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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชื่อแผนงานวิจัย : การลดความสูญเสียในผลิตผลเกษตรจากศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวและสารพิษจากรา 

2. โครงการวิจัย  : การลดความสูญเสียในผลิตผลเกษตรจากโรคพืชหลังการเก็บเก่ียวด้วยวิธีปลอดภัย 
 กิจกรรม : การควบคมุโรคหลังการเก็บเกี่ยวโดยวิธีทางกายภาพ 

3. ชื่อการทดลอง : การใช้รังสียูวีซีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขี้หนูหลังการเก็บเกี่ยว 
: Control of Harvested Chili Fruits Anthracnose Disease by Ultraviolet 
C  

4. คณะผู้ด าเนินงาน  
 หัวหน้าการทดลอง : บุญญวดี  จิระวุฒิ สังกัด กวป. 
 ผู้ร่วมงาน : รัตตา  สุทธยาคม สังกัด กวป. 
  วีรภรณ์  เดชน าบัญชาชัย สังกัด กวป. 

5. บทคัดย่อ  
 โรคแอนแทรคโนสของพริกขี้หนูแดง มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum capsici เป็นเชื้อราทีท่ าให้
เกิดอาการของโรครุนแรงบนผลพริก ท าให้คุณภาพของผลพริกลดลง และอายุการเก็บรักษาสั้น งานวิจัยนี้เพ่ือ
ศึกษาผลของการใช้รังสียูวีซีต่อการงอกของสปอร์และการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. capsici และการควบคุมโรค
แอนแทรคโนสของผลพริกข้ีหนูแดงหลังการเก็บเก่ียว ด าเนินการวิจัยที่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 พบว่า การฉายรังสียูวีซี ระดับความ
เข้มแสง 1.56 กิโลจูล/ตารางเมตร ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอร์ของเชื้อรา C. capsici ได้
อย่างสมบูรณ์ แตก่ารฉายรังสียูวีซีมีประสิทธิภาพต่ าในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. capsici  
 การฉายรังสียูวีซีบนผลพริกที่ปลูกเชื้อรา C. capsici ระดับความเข้มแสง 9.36 กิโลจูล/ตารางเมตร มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกขี้หนูแดง มีขนาดแผล 0.22 ซม. เมื่อเปรียบเทียบ
กับการไม่ฉายรังสียูวีซี (กรรมวิธีควบคุม) บนผลพริก มีขนาดแผล 0.50 ซม การฉายรังสียูวีซีไม่มีผลต่อคุณภาพของ
ผลพริก ทั้งการสูญเสียน้ าหนัก ความแน่นเนื้อ และการเปลี่ยนแปลงสีของผลพริกข้ีหนูแดงไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลพริกที่ไม่ฉายรังสียูวีซี  

ค าหลัก: การควบคุม พริกข้ีหนูแดง โรคแอนแทรคโนส รังสียูวีซี  

Abstract 
 Anthracnose disease of red chili caused by Colletotrichum capsici that is the highest 
disease severity on fruits which reduce both its quality and shelf life. This research was conducted 
to study the effectiveness of UV-C irradiation on spore germination, mycelial growth of C. capsici 
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and control anthracnose disease of chili fruit after harvest. The experiments were carried out at 
Post-harvest and Processing Research and Development Office from October 2017 to September 
2019. The results found that all conidia of C. capsici were completely killed with UV-C dose of 
1.56 kJ.m-2. However UV-C irradiation was not able to inhibit in vitro mycelial growth. 
 Chili fruits inoculated with C. capsici  were treated with doses of UV-C irradiation at 9.36 
kJ.m-2 showed the most efficiency to control C. capsici lesion at 0.22 cm. compared with 
untreated (control) lesions at 0.50 cm. Further, the quality of chili fruits treated by UV-C irradiation 
were analyzed for weight loss, firmness and color changes have shown no significant difference 
related to untreated fruits (control). 

