
บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรปุผลการวิจยั 
 
 จากการศึกษาวจิยัการใช้สารสกดัจากพชืสมุนไพรพื้นบ้านควบคุมเชื้อราก่อโรคแอน
แทรคโนสในพรกิหวานของเกษตรกร ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ สรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้ 
 

5.1.1  บริบทและสภาพการณ์ทัว่ไปของชุมชนโป่งแยง 
ต าบลโปง่แยง่มลีกัษณะภมูปิระเทศทัว่ไปเป็นภเูขาและทีร่าบเชงิเขา ภูมอิากาศค่อนขา้ง

เยน็ตลอดทัง้ปี ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม ซึ่งผลผลติที่ส าคญัได้แก่ 
พริกหวาน ซาโย้เต้ สตอเบอรี คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศ สลัดแก้ว และดอกไม้ อาทิ ดอก
เบญจมาศ ดอกกุหลาบ ต าบลโป่งแยงมปีระกอบดว้ยหมู่บา้นทัง้หมด 10 หมู่บา้น โดยประชากร
ที่อาศัยอยู่ในต าบลโป่งแยงที่มทีัง้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยเผ่าม้ง  มจี านวนครอบครวั
ประมาณ 2,474  ครวัเรอืน  โดยมจี านวนประชากรในวยัท างานและกลางคนอยู่ในสดัส่วนทีสู่ง
กว่าวยัอื่น ต าบลโป่งแยงมจีุดเด่นทางดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่ ชุมชนตัง้อยู่ใน
พื้นที่ที่เป็นแหล่งพื้นที่ส าคญัทางธุรกิจท่องเที่ยว มสีถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง และ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรมพชืเศรษฐกิจเมอืงหนาวอาทิ  พรกิ
หวาน  ซาโยเต ้ สตอรเบอรี ่ ดอกกุหลาบ  ดอกเบญจมาศ  แต่จดุดอ้ยและปญัหาของชุมชนส่วน
ใหญ่จะเป็นเรือ่งระบบการจดัการและการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีต่างๆในชุมชนซึง่ขาดความเขม้แขง็ 
ไม่ต่อเน่ือง และปญัหาเกี่ยวมลพษิทางสิง่แวดล้อมที่เกดิจากขยะ มลพษิทางอากาศ และการ
ปนเป้ือนของสารเคมทีีเ่กดิจากการใชเ้พื่อการเกษตร  

 
5.1.2 สภาพการณ์การปลกูพริกหวานของชุมชนโป่งแยง 
พรกิหวานถอืเป็นพชืเศรษฐกจิและสรา้งรายได้ใหก้บัเกษตรกรต าบลโป่งแยง โดยมกีาร

ปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกหรอืทีเ่รยีกว่าการปลูกพชืแบบไม่ใชด้นิ ซึง่ไดม้กีารปลูกในวสัดุแขง็
เพื่อช่วยค ้าและพยงุราก แลว้ใหปุ้๋ ยและธาตุอาหารกบัพรกิหวานในรปูแบบสารละลายดว้ยระบบ
น ้าหยด โดยในการปลูกพรกิหวาน 1 ชุดปลูก จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 209-330 วนั เริม่จากก
การเพาะเมลด็พนัธุพ์รกิหวานในถาดหลุมทีบ่รรจุพทีมอส ส าหรบัเป็นตวัค ้าจุนและใหน้ ้าทุกวนั 
เป็นระยะเวลา 7-15 วนัจากนัน้ท าการยา้ยต้นกลา้จากถาดหลุมมาปลูกในถุงเพาะช าขนาดเลก็ที่
บรรจพุทีมอสหรอืขุย๋มะพรา้ว จ านวนถุงละ 2 ต้น และเลีย้งกลา้ใหเ้จรญิในถุง โดยใหส้ารละลาย
ธาตุอาหารทีป่รบัค่า pH และค่าการน าไฟฟ้าทุกวนั เป็นระยะเวลา 7-15 วนั แลว้ถงึยา้ยต้นกลา้
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ไปปลูกในถุงเพาะช าขนาดใหญ่ที่บรรจุกาบมะพร้าวสบัเพื่อช่วยเป็นตวัส าหรบัอุ้มน ้า โดยให้
สารละลายธาตุอาหารทุกวนั เป็นระยะเวลา 60-90 วนั หลงัจากนัน้จงึเริม่เกบ็เกี่ยวผลผลติ โดย
ใช้มดีหรอืกรรไกรที่สะอาดตดัขัว้ผลพรกิหวานบรเิวณที่ตดิกบัล าต้น โดยจะมรีะยะเวลาในการ
เกบ็สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ซึง่สามารถเกบ็ผลผลติไปไดอ้กีเป็นระยะเวลา 120-180 วนั จงึหมดชุด
ปลูกแลว้ถอนต้นกลา้ทิ้ง จากนัน้ควรมกีารท าความสะอาดและพกัโรงเรอืนประมาณ 15-30 วนั 
ก่อนทีจ่ะเริม่ปลกูพรกิหวานชุดใหม่ 
 

