ลติรต่อน ้า 20 ลติร (2) ใชย้าเสน้หรอืยาฉุน 2 กโิลกรมั ผสม
น ้า 100 ลติร คนบ่อยๆ จนน ้าเป็นสนี ้าตาลไหม ้ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ลว้นๆ ไม่ต้องเจอืจาง
น ้า (3) ยาฉุนหรอืยาเสน้ 1 โลกรมัผสมน ้า 2 ลติร ต้มจนเดอืดนาน 30-60 นาท ีไดห้วัเชือ้ อตัรา
ใช ้ หวัเชือ้ทีไ่ดเ้จอืจางน ้า 60 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื ดว้งหมดัผกักาด 
มวนหวาน หนอนกอขา้ว หนอนกะหล ่าปล ีหนอนผกักาด หนอนชอนใบ เพลีย้ไฟ เพลี้ยอ่อน 
เพลีย้แป้ง ไรแดง ไรขาว ราสนิม ไวรสัโรคใบหงกิ เชือ้รา ฉีดพ่นสารสกดัยาสูบยาฉุนในตอนเชา้
อากาศปลอดโปร่งหรอืตอนกลางวนัอากาศขมุกขมวัไม่มแีสงแดด ได้ผลดกีว่าฉีดพ่นตอน
กลางวนัแดดรอ้นจดัหรอืตอนเยน็ 
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4. ยีโ่ถ ใชส้่วนดอก ใบแก่ ผลแก่(เปลอืก+เมลด็) รากแก่ บดละเอยีดหรอืสบัเลก็ 
1 กโิลกรมั แช่น ้า 10 ลติร นาน 48 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 50-100 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร 
ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื ดว้งหรอืมอดท าลายเมลด็พนัธุ ์หนอนกระทูผ้กั หนอน
ใยผกั หนอนคบืกะหล ่า หนอนหลอดหอม หนอนหนังเหนียว หนอนมว้นใบ หนอนกดัใบ หนอน
เจาะยอดเจาะดอก 

5. หางไหล (โล่ติน๊) ม ี2 ชนิด คอื หางไหลขาวเมื่อหมกัแลว้ไดห้วัเชือ้สขีาวน ้า
ซาวขา้ว หางไหลแดงเมือ่หมกัแลว้ไดห้วัเชือ้สแีดง หางไหลแดงมฤีทธิใ์นการก าจดัแมลงศตัรพูชื
มากกว่าหางไหลขาว ทัง้สองชนิดมฤีทธิใ์นการท าลายสตัวน์ ้า รากมสีารออกฤทธิม์ากกว่าเถา
หรอืล าต้นแต่ที่ใบไม่มแีละต้นอายุเกนิ 2 ปีขึน้ไปจงึมสีารออกฤทธิ ์ใช้ส่วนรากหรอืเถาสบัเลก็
แลว้ทุบ 1 กโิลกรมั แช่น ้า 30- 40 ลติร นาน 3 วนั ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 20-30 ซซีต่ีอน ้า 
20 ลติร ฉีดพ่นให้ทัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรูพชื หนอนกระทู้ผกั หนอนกะหล ่าปล ีหนอน
ผกักาด หนอนใยผกั หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนเจาะยอด/ดอก/ผล/ต้น เพลี้ย
ไฟ เพลีย้อ่อน เพลีย้จกัจัน่ เพลีย้ศตัรขูา้ว เพลีย้แป้ง แมลงปากดดู/กดั แมลง/หนอนศตัรฝู้าย 

6. หนอนตายหยาก ม ี2 ชนิด หนอนตายหยากตวัผู้ (หวัเลก็ และหนอนตายห
ยากตวัเมยี(หวัใหญ่) สารออกฤทธิอ์ยู่ทีแ่กนกลางของหวั หนอนตายหยากตวัเมยีมสีารมากกว่า
ตวัผู ้… ใชห้นอนตายหยากบดปน่หรอืสบัเลก็ 1 กโิลกรมั แช่น ้า 20 ลติร นาน 48 ชัว่โมง ไดห้วั
เชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 50-100 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื เชือ้รา
สาเหตุโรคเน่าคอดนิ หนอนกระทู ้หนอนต่างๆ เพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ แมลงศตัรพูชื 

7. บอระเพด็ ใชเ้ถาสดแก่จดับดป่นหรอืสบัเลก็ 1 กโิลกรมั แช่น ้า 10 ลติร นาน 
24 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 30-50 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั 
ศตัรพูชื เพลีย้กระโดด เพลีย้จกัจัน่ หนอนกอ หนอนเจาะยอด หนอนกดัใบ โรคยอดเหีย่ว โรค
ขา้วตายพราย โรคเมลด็ขา้วลบี บอระเพด็เป็นสารดูดซมึซึง่จะเขา้ไปในเนื้อพชื ท าใหม้รีสขมจน
แมลงศตัรพูชืจ าพวกปากกดัหรอืปากดูดไม่ชอบกนิ เช่น ใชน้ ้าคัน้บอระเพด็คลุกเมลด็พนัธุก่์อน
หยอดลงหลุมป้องกนัแมลงใตด้นิ ใชน้ ้าคัน้บอระเพด็ฉีดพ่นโคนต้นขา้วบรเิวณหนูกดัท าใหห้นูไม่
กดัตน้ขา้ว หากตอ้งการถอนฤทธิร์สขมบอระเพด็ใหฉ้ีดพ่นลางจดื 1-2 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 2 วนั 

8. ใบมะเขอืเทศ ใชส้่วนใบแก่สด บดละเอยีด 2-3 ก ามอืแช่น ้ารอ้น 1 ลติร นาน 2 
ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ผสมน ้า 1 เท่า ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื หนอน
กระทู้ หนอนใยผกั หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนเจาะต้น/ยอด/ดอก/ผล หนอน
ผเีสือ้กะโหลก หนอนกอ หนอนมว้นใบ หนอนชอนใบ หนอนแกว้ ราต่างๆ ไวรสั แบคทเีรยี 