Keywords: control, chili fruit, anthracnose, UVC 

6. ค าน า 
 พริก (Chili) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum spp. อยู่ในวงศ์ Solanaceae พริกเป็นพืชที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมาช้านาน เป็นส่วนประกอบใน
การปรุงอาหาร เช่น ต้มย า ส้มต า น้ าพริก แหนม ไส้กรอก และเครื่องแกงต่างๆ พริกมีสารอาหารที่ส าคัญหลาย
ชนิดเช่น สารเบต้า-แคโรทีน หรือวิตามิน A สูง และมีวิตามินซี ปัญหาทีส่ าคัญของผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว คือโรค
แอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา กลุ่ม Colletotrichum  ผลพริกที่ถูกเชื้อราเข้าท าลาย จะ
เกิดจุดฉ่ าน้ าเล็กๆ ต่อมาแผลขยายขนาดออกไปในลักษณะเป็นวงรี หรือ กลม เกิดเป็นวงซ้อนๆ กัน เป็นชั้นๆ 
บริเวณกลางแผลมีส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสีด า หรือสีส้มอ่อน ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อรา เชื้อราชนิดนี้มีการเข้า
ท าลายแบบแฝง (latent infection) ในผลพริกสีเขียวที่ยังไม่สุก โดยสปอร์ของเชื้อราหลังจากงอกบนผลพริก สร้าง 
appressorium แล้วเชื้อราจะหยุดการเจริญ เนื่องจากผลพริกสร้างสาร phytoalexin ซึ่งเป็นพิษต่อเชื้อรา คือ 
capsicannol สารชนิดนี้มีปริมาณมากในผลพริกสีเขียว เมื่อผลพริกสุกปริมาณของสารจะลดลงจนไม่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ท าให้ผลพริกแสดงอาการของโรค (Adikaram et. al., 1982)  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้เจริญก้าวหน้ามากท าให้เกษตรกรสามารถผลิตได้
พอเพียงกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของผลผลิตโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีอันตราย การควบคุมโรคมีหลายวิธีที่มีความปลอดภัย ได้แก่ การ
ใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  การใช้สารสกัดจากพืช  การใช้สารกระตุ้นความต้านทาน  การใช้สารกลุ่มปลอดภัย  
(generally recognized as safe, GRAS) และการใช้วิธีทางกายภาพ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสียูวี ช่วง
ความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 200-280 นาโนเมตร หรือรังสียูวีซี ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดและควบคุมการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ (Barkia-Golan, 2001) โดยรังสียูวีซีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดีเอ็นเอภายใน
เชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้รังสียูวีซียังสามารถท าลายพันธะทางเคมีของไขมัน โปรตีนและสารประกอบอื่นๆ ซึ่งส่งผล
ต่อกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล์ (Kovacs and Keresztes, 2002) แต่อย่างไรก็ตาม รังสี UV-C เป็นรังสีที่ไม่
ก่อให้เกิดไอออน (non-ionization) และเม่ือน ามาฉายในพืชจะซึมผ่านเพียงแค่ผิวเท่านั้น (Luckey, 1980) จาก
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การศึกษาพบว่า ผลพริกที่มีสีแดง 90 เปอร์เซ็นต์ น าไปฉายรังสียูวีซี 7 กิโลจูล/ตารางเมตร เก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน ลดการเน่าเสียได้ และมีความแน่นเนื้อของผลพริกมากกว่าผลพริกที่ไม่ได้ฉายรังสียูวีซี 
และยังพบว่ารังสียูวีซีลดการเกิดและความรุนแรงของอาการสะท้านหนาวของผลพริกได้อีกด้วย (Vicente, et. al., 
2005) งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการใช้รังสียูวีซีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขี้หนูแดงหลังการเก็บเกี่ยว 
เป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลพริกให้นาน
ขึ้น  
 
7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 
 1. พริกข้ีหนูแดง 
 2. หลอดยูวีซี  
 3. สารเคมี เช่น โปรคลอราช คลอร็อกซ์ แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
 4. ถาดพลาสติกโพรพิลีน (PP)    ฟิล์มชนิดโพลิเอธิลีน (PE)   
 5. อาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato Dextrose Agar (PDA) 
 6. อุปกรณ์และเครื่องแก้ว เช่น จานเลี้ยงเชื้อ บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดแก้ว หลอดแก้ว ไมโครปิเปต เป็นต้น 
 7. เครื่องชั่งดิจิตอล   
 8. เครื่องวัดสี (Colorimeter)   
 9. หม้อนึ่งความดันไอ (autoclave) 
 10. กล้องจุลทรรศน์  และกล้องถ่ายรูป 
 11. เครื่องวัดความแน่นเนื้อ  (Texture analyzer ยี่ห้อ Chatillon รุ่น 10 LBF) 
 12. ตู้เย็น ห้องเย็น   
  
 วิธีการ 
 1. แยกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกหลังการเก็บเกี่ยว 
  น าผลพริกขี้หนูแดงที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส มาแยกเชื้อราสาเหตุ ด้วยวิธี  tissue 
transplanting โดยการตัดเนื้อเยื่อของผลพริกที่เป็นโรคบริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อเยื่อปกติและเนื้อเยื่อที่แสดง
อาการของโรค ขนาด 5 x5 ตารางมิลลิเมตร น าชิ้นเนื้อเยื่อแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์ (clorox) 10 เปอร์เซ็นต์ 
นาน 5 นาที แล้วน ามาวางในจานเลี้ยงเชื้อที่มีอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 7 วัน น ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นน าเชื้อราปลูกลงบนผลพริกขี้หนู เพ่ือคัดเลือกเชื้อราที่ท าให้เกิด
อาการโรคแอนแทรคโนสที่รุนแรงบนผลพริก เก็บเชื้อบริสุทธิ์ไว้ใน slant agar เพ่ือใช้ในการทดสอบต่อไป 
  