5.1.3 สภาพการณ์ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศตัรพูริกหวานในชุมชนโป่งแยง 
ปญัหาการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศตัรูพชืเป็นปญัหาที่ส าคญัท าให้ผลผลติตกต ่า

และคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่้องการ โดยส่วนใหญ่โรคทีส่รา้งความเสยีกบัผลผลลติพรกิ
หวานมสีาเหตุมาเชือ้จุลนิทรยีใ์นกลุ่มเชื้อราแอนแทรคโนส ไวรสั และการเขา้ท าลายของเพลี้ย
แมลงศัตรูส าคัญของพริกหวาน แต่เพลี้ยชาวบ้านสามารถควบคุมได้โดยการพัก โรงเรือน
หลงัจากเกบ็เกีย่ว 1-2 เดอืน และใชถุ้งดกักาวสเีหลอืงตดิไวภ้ายในโรง แต่ในส่วนของโรคทีเ่กดิ
จากเชื้อราแอนแทรคโนสและไวรสั โดยต้องพึ่งการฉีกพ่นยาและสารเคมใีนกลุ่มคาร์บอกซนิ 
แมนโคเซบ หรือสารแคปแทน เป็นหลักในการควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดและมีแนวโน้มที่
เกษตรกรในชุมชนตอ้งเพิม่ปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมหีรอืใชส้ารเคมชีนิดทีม่ ีความรุนแรง
เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการควบคุมไดด้ ีซึง่อนัส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของชาวบา้นและ
สภาพแวดลอ้มในชุมชนทีม่กีารปนเป้ือนและตกคา้งของสารเคมใีนสิง่แวดลอ้ม  

 
5.1.4  การค้นหาพืชสมนุไพรพื้นบ้านในการควบคมุเช้ือราก่อโรคแอนแทรคโนส 
จากการทดสอบหาสารสกดัจากพชืสมนุไพรทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

ยาสูบ ส้มป่อย สาบเสอื และพลูคาว พบว่าวธิกีารสกดัยาสูบและส้มป่อยด้วยเอทานอล 70% 
เป็นเวลา 3 วนัจะใหป้รมิาณสารสกดัสงูสุด ส่วนภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัสารจากสาบเสอืและ
พลคูาว คอื การใชเ้อทานอล 95% ในอตัราส่วนพชืสดต่อตวัท าละลาย 1:10 (w/w) 

ประสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยเชือ้รา Colletotrichum capsici ของสาร
สกดัจากพชืทัง้ 4 ชนิด ทีค่วามเขม้ขน้สงูสุดทีท่ดสอบ เรยีงตามล าดบัจากสูงไปต ่าไดแ้ก่ สม้ป่อย 
สาบเสอื พลูคาว และยาสูบ ตามล าดบั พบว่าสารสกดัจากสม้ป่อยสามารถยบัยัง้การเจรญิของ
เส้นใยของเชื้อได้สูงถึง 100% และสารสกัดจากส้มป่อยโดยใช้ตวัท าละลายทัง้ 3 ชนิดให้ผล
เท่ากนัในการยบัยัง้การเจรญิของ Colletotrichum capsici  ในจานทดลอง 

ส าหรบัประสทิธภิาพในการยบัยัง้การงอกของสปอรข์องเชือ้รา Colletotrichum capsici 
ของสารสกดัจากพชืทัง้ 4 ชนิด ทีค่วามเขม้ขน้สงูสุดทีท่ดสอบ เรยีงตามล าดบัจากสูงไปต ่าไดแ้ก่ 
ส้มป่อย ยาสูบ สาบเสอื และพลูคาว ตามล าดบั และพบว่าสารสกดัจากส้มป่อยสามารถยบัยัง้
การงอกของเชือ้ไดส้งูถงึ 100% ทีค่วามเขม้ขน้เพยีง 20 มก/มล เท่านัน้  
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5.1.5 ประสิทธิภาพการใช้สมนุไพรในการควบคมุเช้ือราก่อโรคแอนแทรคโนส 
การทดลองศกึษาผลการยบัยัง้การเจรญิของเชื้อราก่อโรคที่ตดิมากบัเมลด็พรกิหวาน