9. ดาวเรอืง ใชส้่วนใบแก่สดและดอกสด บดป่นหรอืสบัเลก็ 1 กโิลกรมั แช่น ้า 20 
ลติร นาน 24 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 50-100 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่ม
ทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื หนอนใยผกั หนอนกระทู ้หนอนคบื หนอนผเีสือ้กะโหลก เพลีย้อ่อน แมลง
หวีข่าว ไสเ้ดอืนฝอย 
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10. กระเทยีม ใชส้่วนหวัสดแก่ 1 กโิลกรมั โขลกละเอยีดแช่ในน ้ามนัก๊าดหรอื
แอลกอฮอลพ์อท่วม (ประมาณ 1 ลติร) นาน 24 ชัว่โมง หรอืแช่ในน ้ารอ้นจดั 1 ลติร นาน 24 
ชัว่โมงเหมอืนกนั ไดห้วัเชือ้ อตัราใช้ หวัเชือ้ทัง้หมดผสมน ้า 60 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-
5 วนั ศตัรพูชื ดว้งหมดัผกั ดว้งปีกแขง็ ดว้งงวงกดัใบ เพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ ไสเ้ดอืนฝอย แมลง
หวีข่าว เชือ้รา (โรคกลิน่สบัปะรด โรคต้นเน่าผลเน่า โรคผกัเน่า โรคราก ามะหยีห่รอืใบไหม้ โรค
ราน ้ าค้าง โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว โรคใบจุด โรคใบเน่า) ไวรสัวงแหวนในมะละกอ  
แบคทเีรยีต่างๆ 

11. ขมิน้ชนั ใชส้่วนหวัแก่ 1 กโิลกรมั โขลกละเอยีดแช่น ้า 20 ลติร นาน  24 
ชัว่โมงไดห้วัเชือ้ อตัราใช้ หวัเชือ้ 1-2 ลติรต่อน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นให้ทัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั 
ศตัรูพชื เชื้อรา(โรคผลเน่า โรคใบแห้ง) หนอน(หนอนกระทู้ผกั หนอนคบืกะหล ่า หนอนแก้ว 
หนอนใยผกั หนอนเจาะยอด) ดว้งเจาะเมลด็ถัว่ ดว้งงวงขา้วเปลอืก มอดขา้วเปลอืก ไรแดง 

12. ขา่แกง ขา่ลงิ ขงิ ใชส้่วนหวัแก่ 1 กโิลกรมั โขลกละเอยีดแช่น ้า 20 ลติร นาน 
24 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 1-2 ลติรต่อน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั 
ศตัรพูชื เชื้อรา (โรคผลเน่า โรคฝกัและเมลด็เน่า โรคใบจุดสนี ้าตาล โรคใบแห้ง) หนอนกระทู ้
ดว้งงวงท าลายเมลด็พนัธุถ์ ัว่ 

13. คนู ใช่ส่วนฝกัสดแก่จดั 1 กโิลกรมั โขลกละเอยีดแช่น ้า 20 ลติร นาน 3-4 วนั 
ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 30-50 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื 
หนอน(หนอนกระทู ้หนอนคบื หนอนใย หนอนเจาะยอด-ตน้-ดอก-ผล หนอนมว้นใบ) ดว้งต่างๆ 

14. น้อยหน่า ใชส้่วนเมลด็สดผลแก่ 1 กโิลกรมั โขลกละเอยีด แช่น ้า 20 ลติร 
นาน 48 ชม. ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้เจอืจางน ้าเปล่า 1 เท่าตวั ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 
วนั ศตัรพูชื มวนปีกแกว้มะเขอื หนอนกระทู ้เพลีย้อ่อน ดว้งฟกัทอง 

15. ตะไครห้อม ใชส้่วนเหงา้และใบแก่สด สบัเลก็หรอืบด 1 กโิลกรมั แช่น ้านาน 
24 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 20-30 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่มทุก   3-5 
วนั ศตัรูพชื หนอนกระทู ้หนอนใยผกั หนอนคบื หนอนหลอดหอม หนอนแก้ว หนอนมว้นใบ 
ตะไครห้อมทีจ่ะใหส้ารออกฤทธิส์ูงสุดต้องเกบ็ช่วงเวลา 03.00 น. และน ้ามนัระเหยตะไครห้อมมี
ฤทธิแ์รงมาก ขนาดท าใหผ้วิหนังคนเกดิอาการไหมไ้ด้ หากใช้กบัพชืต้องใชใ้นอตัราทีเ่จอืจาง
มากๆ 

16. มนัแกว ใช้เมลด็สดแก่ 1 กโิลกรมั บดละเอยีดแช่น ้า 100 ลติรนาน 48 
ชัว่โมง ไดห้วัเชื้อ อตัราใช้ หวัเชื้อ 30 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นให้ทัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั 
ศตัรพูชื หนอนกระทู ้หนอนคบืกะหล ่า หนอนใยผกั หนอนผเีสือ้ต่างๆ หมดักระโดด  มวนเขยีว 
มวนหวาน เพลีย้อ่อน 

17. ว่านน ้า ใชส้่วนเหงา้แก่สดบดละเอยีด 1 กโิลกรมั แช่น ้า 40 ลติร นาน 48 
ชัว่โมง ไดห้วัเชื้อ อตัราใช้ หวัเชื้อ 20 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นให้ทัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั 
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ศตัรพูชื แมลงวนัแดง แมลงวนัทอง ดว้งหมดัผกั มอดขา้วเปลอืก แมลงปากกดัในผกั ราแอน
แทรกโนส(ใบ/ผล/ยอด/ตน้/ผลติผลหลงัการเกบ็เกีย่ว) ราต่างๆ ในดนิ 

18. มะรุม ใชส้่วนใบแก่แหง้บดป่นผสมดนิปลูกทีห่ลุมปลูก อตัราส่วน ใบมะรุม 1 
ส่วนต่อดนิหลุมปลกู 10-20 ส่วน ทิง้ไว ้7 วนั จงึเริม่ออกฤทธิ ์ศตัรพูชื โรคพชืจ าพวกราทุกชนิด 
แมลงกดักนิรากและแมลงทุกชนิด 