4 
 

 2. ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
  2.1 ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
  น าเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสเลี้ยงบนอาหาร PDA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน 
หลังจากนั้นใช้ cork borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะเส้นใยของเชื้อรา น าไปวางบนอาหาร PDA 
แล้วน าไปฉายรังสียูวีซี ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เป็นระยะเวลาต่างๆ กัน เปรียบเทียบกับไม่ฉายรังสียูวีซี 
และอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสมกับโพรคลอราชให้ได้ความเข้มข้นของสาร 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 7 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) เปรียบเทียบ 8 
กรรมวิธี จ านวน 5 ซ้ า 

กรรมวิธีที่ 1  กรรมวิธีควบคุม (ไม่ฉายรังสียูวีซี) 
กรรมวิธีที่ 2  โพรคลอราช  500  มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  รังสียูวีซี นาน   1  นาที (0.16 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 4  รังสียูวีซี นาน   5  นาที (0.78 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 5  รังสียูวีซี นาน  10  นาที (1.56 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 6  รังสียูวีซี นาน  20  นาที (3.12 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 7  รังสียูวีซี นาน  30  นาที (4.68 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 8  รังสียูวีซี นาน  60  นาที (9.36 กิโลจูล/เมตร2) 

 บันทึกผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา น าค่าที่ได้มา
ค านวณหาร้อยละของการยับยั้งการเจริญโดยใช้สูตร 

 ร้อยละของการยับยั้งการเจริญของเส้นใย = [ ( A – B ) / A ] x 100   
A คือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา (กรรมวิธีทึ1่ ไม่ฉายรังสียูวีซี) 
B คือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา (กรรมวิธีที่2-8)  

  2.2 ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
 น าเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสเลี้ยงบนอาหาร PDA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง จนเชื้อราสร้างสปอร์ 
หลังจากนั้นน ามาเตรียมสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา หยดสปอร์แขวนลอยของเชื้อราปริมาณ 5 ไมโครลิตร บน
กระดาษกรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร วางตรงกลางผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA แล้วน าไปฉายรังสียูวีซี 
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เป็นระยะเวลาต่างๆ กัน เปรียบเทียบกับไม่ฉายรังสียูวีซี และอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
ผสมกับโพรคลอราชให้ได้ความเข้มข้นของสาร 500 มิลลิกรัม/ลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) เปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี (เช่นเดียวกับข้อ 
2.1) จ านวน 5 ซ้ า  
 บันทึกผลการยับยั้งการงอกและการเจริญของสปอร์เชื้อรา โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา น าค่าที่
ได้มาค านวณหาร้อยละของการยับยั้งการเจริญโดยใช้สูตร (เช่นเดียวกับข้อ 2.1) 
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 3. ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีซใีนการควบคุมโรคแอนแทรคโนส 
 3.1 ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีซีเบื้องต้น 
  คัดเลือกผลพริกข้ีหนูแดงท่ีสมบูรณ์ เรียงใส่ถาดโพรพิลีน (PP) ปลูกเชื้อรา Colletotrichum capsici 
โดยท าแผลลึกประมาณ 1 มม. หยดสารแขวนลอยสปอร์ C. capsici บนแผล 5 ไมโครลิตร แล้วน าผลพริกไปฉาย
รังสียูวีซี ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เป็นระยะเวลาต่างๆ เปรียบเทียบกับผลพริกที่ไม่ฉายรังสียูวีซี และผลพริก
จุ่มในโปรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 3 นาที หลังจากนั้นน าถาดทีบ่รรจุผลพริกข้ีหนูมาหุ้มด้วยฟิล์ม
พลาสติกโพลิเอธิลีน (PE) เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(CRD) เปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี (เช่นเดียวกับข้อ 2.1) จ านวน 6 ซ้ า  
 บันทึกข้อมูล ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสโดยวัดขนาดแผลที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส   
 3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีซีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส 
  คัดเลือกผลพริกข้ีหนูแดงท่ีสมบูรณ์ เรียงใส่ถาดโพรพิลีน (PP) ปลูกเชื้อรา C. capsici  โดยท าแผลลึก
ประมาณ 1 มม. หยดสารแขวนลอยสปอร์ C. capsici  บนแผล 5 ไมโครลิตร แล้วน าผลพริกไปฉายรังสียูวีซี ความ
ยาวคลื่น 254 นาโนเมตร โดยเลือกระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสจากข้อ 3.1 และ
น ามาเพ่ิมความถี่ของช่วงเวลา เปรียบเทียบกับผลพริกท่ีไม่ฉายรังสียูวีซี และผลพริกจุ่มในโพรคลอราช 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 3 นาที หลังจากนั้นน าถาดท่ีบรรจุผลพริกข้ีหนูมาหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกโพลิเอธิลีน (PE) 
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) เปรียบเทียบ 8 
กรรมวิธี จ านวน 6 ซ้ า  