พบว่า สารสกดัสม้ป่อยที ่40 มก/มล มกีารยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา Collectotrichum capsici 
ทีป่ลูกลงบนเมลด็สูงสุด คอื 32.6% การใชส้ารสกดัสม้ป่อยทีค่วามเขม้ขน้ดงักล่าวน่าจะช่วยลด
ความรุนแรงของโรคที่ตดิมากบัเมลด็ได้ โดยการยบัยัง้การงอกของสปอรแ์ละลดการเจรญิของ
เสน้ใยเชือ้ราทีอ่ยูบ่นผวิพชื  
 ส าหรบัการทดลองควบคุมโรคแอนแทรคโนสของต้นกล้าและผลพริกพบว่าสารสกัด
สม้ปอ่ยและยาสบูทีใ่ชฉ้ีดพ่น ช่วยลดความรุนแรงของโรคทีเ่กดิในพชืได ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุด
ควบคุม และพบว่าการทดลองฉีดพ่นสารสกดัสม้ป่อยเขม้ขน้ 20 มก/มล และ มก/มล 40 และ
สารสกดัสาบเสอืที่ความเขม้ขน้ 1% และ 2% บนต้นพรกิในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร 
พบว่าในระหว่างการทดลองไมม่ตีน้พชืแสดงอาการของโรค อยา่งไรกต็ามผลการฉีกพ่นสารสกดั
จากพชืทัง้สองชนิดทีร่ะดบัความเขม้ขน้ทีใ่ชก้ารทดลองนี้ พบว่าพรกิทีไ่ดร้บัสารสกดัมกีารเจรญิ
เป็นปกต ิเช่นเดยีวกบัชุดควบคุม โดยพบว่าชุดทีไ่ด้รบัสารสกดัทีร่ะดบัความเขม้ขน้สูง คอื 2% 
สาบเสอื และ 40 มก/มล สม้ป่อย จะมคีวามสูงเพิม่ขึน้ ส าหรบัปรมิาณผลผลติทีเ่กบ็เกี่ยวต่อต้น
ของพรกิหวานทุกกลุ่มไมม่คีวามแตกต่างกนัในทางสถติทิีร่ะดบั P ≤ 0.05  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 การท าวจิยัเชงิพฒันาต้องอาศยัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายและการพฒันาตนเอง
อย่เสมอของผูว้จิยั โดยผู้วจิยัจะต้องมกีารสรา้งความศรทัธาให้ชุมชนเหน็ถงึความมุ่งมัน่ในการ
ท างานเพื่อชุมชนและมกีารใชก้ระบวนการวจิยัทีเ่หมาะสมกบัชุมชนจะท าใหส้ามารถท างานวจิยั
ไดส้ะดวก และตอ้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้รยีนรูร้่วมกนั มจีติส านึกร่วมกนัทีจ่ะแก้ไขปญัหาหรอื
ท ากจิกรรมสิง่ใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม นอกจากนัน้ผู้น าในชุมชนต้องมวีสิยัทศัน์
กวา้งไกล  
 5.3.2 เนื่องจากโรงเรอืนของเกษตรกรปลูกพรกิหวานบางราย อยู่ในสภาพทีไ่ม่สมบูรณ์ 
อาท ิเกดิรรู ัว่ ความสะอาดภายในโรงเรอืน ซึง่สภาพโรงเรอืนถอืว่าเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีเ่กษตรกร
ต้องให้ความส าคญั ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกพรกิหวาน ควรมกีารปรบัปรุงจดัการในการปลูกพรกิ
หวานใหด้ขีึน้ เช่น การจดัการโรงเรอืนที่ด ีเพื่อเตรยีมพรอ้มระบบการผลติใหม้มีาตรฐานขัน้ต้น
ส าหรบัการผลติพรกิหวาน 
 5.3.3 เกษตรกรควรส ารวจจุดบกพร่องในการจดัการทางด้านต่างๆในการปลูกพรกิ
หวานแบบไม่ใช้ดนิ เช่น ขัน้ตอน วธิกีารปลูก ลกัษณะโรงเรอืน การดูแลก่อนและหลงัการเก็บ