19. ผกากรอง ใชส้่วนดอกและใบแก่สด 1 กโิลกรมั บดป่นแช่น ้า 1 ลติร นาน 24 
ชม. ไดห้วัเชื้อ อตัราใช้ หวัเชื้อ 20-30 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นให้ทัว่ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั 
ศตัรพูชื หนอนห่อใบขา้ว สารสกดัผกากรองมพีษิต่อแมลงธรรมชาต ิ

20. ยางมะละกอ ใชส้่วนใบแก่สดและเปลอืกผลแก่ตดิยาง 1 กโิลกรมั บดป่นแช่
น ้า 20 ลติร นาน 24 ชัว่โมง ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 30-50 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ฉีดพ่นใหท้ัว่
ทรงพุ่มทุก 3-5 วนั ศตัรพูชื ราสนิมกาแฟ ราแป้ง เพลีย้ไฟ 

21. มะระขีน้ก ใชส้่วนใบแก่สด 1 กโิลกรมั บดป่นแช่น ้า 5 ลติร นาน 48 ชัว่โมง 
ไดห้วัเชือ้ อตัราใช ้หวัเชือ้ 50-100 ซซีต่ีอน ้า 20 ลติร ศตัรพูชื ดว้งหมดัผกั ดว้งกดัใบ แมลงสงิ
ขา้ว 

จากการศกึษาตรวจสอบเอกสารงานวจิยั พบว่าพชืสมุนไพรพื้นบ้านที่มศีกัยภาพใน
การน ามาใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพรกิ จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ 

1. พลคูาว (Houttuynia cordata Thunb.) มสีารส าคญั ดงันี้ ในใบพลคูาวมนี ้ามนั
หอมระเหยซึง่มสี่วนประกอบเป็นสารเคมหีลายชนิด เช่น 2-undecanone, beta-ocimene, l-
decanol และ decanoyl acetaldehyde นอกจากนี้ใน กิง่ และช่อดอกยงัประกอบดว้ยสารใน
กลุ่ม flavonoids หลายชนิด เช่น rutin, quercetin และ hyperin สารอกีกลุ่มทีพ่บในพลคูาวคอื 
alkaloids เช่น 3,5 didecanoyl pyridine, cepharoanone B และ piperolactam A  ซึง่น ้ามนั
หอมระเหยจากส่วนเหนือดนิมฤีทธิต์า้นเชือ้ราและแบคทเีรยีได ้  (เอมอร, 2543)  จากรายงาน
การศกึษาพบว่าน ้ามนัหอมระเหยจากพลคูาวสามารถชะลอการเจรญิของเชือ้รา Colletotrichum 
spp.ได ้และผลจากการตรวจดดูว้ยกลอ้งจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนไมโครสโคป   แบบทรานสมสิชัน่ 
พบว่าน ้ามนัหอมระเหยจากพลคูาวท าใหอ้อรแ์กเนลลภ์ายในเชลลข์องเชือ้ราผดิปกติ (วรญัญา
และคณะ, 2547) พลคูาวพบมากในภาคเหนือ และนิยมน าส่วนยอดมาบรโิภคดว้ย ลกัษณะ
ทัว่ไปของพลคูาวดงัแสดงในภาพที ่10 
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(ก)                                                         (ข) 
 
ภาพท่ี 10 ลกัษณะของใบ (ก) และ ดอก (ข) ของพลคูาว 
 
 

2. สาบเสอื (Eupatorium odoratum L.) เป็นพชืลม้ลุกชนิดหนึ่งทีพ่บเหน็
โดยทัว่ไป (ภาพที ่ 11) มกีลิน่เฉพาะตวั ส่วนใหญ่นิยมน ามาใชใ้นการควบคุมศตัรพูชื โดยใบ
สามารถน ามาใชท้ัง้เป็นใบสด หรอืใบแหง้กไ็ด ้  สารส าคญัในตน้สาบเสอื มนี ้ามนัระเหย ซึง่
ประกอบดว้ย Eupatol, Coumarin,     I-Eupatene, Lupeol, b-Amyrin และ Flavone 
Salvigenin ใบ ม ีCeryl alcohol ; a-,b-,g- Sitosterol, Anisic acid, Trihydric alcohol, Tannin,  
Acacetin  สารดงักล่าวมฤีทธิใ์นการไล่และก าจดัแมลงศตัรพูชื รวมทัง้สามารถป้องกนัก าจดัโรค
พชืทีเ่กดิจากเชือ้ราและแบคทเีรยีไดอ้กีด้วย (ส านกัวจิยัพฒันาปจัจยัการผลติทางการเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร, 2549) จากรายงานการศกึษาผลของสารสกดัจาก สาบเสอื (Eupatorium 
ordoratum Linn.) พบว่าสามารถยบัยัง้การงอกของสปอรข์องเชือ้ราสองชนิด คอื 
Colletotrichum spp. และ Fusarium sp. (Kannika et al, 2549) ดงันัน้ในการทดลองนี้จงึสนใจ
ทีจ่ะน าพลคูาวและสาบเสอืมาใชใ้นการสกดัสารเพื่อยบัยัง้เชือ้รา Colletotrichum capsici อนัเป็น
สาเหตุของโรคกุง้แหง้หรอืโรคแอนแทรคโนส ( Anthracnose )  ซึง่เป็นปญัหาอย่างมากส าหรบั
เกษตรกรผูป้ลกูพรกิ 
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(ก)                                                               (ข) 
 
ภาพท่ี 11 ลกัษณะของใบ (ก) และ ดอก (ข) ของสาบเสอื 
 
 