กรรมวิธีที่ 1  กรรมวิธีควบคุม (ไม่ฉายรังสียูวีซี) 
กรรมวิธีที่ 2  โพรคลอราช  500  มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  รังสียูวีซี นาน  10  นาที (1.56 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 4  รังสียูวีซี นาน  20  นาที (3.12 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 5  รังสียูวีซี นาน  30  นาที (4.68 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 6  รังสียูวีซี นาน  40  นาที (6.24 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 7  รังสียูวีซี นาน  50  นาที (7.80 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 8  รังสียูวีซี นาน  60  นาที (9.36 กิโลจูล/เมตร2) 

 บันทึกข้อมูล ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสโดยวัดขนาดแผลที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส  
 4. ศึกษาผลของการใช้รังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลพริกขี้หนูหลังการเก็บเกี่ยว  
 น าผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์จินดาที่สมบูรณ์ ฉายรังสียูวีซี ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ช่วงระยะเวลาที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส (จากข้อ 3.2) เปรียบเทียบกับผลพริกที่ไม่ฉายรังสียูวีซี และผลพริก
จุ่มในโพรคลอราช 500 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 3 นาที หลังจากนั้นบรรจุผลพริกขี้หนูในถาดโพลิโพรพิลีน (PP) 
ร่วมกับฟิล์มพลาสติกโพลิเอธิลีน (PE) เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (CRD) เปรียบเทียบ 6 กรรมวิธี จ านวน 6 ซ้ า  
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กรรมวิธีที่ 1  กรรมวิธีควบคุม (ไม่ฉายรังสียูวีซี) 
กรรมวิธีที่ 2  โพรคลอราช  500  มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  รังสียูวีซี นาน  30  นาที (4.68 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 4  รังสียูวีซี นาน  40  นาที (6.24 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 5  รังสียูวีซี นาน  50  นาที (7.80 กิโลจูล/เมตร2) 
กรรมวิธีที่ 6  รังสียูวีซี นาน  60  นาที (9.36 กิโลจูล/เมตร2) 

 บันทึกข้อมูล 
 - การสูญเสียน้ าหนัก โดยชั่งน้ าหนักของผลพริกขี้หนูแดงก่อนและหลังการเก็บรักษา น ามาค านวณร้อย
ละของการสูญเสียน้ าหนักจากสูตร 

การสูญเสียน้ าหนัก (ร้อยละ) = (น้ าหนักก่อนเก็บรักษา – น้ าหนักหลังเก็บรักษา) x 100 
                                                      น้ าหนักก่อนเก็บรักษา 

 - วัดความแน่นเนื้อโดยใช้เครื่อง texture analyzer ยี่ห้อ Chatillon รุ่น 10 LBF ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา หัววัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร โดยวางหัววัดให้ตั้งฉากกับผลพริก กดลงบนผลพริก บริเวณ
กลางผล และตั้งระยะทางให้หัวกดแทงทะลุลงไปในเนื้อเท่ากับ 5 มิลลิเมตร รายงานผลเป็นหน่วยนิวตัน (N) 
 - การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลพริกขี้หนู วัดสีผลพริกขี้หนูด้วยเครื่องวัดสี (Minolta Model DP-
301) ในการวัดใช้หัววัดแนบให้สัมผัสกับผิวของผลพริกข้ีหนู โดยวาง probe ให้ตั้งฉากกับผลพริกข้ีหนู 

 เวลาและสถานที ่ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562 
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน  
  กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. แยกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกหลังการเก็บเกี่ยว 
  แยกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส จากผลพริกที่แสดงอาการของโรค ด้วยวิธี tissue transplanting 
หลังจากแยกจนได้เชื้อราบริสุทธิ์แล้ว น ามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato Dextrose Agar (PDA) พบว่า 
โคโลนีมีลักษณะกลมขอบเรียบเจริญเป็นวงแหวน (concentric ring) เส้นใยสีขาวอมเทาฟูเล็กน้อย สร้างกลุ่มสปอร์
สีส้มบริเวณกลางโคโลนี (Figure 1A) มีการสร้าง setae ลักษณะของสปอร์ เซลล์เดียว ไม่มีสี รูปพระจันทร์เสี้ยว ซ่ึง
ตรงกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาตามเกณฑ์ของ Sutton (1980) เป็นเชื้อรา Colletotrichum capsici  
 เมื่อน าเชื้อรา C. capsici สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้ ปลูกลงบนผลพริก โดยวิธีการท าแผลบริเวณกลางผล 
แล้วน าชื้นวุ้นของเขื้อราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร วางคว่ าผิวหน้าลงบริเวณรอยแผล คัดเลือกเชื้อรา C. 
capsici สายพันธุ์ที่ท าให้เกิดอาการของโรคแอนแทรคโนสรุนแรง 1 สายพันธุ์ (Figure 1B) เก็บเชื้อราบริสุทธิ์ไว้ใน 
slant agar เพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการใช้รังสียูวีซีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกข้ีหนูแดงใน
ขั้นตอนต่อไป 
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 Figure 1 Anthracnose of chili fruits caused by Colletotrichum capsici  
  A) colony on potato dextrose agar (PDA)   
  B) symptom of anthracnose 