เกีย่ว โดยเฉพาะเรือ่งของโรงเรอืนควรมกีารปรบัปรุงดูแลใหอ้ยู่ในสภาพทีด่อีย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกนัแมลงศตัรูพรกิหวานเลด็ลอดเขา้ไปในโรงเรอืน ซึ่งเป็นพาหะในการน าเชื้อโรคไม่ว่าจะ
เป็น เชื้อรา ไวรสั แบคทเีรยี มาระบาดในต้นพรกิหวานที่ปลูก อกีทัง้ควรมกีารดูแล ตรวจสอบ
ระบบรางน ้า และระบายน ้ารอบโรงเรอืน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้น ้าเข้า
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โรงเรอืน อนัเป็นสาเหตุของการเกดิโรคระบาด ส่วนขัน้ตอนและวธิกีารปลูก ควรเอาใจใส่ดูแล
ความสะอาด และท างานในขัน้ตอนแต่ละขัน้ใหถู้กต้องและตรงตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม การให้
สารละลายธาตุอาหารแก่พริกหวาน ควรมกีารเว้นระยะให้เหมาะสม เพื่อให้ต้นพรกิหวาน
สามารถไดร้บัสารอาหารที่เพยีงพอและส่งผลต่อคุณภาพของผลผลติ ซึ่งถ้ามกีารปรบัปรุงด้าน
ต่างๆ เหล่านี้ให้เหมาะสมกบัความการปลูกพรกิหวาน นอกจากจะช่วยเพิม่ผลผลติต่อต้นให้
สงูขึน้แลว้ ยงัช่วยลดการใชส้ารเคมแีละลดตน้ทุนการผลติไดอ้กีดว้ย 
 5.3.4 เกษตรกรในชุมชนควรมกีารจดัตัง้กลุ่มเพื่อปรกึษาหารอืและแก้ไขปญัหาเรื่องโรค
และแมลงศตัรพูรกิหวานของชุมชนรว่มกนัอยา่งจรงิจงั และควรมแีนวทางหรอืแนวปฏบิตัใินการ
ใชส้ารเคมคีวบคุมโรคและแมลงศตัรพูรกิหวานในชุมชน เพื่อควบคุมปรมิาณการใชส้ารเคมซีึง่อา
จะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพอนามยัของคนในชุมชนได้ และหาแนวทางในการ
พฒันาการการควบคุมการระบาดของโรคและแมลงโดยวธิทีางชวีภาพ ถงึแมว้่าวธิกีารดงักล่าว
จะมีประสิทธิภาพเทียบไม่ได้กับการใช้สารเคมี แต่อย่างน้อยถ้าเริม่ตัง้แต่วนันี้  ผลกระทบ
ทางดา้นสารพษิตกคา้งๆ การดือ้ยา กจ็ะลดลงในระยะยาว 
 5.2.4 เนื่องจากสารสกดัพชืทัง้สม้ป่อย และสาบเสอืช่วยลดความรุนแรงของโรคในเมลด็
ต้นกล้า และผลพรกิสดได้ การฉีดพ่นสารสกัดที่ความเข้มข้นต ่าๆ เป็นระยะๆ น่าจะช่วยลด
ปญัหาในการเกดิโรคแอนแทรคโนสในพรกิได้ การใชส้ารสกดัพชืสมุนไพรเป็นอกีแนวทางหนึ่ง
ในการควบคุมโรคในพรกิหวาน พบว่าสารสกดัสม้ป่อย และสาบเสอืมปีระสทิธภิาพทีจ่ะน ามาใช้
ควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในพรกิได้ทุกระยะของการเจรญิ โดยไม่มผีลเสยีหรอืเป็น
อนัตรายต่อตน้พรกิหวาน และผลผลติ พชืทีใ่ชน้ ามาสกดัสามารถหาไดท้ัว่ไป วธิกีารการสกดัท า
ไดง้า่ย เกษตรกรสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง จงึน่าจะช่วยแกป้ญัหาต้นทุนการผลติ และผลกระทบ
ของสารเคมทีีม่ต่ีอผลผลติทางการเกษตร สิง่แวดลอ้ม และสุขภาพของเกษตรกรเองไดเ้ป้นอย่าง
ด ีอย่างไรก็ตามควรมกีารศึกษาถึงช่วงระยะเวลาที่ใช้ และความคงทนของสารสกดัดงักล่าว 
เพื่อใหก้ารควบคุมมปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อไป 
 