3. ยาสบู หรอื tobacco (Nicotiana tabacum L.) อยูใ่นวงศ ์SOLANACEAE เป็น
พชืลม้ลุก อายปีุเดยีว ล าตน้ตัง้ตรง สงู 0.7-1.5 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ว (ภาพที ่ 12) ใบมลีกัษณะ
หยาบ รปูไขแ่กมร ี รปูยาวร ี หรอืรปูไขก่ลบั ขนาดยาว 10-35 เซนตเิมตร กวา้ง 12-18 
เซนตเิมตรโคนใบสอบเรยีว ปลายใบแหลมหรอืมน มดีอกช่อ ออกทีป่ลายตน้ กลบีเลีย้งมสีเีขยีว
รปูถว้ย เชื่อมตดิกนัทีโ่คนกลบียาว 1- 1.5 เซนตเิมตร ส่วนปลายจกัเป็น 5 แฉก กลบีดอกมสีี
ขาว ชมพ ู หรอื มว่งอ่อน ทรงยาวรหีรอืทรงกรวย ยาวประมาณ  5 เซนตเิมตร เกสรตวัผูม้ ี
จ านวน 5 อนั รงัไขม่ ี 2 ช่อง ผลชนิดแหง้แลว้แตก รปูไข ่ยาว 1.5-2 เซนตเิมตร มเีมลด็เลก็ๆ 
จ านวนมาก ใบยาสบูเป็นแหล่งของสารอลัคาลอยด์ หลายชนิด ไดแ้ก่ nicotine, nor-nicotine, 
nicotelline, nicotinine และ anabasine นอกจากนัน้ในยาสบูยงัม ีsaponin ในรปูของ steroid ที่
มผีลในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราโรคพชืหลายชนิดรวมทัง้ Collectotrichum 
gloeosporioides ดว้ย  
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(ก)                                                             (ข) 
ภาพท่ี 12  ลกัษณะของดอก (ก) และ ใบ (ข) ของยาสบู 
 

 
 4. สม้ปอ่ย มชีื่อวทิยาศาสตรว์่า  Acacia concinna (Willd.) มชีื่อสามญั คอื 

soap pod อยูใ่นวงศ ์LEGUMINOSAE ลกัษณะทางพฤกษศาสตรเ์ป็นไมเ้ลือ้ย มเีถาเป็นเนื้อไม ้
และมหีนามทีเ่ปลอืกของล าตน้ บรเิวณยอดเถาอ่อนเป็นสแีดงคล ้า มหีนามอ่อน ใบเป็นใบ
ประกอบ ก้านใบยาว 6-16 เซนตเิมตร ประกอบดว้ยใบ 5-10 คู่ มใีบยอ่ย 10-35 คู่ในแต่ละกา้น
ใบยอ่ย ดอกสม้ปอ่ยจะแตกออกจากงา่มใบเป็นทรงกลมคลา้ยดอกกระถนิ มเีกสรเป็นขนอ่อนๆ 
รอบดอก เมือ่ดอกแก่จะกลายเป็นฝกัยาว ผลทีเ่ป็นฝกัยาว 10- 15 เซนตเิมตร กวา้ง 1.5-2.5 
เซนตเิมตรน้ี มผีวิขรขุระ เปลอืกฝกัอ่อนมสีเีขยีวอมแดง พอแก่จะเป็นสนี ้าตาลเขม้ เมลด็เรยีงอยู่
ภายใน มสีารออกฤทธิท์ีส่ าคญัคอื acacia glycoside และ saponin เคยมผีลการทดสอบสาร
สกดัจากสม้ปอ่ยพบว่าสามารถยบัยัง้การเจรญิของ Collectotrichum coccodes และเชือ้ราโรค
พชืไดห้ลายชนิด 
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(ก)                                                  (ข)                                                     (ค) 
 

ภาพท่ี 13 ลกัษณะฝกัแหง้ (ก) ตน้ (ข) และ ดอก (ค) ของสม้ปอ่ย 
 

 
เนื่องจากยาสูบเป็นพชืไร่ทีป่ลูกกนัมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย การบ่มใบยาจะเกดิเศษใบยา ก้านยา และฝุ่นผงจากใบยา ที่สามารถน ามาใช้ให้
เกดิประโยชน์ต่อไปได ้ ในขณะทีส่ม้ปอ่ยเป็นไมป้า่ทีพ่บไดท้ัว่ไปในแหล่งธรรมชาต ิ ทัง้ป่าดงดบิ
แล้ง  ป่าเบญจพรรณ  และป่าที่ราบเชงิเขา  ส่วนสาบเสอืเป็นวชัพชืที่พบมากในทีร่กรา้งทัว่ไป 
และพลูคาวเป็นพชืสมุนไพรประจ าถิ่นที่พบมากในภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนัน้ยงั
สามารถขยายพนัธุ์ได้ง่ายดว้ยการแยกต้นและปกัช า จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้พชืทัง้ 4 ชนิด มี
ศกัยภาพทีจ่ะน ามาใชท้ดสอบประสทิธภิาพในการควบคุมการเจรญิของเชือ้รา ทีเ่ป็นสาเหตุของ
โรคกุง้แหง้หรอืแอนแทรคโนสของพรกิหวานในโครงการน้ี 
 
4.5 การเตรียมสารสกดัพืชสมนุไพรท่ีคดัเลือกโดยอาศยัตวัท าละลายอินทรียท่ี์เหมาะสม 

 จากทดสอบผลของตวัท าละลายอนิทรยี ์และวธิกีารสกดัสารทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของ
เชือ้รา Colletotrichum capsici จากพชืทัง้ 4 ชนิด โดยผสมตวัอย่างฝกัสม้ป่อยและใบยาสูบดว้ย
เมทานอล เอทานอล 70% และเอทานอล 95% ในอตัราส่วน 1:10 (W/V) โดยใชเ้วลาสกดั  1, 2, 
และ 3 วนั น าสารสกดัมาระเหยไล่ตวัท าละลาย และเปรยีบเทยีบปรมิาณสารสกดัทีไ่ด ้ 
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  ก. ผลการเปรียบเทียบวิธีการสกดัพืชสด 
  เปรยีบเทยีบประสทิธ ิภาพของวธิกีารสกดัพชืสมุนไพรสด 2 ชนิด ได้แก่ 

สาบเสือ และพลูคาว โดยการใช้ตัวท าละลาย 2 ชนิด ได้แก่ 95% เอทานอล และเฮกเซน 
เปรยีบเทยีบกบัวธิีการกลัน่ด้วยน ้า โดยใช้อตัราส่วนของพชืและตวัท าละลายเป็น 1:5, 1:7.5 
และ 1: 10 (กรมั : มลิลลิติร) แลว้เปรยีบเทยีบปรมิาณสารสกดัทีไ่ด ้พบว่าปรมิาณสารสกดัทีไ่ด้
จะเพิม่ขึน้ เมื่ออตัราส่วนของสารสกดัเพิม่ขึน้ (ตารางที่ 3) โดยมปีรมิาณสารสกดัสาบเสอืและ
พลคูาวสงูสุดเป็น 44 และ 30 % ตามล าดบัเมือ่ใชส้ดัส่วนของพชืสดเป็น 1:10 