 2. ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
  2.1 ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
  การฉายรังสียูวีซีต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. capsici  สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ
พริก ที่ระยะเวลา 1, 5, 10, 20, 30 และ 60 นาที มีระดับความเข้มของรังสียูวีซี เท่ากับ 0.16, 0.78, 1.56, 3.12, 
4.68 และ 9.36 กิโลจูล/ตารางเมตร ตามล าดับ พบว่า การฉายรังสียูวีซีที่ระยะเวลาต่างๆ มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรามีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ไม่ฉายรังสียูวีซี) 
การฉายรังสียูวีซีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราเพิ่มขี้นเมื่อระยะเวลาการฉายรังสีนานขึ้น 
แตม่ีประสิทธิภาพต่ าต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. capsici  สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา
ได้ 3.70 – 7.09 เปอร์เซ็นต์ (Table 1 and Figure 2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Terao et. al., 2014 ศึกษาผล
ของรังสียูวีซีต่ออัตราการเจริญของเส้นใยเชื้อสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง พบว่ารังสียูวีซีมีผลเพียง
เล็กน้อยในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. gloeosporioides แตอ่ย่างไรก็ตามการฉายรังสียูวีซีระดับความ
เข้ม 5.0, 10.0 และ 20.0 กิโลจูล/ตารางเมตร มีอัตราการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. gloeosporioides บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ฉายรังสียูวีซี             
  

A B 
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Table 1 Efficacy of UVC for the inhibition of mycelia growth of Colletotrichum capsici 
 on potato dextrose agar (PDA) after 7 days of incubation 

        Treatment     Inhibition of mycelia growth (%)(1) 

control (without UVC)    0.00 d 
Prochloraz  500 mg/l 100.00 a 
UVC    for  1 min  (0.16 kJ/m2)     4.47 bc 
UVC    for  5 min  (0.78 kJ/m2)      3.70 c 
UVC    for 10 min  (1.56 kJ/m2)      5.55 bc 
UVC    for 20 min  (3.12 kJ/m2)      6.02 bc 
UVC    for 30 min  (4.68 kJ/m2)      5.85 bc 
UVC    for 60 min  (9.36 kJ/m2)     7.09 b 
    F-test       ** 
    CV (%)     13.28 

(1)Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figure 2 Efficacy of UVC for the inhibition of mycelia growth of Colletotrichum capsici 
  on potato dextrose agar (PDA) after 7 days of incubation 

 A) control (without UVC) B) Prochloraz  500 mg/l 
 C) UVC   for  1 min  (0.16 kJ/m2) D) UVC   for  5 min  (0.78 kJ/m2) 
 E) UVC   for 10 min  (1.56 kJ/m2) F) UVC   for 20 min  (3.12 kJ/m2) 
 G) UVC   for 30 min  (4.68 kJ/m2) H) UVC   for 60 min  (4.9.36 kJ/m2)   

    

    

A B C D 

E F G H 
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  2.2 ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีต่อการงอกของสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 
   ทดสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีซีต่อการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา C. capsici  สาเหตุโรค 
แอนแทรคโนส พบว่า การฉายรังสียูวีซีที่ระยะเวลา 10 นาท ีขึ้นไป มีระดับความเข้มแสง 1.56 กิโลจูล/ตารางเมตร 
สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อราได้อย่างสมบูรณ์ (100 %) (Table 2 and Figure 3)  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Wenneker et. al. (2012) โดยทดสอบรังสียูวีซีต่อการยับยั้งการงอกของสปอร์ และการเจริญของเชื้อรา 
พบว่ารังสียูวีซีสามารถฆ่าสปอร์ของเชื้อราได้อย่างสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามสปอร์ที่มีสีเข้ม (dark 
pigments) เช่น Alternaria alternata หรือ Venturia inequalis มีความต้านทานต่อรังสียูวีซีมากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเชื้อราที่สร้างสปอร์สีอ่อน (weakly pigments) เช่น Penicillium expansum และ Botrytis 
cinerea และรังสียูวีซีไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราในจานเลี้ยงเชื้อ (in vitro) 

Table 2 Efficacy of UVC for the inhibition of spore germination of Colletotrichum capsici 
 on potato dextrose agar (PDA) after 7 days of incubation 

        Treatment     Inhibition of spore germination(%)(1) 

control (without UVC)    0.00 d 
Prochloraz  500 mg/l 100.00 a 
UVC    for  1 min  (0.16 kJ/m2)    3.80 c 
UVC    for  5 min  (0.78 kJ/m2)    10.55 b 
UVC    for 10 min  (1.56 kJ/m2)  100.00 a 
UVC    for 20 min  (3.12 kJ/m2)  100.00 a 
UVC    for 30 min  (4.68 kJ/m2)  100.00 a 
UVC    for 60 min  (9.36 kJ/m2) 100.00 a 
    F-test     ** 
    CV (%)    2.46 

(1)Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
  



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figure 3 Efficacy of UVC for the inhibition of spore germination of Colletotrichum capsici 
  on potato dextrose agar (PDA) after 7 days of incubation 

 A) control (without UVC) B) Prochloraz  500 mg/l 
 C) UVC  for  1 min  (0.16 kJ/m2) D) UVC  for  5 min  (0.78 kJ/m2) 
 E) UVC  for 10 min  (1.56 kJ/m2) F) UVC  for 20 min  (3.12 kJ/m2) 
 G) UVC  for 30 min  (4.68 kJ/m2) H) UVC  for 60 min  (4.9.36 kJ/m2)  

 3. ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีซใีนการควบคุมโรคแอนแทรคโนส 
 3.1 ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีซีเบื้องต้น 
 การฉายรังสียูวีซี ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ระยะเวลาต่างๆ ในการควบคุมโรค- 
แอนแทรคโนสบนผลพริกข้ีหนูแดงที่ปลูกเชื้อรา C. capsici พบว่า การฉายรังสียูวีซีมีประสิทธิภาพในยับยั้งความ
รุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (Table 3) ผลพริกข้ีหนูแดงที่
ฉายรังสียูวีซี นาน 60 นาที ระดับความเข้มแสง 9.36 กิโลจูล/ตารางเมตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรค
แอนแทรคโนสบนผลพริกแดง มีขนาดแผล 1.08 เซนติเมตร รองลงมา คือ การฉายรังสียูวีซี นาน 10, 20 และ 30 
นาที ระดับความเข้มแสง 1.56, 3.12 และ 4.68 กิโลจูล/ตารางเมตร มีขนาดแผล 1.19, 1.28 และ 1.29 เซนติเมตร 

ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ฉายรังสียูวีซีบนผลพริก มีขนาดแผล 1.42 เซนติเมตร แต่อย่างไรกต็ามการจุ่ม
ผลพริกในโพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 3 นาที ไม่ท าให้เกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก (Table 3 
and Figure 4)  
 จากผลการทดลองนี้ เลือกระยะเวลาในการฉายรังสียูวีซี 10, 20, 30 และ 60 นาที มาใช้ในการ
ทดสอบข้ันต่อไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และเพ่ิม
ความถึ่ในการฉายรังสียูวีซีทุก 10 นาที จนถึง 60 นาที 
  

A B C D 

E F G H 
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Table 3 Efficacy of UVC to control anthracnose of Colletotrichum capsici Inoculated chili 
 fruits storage at 15 ºC for 14 days 

Treatment Symptom lesion  (1) (cm) 

control (without UVC) 1.42 d 
Prochloraz  500 mg/l 0.00 a 
UVC    for  1 min  (0.16 kJ/m2) 1.39 cd 
UVC    for  5 min  (0.78 kJ/m2)  1.44 d 
UVC    for 10 min  (1.56 kJ/m2)  1.19 bc 
UVC    for 20 min  (3.12 kJ/m2)  1.28 bcd 
UVC    for 30 min  (4.68 kJ/m2)  1.29 bcd 
UVC    for 60 min  (9.36 kJ/m2) 1.08 b 
    F-test    ** 
    CV (%)  13.92 

(1)Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Efficacy of UVC to control anthracnose of Colletotrichum capsici Inoculated chili 
 fruits storage at 15 ºC for 14 days 
 A) control (without UVC) B) Prochloraz  500 mg/l 
 C) UVC  for  1 min  (0.16 kJ/m2) D) UVC  for  5 min  (0.78 kJ/m2) 
 E) UVC  for 10 min  (1.56 kJ/m2) F) UVC  for 20 min  (3.12 kJ/m2) 
 G) UVC  for 30 min  (4.68 kJ/m2) H) UVC  for 60 min  (9.36 kJ/m2)  
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 3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้รังสียูวีซีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส 
 การฉายรังสียูวีซี ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร บนผลพริก ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพจากการ

ทดสอบเบื้องต้น (ข้อ 3.1) ตั้งแต ่10 - 60 นาที โดยห่างกันทุก 10 นาที เปรียบเทียบกับผลพริกท่ีไม่ฉายรังสียูวีซ ี
และผลพริกจุ่มในโพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 3 นาที พบว่า การฉายรังสียูวีซีบนผลพริกท าให้ความ
รุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (Table 4) การฉายรังสียูวี
ซีบนผลพริกท่ีปลูกเชื้อรา C. capsici เป็นเวลา 60 นาที ระดับความเข้มแสง 9.36 กิโลจูล/ตารางเมตร มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกแดง มีขนาดแผล 0.22 ซม. รองลงมาคือผลพริกท่ี
ฉายรังสียูวีซี 50 นาที (7.8 กิโลจูล/ตารางเมตร) และ 30 นาที (4.68 กิโลจูล/ตารางเมตร) มีขนาดแผล 0.26 และ 
0.29 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ฉายรังสียูวีซีบนผลพริก มีขนาดแผล 0.50 เซนติเมตร (Table 4 and 
Figure 5) ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Kanlaya (2014) พบว่ารังสียูวีซีสามารถกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์ 
phenylalanine ammonia lyase (PAL), chitinase, ß-1,3 glucanase และ peroxidase ผลมะม่วงที่มีการฉาย
รังสียูวีซี ระดับความเข้มแสง 6.16 กิโลจูล/ตารางเมตร เก็บที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 วัน มีการ
เกิดโรคแอนแทรคโนส 45.00 เปอร์เซ็นต์ และความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส 2.13 คะแนน เปรียบเทียบกับผล
มะม่วงที่ไม่ฉายรังสียูวีซี มีการเกิดโรค 70.00 เปอร์เซ็นต์ และความรุนแรงของโรค 3.23 คะแนน  
 
Table 4 Efficacy of UVC for 10 to 60 minutes (every 10 minutes) to control anthracnose of 
 Colletotrichum capsici Inoculated chili fruits storage at 15 ºC for 14 days 

   Treatment Symptom lesion  (1) (cm) 

control (without UVC) 0.50 de 
Prochloraz  500 mg/l 0.00 a 
UVC    for  10 min  (1.56 kJ/m2) 0.43 cde 
UVC    for  20 min  (3.12 kJ/m2)  0.53 e 
UVC    for  30 min  (4.68 kJ/m2)  0.29 bc 
UVC    for  40 min  (6.24 kJ/m2)  0.32 bcd 
UVC    for  50 min  (7.80 kJ/m2)  0.26 bc 
UVC    for  60 min  (9.36 kJ/m2) 0.22 b 
    F-test    ** 
    CV (%)    45.27 

(1)Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT 
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Figure 5 Efficacy of UVC for 10 to 60 minutes (every 10 minutes) to control anthracnose of 
 Colletotrichum capsici Inoculated chili fruits kept at 15 ºC for 14 days 
 A) control (without UVC) B) Prochloraz  500 mg/l 
 C) UVC  for  10 min  (1.56 kJ/m2) D) UVC  for  20 min  (3.12 kJ/m2) 
 E) UVC  for  30 min  (4.68 kJ/m2) F) UVC  for  40 min  (6.24 kJ/m2) 
 G) UVC  for  50 min  (7.80 kJ/m2) H) UVC  for  60 min  (9.36 kJ/m2)  
 
 4. ศึกษาผลของการใช้รังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลพริกขี้หนูหลังการเก็บเกี่ยว  
 ผลพริกข้ีหนูแดงน ามาฉายรังสียูวีซี ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ช่วงระยะเวลา 30 - 60 นาที  (4.68 
- 9.36 กิโลจูล/ตารางเมตร) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส เปรียบเทียบกับผลพริกที่ไม่ฉาย
รังสียูวีซี และจุ่มในโพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 3 นาที เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 14 วัน พบว่า การสูญเสียน้ าหนัก ความแน่นเนื้อ และการเปลี่ยนแปลงสีของผลพริกขี้หนูไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติในทุกกรรมวิธี ผลพริกขี้หนูที่ฉายรังสียูวีซี 30 - 60 นาที มีการสูญเสียน้ าหนัก 1.16 -1.45 เปอร์เซ็นต์ 
เปรียบเทียบกับผลพริกขี้หนูที่ไม่ฉายรังสียูวีซี (กรรมวิธีควบคุม) มีการสูญเสียน้ าหนัก 1.17 เปอร์เซ็นต์ (Table 5) 
สอดคล้องกับงานของปริยวรรณ (2551) การสูญเสียน้ าหนักของพริกหวานภายหลังการฉายรังสียูวีซี ที่ 5  7 และ 
9 กิโลจูล/ตารางเมตร เปรียบเทียบกับที่ไม่ฉายรังสี เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดอายุการเก็บรักษา แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยทุกกรรมวิธีมีการสูญเสียน้ าหนัก ไม่เกินร้อยละ 5 ใน
วันที่ 30 ของการเก็บรักษา  
 ความแน่นเนื้อของผลพริกขี้หนู ที่ฉายรังสียูวีซี 30 -60 นาที มีความแน่นเนื้อ 16.07 -18.87 นิวตัน 
ใกล้เคียงกับผลพริกที่ไม่ฉายรังสียูวีซี (กรรมวิธีควบคุม) มีความแน่นเนื้อ 16.71 นิวตัน แต่อย่างไรก็ตามผลพริกที่
ฉายรังสียูวีซี นาน 50 นาที มีระดับความเข้ม 7.80 กิโลจูล/ตารางเมตร มีค่าความแน่นเนื้อสูงที่สุด คือ 18.87  
นิวตัน (Table 5) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vicente, et. al. (2005) ความแน่นเนื้อของผลพริกที่ฉายรังสียูวีซี  
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7 กิโลจูล/ตารางเมตร และผลพริกที่ไม่ได้ฉายรังสียูวีซี (กรรมวิธีควบคุม) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 18 วัน พบว่า ผลพริกที่ฉายรังสียูวีซีมีความแน่นเนื้อสูงกว่าผลพริกที่ไม่ฉายรังสียูวีซี  และจากการศึกษา
ของ Barka et. al. (2000) การฉายรังสียูวีซีสามารถลดกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์พืช (cell wall 
degrading enzyme) และชะลอการอ่อนนุ่ม (softening) ของเนื้อเยื่อผลมะเขือเทศ  