 
  เมือ่พจิารณาวธิกีารทีใ่ชใ้นการสกดัพบว่า การใชเ้อทานอล ใหป้รมิาณสารสกดั

สงูกว่าเอกเซน และการกลัน่ดว้ยไอน ้า ตามล าดบัและสารสกดัจากสาบเสอืมปีรมิาณสารสกดัสูง
กว่าสารสกดัที่ได้จากพลูคาวที่สกดัด้วยวธิกีาร และอตัราส่วนเดยีวกนั และพบว่าลกัษณะและ
ปรมิาณของสารสกดัทีไ่ดข้ึน้กบัชนิดของวธิกีารทีใ่ชส้กดัดว้ย (ภาคผนวก ค) 

   
 

ตารางท่ี 3 ปรมิาณสารสกดัจากใบของสาบเสอืและพลคูาว (% v/w) เมือ่ใชอ้ตัราส่วนพชื 
               และตวัท าละลายต่างกนั  

 
วิธีการสกดั 1:5 1:7.5 1:10 

สาบเสือ พลูคาว สาบเสือ พลูคาว สาบเสือ พลูคาว 

เอทานอล 28.00 17.20 36.06 23.60 44.00 30.00 
เฮกเซน 14.16   6.80 18.34 11.00 18.80 11.30 
การกลัน่ดว้ยน ้า  6.24   6.20   8.64 10.20 19.38 16.40 

 
 
 

ข. ผลการเปรียบเทียบการสกดัพืชสมุนไพรแห้ง  
ทดลองสกดัใบยาแห้ง และฝกัส้มป่อยหนัก 10 กรมั ด้วยตวัท าละลาย 3 ชนิด 

ได้แก่ 70 % เอทานอล 90% เอทานอล และเมทานอล และเปรยีบเทยีบเวลาในการสกดัโดย
การเขย่าด้วย shaker นาน 1, 2 หรอื 3 พบว่าปรมิาณสารสกดัจากยาสูบ และส้มป่อยสูงสุด 
คอื 1.11 และ 3.24 กรมั หรอืคดิเป็น 11.1 และ 32.4% (w/w) ตามล าดบั (ภาพที่ 14 และ 
ภาพที่ 15) 
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ภาพท่ี 14  ปรมิาณสารสกดัจากยาสบูเมือ่ใชต้วัท าละลายอนิทรยีแ์ละเวลาสกดัต่างกนั 
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ภาพท่ี 15  ปรมิาณสารสกดัจากสม้ปอ่ยเมือ่ใชต้วัท าละลายอนิทรยีแ์ละเวลาสกดัต่างกนั 
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เมื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัท าละลาย พบว่าเรยีงตามล าดบัจากสูงไป
ต ่าดงันี้ คอื 70% เอทานอล เมทานอล และ 95% เอทานอล และพบว่าปรมิาณสารสกดัที่ได้
จากพชืทัง้สองชนิดจะเพิม่ขึน้ เมื่อเวลาที่ใช้ในการสกดัเพิม่ขึน้ ทัง้นี้อาจเนื่องจากการเพิม่
เวลาของการสกดั มผีลท าให้ความสามารถในการละลายของสารประกอบที่สกดัสูงขึน้ แนว
ทางการตรวจสอบอย่างละเอยีดท าได้โดยการการวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าของแขง็
แขวนลอย และการตรวจสอบองค์ประกอบของสารสกดัด้วยเครื่องวเิคราะห์ GC หรอื HPLC 
เป็นต้น 
 

 ค. ผลศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัพืชสมนุไพรสด 
ทดลองเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพสารสกดัจากใบสาบเสอืและใบพลูคาวทีร่ะดบั

ความเขม้ขน้ 0.1%, 0.5% และ1% (v/v) โดยท าการทดสอบ 2 วธิกีาร คอืการยบัยัง้การเจรญิ
ของเสน้ใย และการยบัยัง้การงอกของสปอร ์มผีลการทดลองดงันี้ 

 
 1. ผลการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใย 

  จากทดสอบโดยวธิ ีPoison Food Technique พบว่าระดบัการยบัยัง้จะสูงขึน้ 
เมือ่ความเขม้ขน้ของสารสกดัสาบเสอื และพลคูาวทีใ่ชใ้นการทดลองสงูขึน้ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 4 การยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชือ้รา Colletotrichum capsici ของสารสกดั 

      จากสาบเสอืและพลคูาว  
 

สารสกดั 
ความเข้มข้น 

(%) 
การยบัยัง้ (%)  

สาบเสือ พลคูาว 

เอทานอล 
1.0 55.23 53.31 
0.5 46.76 48.78 
0.1 42.93 45.35 

เฮกเซน 
1.0 32.85 39.49 
0.5 24.70 36.22 
0.1 22.89 27.28 

การกลัน่ดว้ยน ้า 
1.0 47.98 39.68 
0.5 36.59 33.28 
0.1 31.66 25.55 
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ประสทิธภิาพการยบัยัง้สูงสุดที่ได้คอื 55.23 และ 53.31 % จากสาบเสอืและ
พลูคาวที่สกดัด้วย 70% เอทานอลที่ระดบัความเข้มข้นเข้มข้น 1.0% ตามล าดบั จากผลการ
ทดลองยงัเปรยีบเทยีบให้เหน็ว่า ชนิดของตวัท าละลายที่ใช้สกดัสารจากสาบเสอืและพลูคาว มี
ผลต่อประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราของสารสกดัทีไ่ด ้โดยพบว่า สารสกดัโดยใช้
เอทานอลมปีระสทิธภิาพการยบัยัง้สูงสุด ตามด้วยการกลัน่ด้วยไอน ้าและเอกเซนตามล าดบั 
ทัง้นี้น่าจะเป็นผลจากความแตกต่างของชนิดและสดัส่วนของสารทีเ่ป็นองคป์ระกอบของสารสกดั
นัน้ 

 
2. ผลการทดสอบการยบัยัง้การงอกของสปอร ์
ผลของสารสกดัสมุนไพรสด 2 ชนิด คอื สาบเสอืและพลคูาวแสดงในตารางที ่ 5 

พบว่าสาบเสอืและพลคูาวใหผ้ลในการยบัยัง้การงอกของสปอรข์องเชือ้รา Colletotrichum 
capsici ใกลเ้คยีงกนั โดยสารสกดัดว้ยตวัท าละลายทีใ่หป้ระสทิธภิาพเรยีงตามล าดบัจากสุงไป
ต ่า ไดแ้ก่ เอทานอล เอกเวน และการกลัน่ดว้ยไอน ้า สารสกดัสาบเสอืและพลคูาวโดยใชเ้อทา
นอล ใหป้ระสทิธภิาพในการยบัยัง้การงอกของสปอรไ์ดส้งูสุด เป็น 53.64 และ 51.63 % 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 5 การยบัยัง้การเจรญิของงอกของสปอรเ์ชือ้รา Colletotrichum capsici ของสารสกดั 

      จากสาบเสอืและพลคูาว  
 

สารสกดั 
ความเข้มข้น 

(%) 
การยบัยัง้ (%)  

สาบเสือ พลคูาว 

เอทานอล 
1.0 53.64 51.63 
0.5 43.99 42.64 
0.1 37.29 34.65 

เฮกเซน 
1.0 46.16 42.76 
0.5 40.64 36.91 
0.1 36.80 30.41 

การกลัน่ดว้ยน ้า 
1.0 39.93 36.39 
0.5 35.56 31.38 
0.1 22.78 17.06 

 
 
 
 



 

 

48 

ง. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัพืชสมุนไพรแห้ง 
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสารสกดัยาสบูและสม้ปอ่ยโดยท าการทดลองที่

ระดบัความเขม้ขน้ 2, 10, 20 และ 40 มก/มล โดยวธิ ีPoison Food Technique เปรยีบเทยีบ
ประสทิธภิาพการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใย และการงอกของสปอร ์มผีลการทดลองดงันี้ 

 
1. ผลการทดสอบการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใย 
ผลการทดลองหาประสิทธิภาพในการยบัยัง้เส้นใยของเชื้อรา Colletotrichum 

capsici ของ สารสกดัจากสม้ป่อยและยาสูบ ดว้ย 70% เอทานอล, 95% เอทานอล และเมทา
นอล โดย ตรวจดูผลการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้หลงับ่มเชือ้เป็นเวลา 7 วนั เปรยีบเทยีบกบัชุด
ควบคุมทีไ่ม่มสีารสกดั และชุดควบคุมทีเ่ตมิสาร saponin ในอาหารแทนสารสกดัจากพชื พบว่า
สารสกดัสม้ปอ่ยใหป้ระสทิธภิาพการยบัยัง้สูงสุด 100% ทีค่วามเขม้ขน้ 40 มก/มล (ตารางที ่5 ) 
ในขณะที ่sapoin ทีใ่ช้เป็นชุดควบคุม และสารสกดัยาสูบใหป้ระสทิธภิาพการยบัยัง้สูงสุด เป็น 
34.5 และ 25.5 % ตามล าดบั ผลการทดลองยงัแสดงว่าประสทิธภิาพของสารสกดัยาสูบทีไ่ดจ้าก
ตวัท าละลายต่างชนิดกนัให้ผลในการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชือ้รา Colletotrichum capsici 
แตกต่างกนั ในขณะทีป่ระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชือ้ราของสารสกดัสม้ป่อย
ทีไ่ดจ้ากตวัท าละลายต่างชนิดกนันัน้ใกลเ้คยีงกนั 
 
ตารางท่ี 6 การยบัยัง้การเจรญิ (%) ของเสน้ใยเชือ้รา Colletotrichum capsici โดยสาร  
                   สกดัจากสม้ปอ่ยและยาสบูเทยีบกบัสาร  saponin   

 
เป็นทีน่่าสนใจว่าสารสกดัสม้ป่อยทีค่วามเขม้ขน้ 40 มก/มล ใหผ้ลในการยบัยัง้สูง

กว่า saponin ทีร่ะดบัความเขม้ขน้เดยีวกนั (ภาพที ่16) เน่ืองจากสารสกดัสม้ป่อยทีไ่ดจ้ากการ
ใชเ้อทานอลเป็นตวัท าละลายนี้มปีรมิาณ saponin เป็นองคป์ระกอบเพยีง 5.85% (w/w) เท่านัน้ 
(ภาคผนวก ข) แสดงให้เหน็ว่าการออกฤทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราของสารสกดัพชื
ไม่ได้เกินจากสารประกอบเพยีงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็นผลมาจากสารประกอบที่มอียุ่
จ านวนมากใน crude extract นัน้ 

ความเข้มข้น  
(mg/ml) 

Saponin 
 

สารสกดัส้มป่อย สารสกดัยาสบู 
 EtOH 
70% 

EtOH 
95% 

MtOH EtOH 
70% 

EtOH 
95% 

MtOH 

0 0 0 0 0 0 0 0 
2 16.4 27.3 18.2 21.8 27.3 0 0 
10 21.8 34.5 32.7 36.4 23.6 0 0 
20 27.3 50.9 45.5 45.5 23.6 9.1 5.5 
40 34.5 100 100 100 25.5 12.7 9.1 
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ภาพท่ี 16 การยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชือ้รา Colletotrichum capsici ของสารสกดั 

   จากสม้ปอ่ยและยาสบูทีส่กดัดว้ย 70% เอทานอล เทยีบกบั saponin  
 

2. ผลการทดสอบการยบัยัง้การงอกของสปอร ์
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ในการยับยั ้ง ก ารงอกของ สปอร์ เ ชื้ อ ร า 

Colletotrichum capsici ของสารสกดัสมุนไพรแหง้ 2 ชนิด คอื ส้มป่อยและยาสูบโดยใช้เอทา
นอลเป็นตวัท าละลาย พบว่า สารสกดัสม้ป่อยตัง้แต่ความเขม้ขน้ 20 มก/มล สามารถยบัยัง้การ
งอกของสปอรไ์ด ้100% (ตารางที ่6) 

 
ตารางท่ี 7 การยบัยัง้การงอก (%) ของสปอร ์Colletotrichum capsici โดยสารสกดัสม้ปอ่ย 
                 และยาสบู  

 

ชนิดของสารสกดั ความเข้มข้นของสารสกดั (มก/มล) 

0 2 10 20 40 

สารสกดัส้มป่อย 0 0 0 100 100 

สารสกดัยาสบู 0 0 0 53.26 88.88 
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จากการทดสอบหาสารสกดัจากพชืสมนุไพรทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ จ านวน 4 ชนิด 
ได้แก่ ยาสูบ ส้มป่อย สาบเสอื และพลูคาว พบว่าวธิกีารสกดัยาสูบและส้มป่อยด้วยเอทานอล 
70% เป็นเวลา 3 วนัจะให้ปรมิาณสารสกดัสูงสุด ส่วนภาวะที่เหมาะสมในการสกดัสารจาก
สาบเสอืและพลคูาว คอื การใชเ้อทานอล 95% ในอตัราส่วนพชืสดต่อตวัท าละลาย 1:10 (w/w) 
 

จากผลการทดลองดังกล่าว คณะผู้วิจ ัยจึงให้ความสนใจศึกษาสารสกัดจาก
สาบเสอื ทีส่กดัดว้ย 95% เอทานอล และสม้ป่อยทีส่กดัดว้ย 70% เอทานอล โดยน ามาใชใ้นการ
ทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัจากพชืสมุนไพรพื้นบ้านต่อเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสใน
ระยะต่างๆ และในแปลงปลกูต่อไป 

 
4.6 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านต่อเช้ือราก่อโรคแอน
แทรคโนสในแปลงปลกู 

   
ทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัส้มป่อย และสาบเสอืต่อการควบคุมโรคแอน

แทรคโนสในพรกิหวานโดยท าการทดลองกบัพรกิหวาน 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเมลด็ ระยะต้นกลา้ 
บนผลพรกิสด และในแปลงปลกูหลงัยา้ยกลา้  

 
ก. ประสทิธภิาพในการควบคุมโรคในเมลด็พรกิ 
ผลการยบัยัง้การเจรญิของเมลด็พรกิโดยน าเมลด็พรกิมาฟอกฆ่าเชื้อ แลว้จุ่มใน

สารละลายสปอรข์องเชือ้รา Collectotrichum capsici ก่อนผึง่ใหแ้หง้แลว้แช่ในสารสกดัสม้ป่อย
และสาบเสอืทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆ นาน 1 นาท ีก่อนน าไปวางในจานอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วนั 
ตรวจสอบการเจรญิของเมล็ดและการติดเชื้อโดยนับจ านวนเมล็ดที่มกีารเจรญิของเชื้อในชุด
ควบคุมที่ปลูกเชื้อ และใช้น ้ากลัน่แทนสารสกดั พบว่าสารสกดัส้มป่อยให้ผลในการยบัยัง้การ
เจรญิของเชือ้ในเมลด็สงูกว่าสารสกดัจากสาบเสอื (ตารางที ่8) 

 
ตารางท่ี 8 การยบัยัง้การเจรญิของ Colletotrichum capsici ในเมลด็พรกิหวานโดยสารสกดั  
                 สม้ปอ่ยและยาสบู 
 

สารสกดัพืช ความเข้มข้น การยบัยัง้ (%) 
ชุดควบคุมน ้ากลัน่ - - 

สาบเสอื 
1.0 % 9.40 
2.0 % 13.85 

 สม้ปอ่ย 
20 มก/มล 20.15 
40 มก/มล 32.60 
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พบว่าสารสกดัสม้ป่อยที ่40 มก/มล มกีารยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ทีป่ลูกบนเมลด็
สงูสุด คอื 32.6% พบว่าสารสกดัสม้ปอ่ยทีค่วามเขม้ขน้ดงักล่าวสามารถยบัยัง้การงอกของสปอร ์
เชือ้รา Collectotrichum capsici ไดสู้งถงึ 100% ในการทดลองก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากในการ
ทดลองครัง้นี้มกีารการปลูกเชื้อราที่ความเขม้ขน้สูงบนเมล็ด ท าให้ผลการยบัยัง้ต ่าลง บ่งชี้ว่า
ประสิทธิภาพในการควบคุมการเจรญิของสารสกัดพืชสมุนไพรสมัพนัธ์กับปรมิาณเชื้อและ
สิง่แวดลอ้มของพชือกีดว้ย 

 
ข. ประสทิธภิาพในการควบคุมโรคในตน้กลา้พรกิ 
ทดสอบโดยใชต้น้กลา้พรกิหวานอาย ุ2 สปัดาหใ์นถุงปลูกทีฉ่ีดพ่นดว้ยสารละลาย

สปอรเ์ชือ้รา Collectotrichum capsici แลว้คลุมดว้ยถุงพลาสตกิใหเ้ชือ้เจรญิ จากนัน้จงึฉีดพ่น
ดว้ยสารสกดัสม้ปอ่ยและสาบเสอืพ่นทีต่น้กลา้ ทีค่วามเขม้ขน้ 40 มก/มล และ 2% ตามล าดบั 
เมือ่เวลาครบ 3 สปัดาห ์ตรวจสอบผลการเป็นโรค (Percent Disease Index) และการเจรญิของ
ตน้กลา้เทยีบกบัชุดควบคุมทีฉ่ีดพ่นดว้ยน ้ากลัน่ พบว่าเกดิโรคในตน้กลา้ชุดควบคุมเป็น 100% 
ส่วนการเกดิโรคในชุดทีฉ่ีดพ่นดว้ยสารสกดัสม้ปอ่ย และสาบเสอื คอื  

 
ตารางท่ี 9 การยบัยัง้การเจรญิของ Colletotrichum capsici ในตน้กลา้พรกิหวานโดยสารสกดั  
                 สม้ปอ่ยและยาสบู 
  

สารสกดัพืช การเกิดโรค (%) การยบัยัง้  (%) 
ชุดควบคุมน ้ากลัน่ 100 - 

สารสกดัสาบเสอื (2%) 85.45 14.55 

สารสกดัสม้ปอ่ย (40 มก/มล) 46.67 53.33 

 
 

ค. ประสทิธภิาพในการควบคุมโรคในผลพรกิ 
ทดลองโดยใชผ้ลพรกิหวานสดฆ่าเชือ้ทีผ่วิ แลว้ผึง่ใหแ้หง้ และท าแผลบนผวิพรกิ

ก่อน ปลูกเชื้อของ Collectotrichum capsici แล้วทิ้งที่อุณหภูมหิ้องให้แห้ง เมื่อน าผลพริก
ดงักล่าวชุบในสารสกดัสม้ป่อยและสาบเสอืทีค่วามเขม้ขน้ 40 มก/มล และ 2% แล้วทิง้ใหแ้ห้ง 
บ่มทีอุ่ณหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 7 วนั ผลตรวจสอบการเกดิโรค และค านวณประสทิธภิาพการยบัยัง้
การเจรญิของเชื้อราก่อโรคโดยนับจ านวนแผลที่แสดงอาการของโรค (Disease Assessment 
Method) เทยีบกบัชุดควบคุมทีใ่ชน้ ้ากลัน่แทนสารสกดัจากพชืดงัแสดงในตารางที ่10 
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ตารางท่ี 10 การยบัยัง้การเจรญิของ Colletotrichum capsici บนผวิพรกิหวานโดยสารสกดั  
                 สม้ปอ่ยและยาสบู 
  

สารสกดัพืช การเกิดโรค (%) การยบัยัง้  (%) 
ชุดควบคุมน ้ากลัน่ 100 - 

สารสกดัสาบเสอื (2%) 75.80 24.20 

สารสกดัสม้ปอ่ย (40 มก/มล) 64.50 35.50 

 
พบว่าแผลทีเ่กดิอาการของโรคจะมอีาการฉ ่าน ้า มสีคีล ้า และบุ๋ม (ภาพที ่17) และ

สารสกดัจากสม้ปอ่ยและสาบเสอืสามารถลดอาการของโรคไดเ้มือ่เทยีบกบัชุดควบคุม โดยพบว่า
ประสทิธภิาพในการยบัยัง้ของสารสกดัส้มป่อยสูงกว่าสารสกดัสาบเสอื คอื 35.5 และ 24.2 %
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 อาการของโรคบนผลพรกิ 

(ก) ชุดควบคุมปลกูเชือ้และฉีดพ่นดว้ยน ้ากลัน่ 
(ข) ชุดทีป่ลกูเชือ้และฉีดพ่นดว้ยสารสกดัสาบเสอื 
(ค) ชุดทีป่ลกูเชือ้และฉีดพ่นดว้ยสารสกดัสม้ปอ่ย 
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ง. ทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัสม้ปอ่ยและสาบเสอืในการควบคุม 
    เชือ้ราก่อโรคแอนแทรกโนสในแปลงปลกู 
ทดลองฉีดพ่นสารสกดัสม้ป่อยเขม้ขน้ 20 มก/มล และ มก/มล 40 และสารสกดั

สาบเสอืทีค่วามเขม้ขน้ 1% และ 2% บนตน้พรกิในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร เมื่อต้นพรกิมี
อายุ 3 สปัดาห์หลงัจากยา้ยปลูก ท าการฉีดพ่นสารสกดัจากพชืทัง้สองชนิดทุก 4 สปัดาห ์ท า
การทดลองจ านวน treatment ละ 30 ต้น และใชน้ ้ากลัน่ฆ่าเชือ้เป็นชุดควบคุม ตรวจสอบการ
เป็นโรค การเจรญิ และผลผลติของพรกิเป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่าในระหว่างการทดลองไม่มี
ต้นพชืแสดงอาการของโรค ท าให้ไม่สามารถประเมนิประสทิธภิาพในการควบคุมโรคได้ ทัง้นี้
เนื่องจากในการวางแผนการทดลอง คณะผู้ทดลองได้ปรึกษาและรบัทราบความเห็นจาก
เกษตรกรในพื้นที่ว่าไม่ควรท าการปลูกเชื้อราลงบนต้นพชืในการทดลอง เพื่อลดความเสี่ยงใน
การแพรร่ะบาดของโรคในพืน้ที ่

อย่างไรกต็ามผลการฉีกพ่นสารสกดัจากพชืทัง้สองชนิดทีร่ะดบัความเขม้ขน้ทีใ่ช้
การทดลองนี้ พบว่าพรกิทีไ่ดร้บัสารสกดัมกีารเจรญิเป็นปกต ิเช่นเดยีวกบัชุดควบคุม โดยพบว่า
ชุดทีไ่ดร้บัสารสกดัทีร่ะดบัความเขม้ขน้สงู คอื 2% สาบเสอื และ 40มก/มล สม้ปอ่ย จะมคีวามสูง
เพิ่มขึ้น ส่วนปรมิาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวต่อต้นของพรกิหวานทุกกลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกัน
ในทางสถติทิีร่ะดบั P ≤ 0.05 (ตารางที ่11)  
 
ตารางท่ี 11 ผลของโดยสารสกดัสม้ปอ่ยและยาสบูต่อการเจรญิและผลผลติพรกิหวาน 
 

สารสกดัพืช ความเข้มข้น 
ความสงูเฉล่ีย*  

(ซม) 
ผลผลิตต่อต้นเฉล่ีย** 

(กิโลกรมั) 
ชุดควบคุมน ้ากลัน่ - 70.4b 3.032a 

สาบเสอื 
1.0 % 71.1b 3.379a 
2.0 % 77.9a 3.229a 

 สม้ปอ่ย 
20 มก/มล 71.0b 2.946a 
40 มก/มล 75.8a 2.929a 

 *  ความสงูเฉลีย่วดัเมือ่อาย ุ7 สปัดาห์ 
 ** ผลผลติเฉลีย่ต่อตน้หลงัเกบ็เกีย่วจนอาย ุ12 สปัดาห ์ 