Table 5  Effect of UVC on weight loss and firmness of chili storage at 15 C for 14 days 

   Treatment weight loss (%) Firmness (N) 

control (without UVC) 1.17 16.71 
Prochloraz  500 mg/l 1.03 17.48 
UVC    for  30 min  (4.68 kJ/m2)  1.05 17.73 
UVC    for  40 min  (6.24 kJ/m2)  1.16 16.07 
UVC    for  50 min  (7.80 kJ/m2)  1.25 18.87 
UVC    for  60 min  (9.36 kJ/m2) 1.45 17.29 
CV (%) 33.31 12.73 

 
 การเปลี่ยนแปลงสีของผลพริก ค่าความสว่าง (L)  ค่าสีน้ าเงิน-เหลือง (b-value) และค่าสีเขียว-แดง (a-
value) ของผลพริกขี้หนูแดงที่ฉายรังสียูวีซีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับผลพริกท่ีจุ่มน้ า 
(กรรมวิธีควบคุม) และโพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า ค่าความสว่าง (L)  อยู่ในช่วง 32.51-33.85 ค่าสีน้ า
เงิน-เหลือง (b-value) อยู่ในช่วง 30.95-32.99 และค่าสีเขียว-แดง (a-value) อยู่ในช่วง 44.87-46.02 (Table 6) 

Table 6 Effect of UVC on color changes (L, a and b value) of chili peel storage at 15 C 
 for 14 days 

   Treatment L-value b-value a-value 

control (without UVC) 30.52 23.82 39.54 
Prochloraz  500 mg/l 26.36 26.67 41.14 
UVC    for  30 min  (4.68 kJ/m2)  30.11 25.28 38.79 
UVC    for  40 min  (6.24 kJ/m2)  31.31 28.70 39.94 
UVC    for  50 min  (7.80 kJ/m2)  30.53 26.94 39.73 
UVC    for  60 min  (9.36 kJ/m2) 31.74 25.00 38.18 
CV (%)  4.33 10.58  5.70 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 โรคแอนแทรคโนสของพริกขี้หนูแดง มีสาเหตุจากการเข้าท าลายของ เชื้อรา Colletotrichum capsici 
ท าให้เกิดอาการรุนแรงบนผลพริก เมื่อฉายรังสียูวีซี ระดับความเข้ม 1.56 กิโลจูล/ตารางเมตร ขึ้นไป สามารถยับยั้ง
การงอกของสปอร์เชื้อรา C. capsici  ไดอ้ย่างสมบูรณ์ (100 เปอร์เซ็นต์) แต่อย่างไรก็ตามรังสียูวีซี ตั้งแต่งระดับ
ความเข้ม 0.156 – 9.360 กิโลจูล/ตารางเมตร ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. capsici ได ้การใช้
รังสียูวีซีระดับความเข้ม 4.68 - 9.36  กิโลจลู/ตารางเมตร มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของ
พริกข้ีหนูแดงท่ีเกิดจากการปลูกเชื้อรา C. capsici  มีขนาดแผล 0.22-0.32 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่
ฉายรังสียูวีซี มีขนาดแผล 0.50 เซนติเมตร และคุณภาพของผลพริกหลังการฉายรังสียูวีซีไม่มีความแตกต่างกับผล
พริกที่ไม่ฉายรังสียูวีซี การควบคุมโรคแอนแทรคโนสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรใช้ร่วมกับวิธีการควบคุมโรค
แบบอ่ืน เช่น การใช้น้ าร้อน และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า จะท าให้ผลพริกขี้หนูแดงเก็บรักษาได้นาน และมี
คุณภาพ 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าวิธีการใช้รังสียูวีซีไปใช้ในการควบคุมโรคแอน
แทรคโนสของพริกข้ีหนูแดง เพ่ือเป็นแนวทางในการยืดอายุการเก็บรักษาผลพริกข้ีหนูให้มีคุณภาพดี และเก็บได้
นานขึ้น 
 2. นักวิจัยน าผลของการใช้รังสียูวีซี ระดับความเข้มแสง ที่สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์และการเจริญ
ของเส้นใยเชื้อรา C. capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสไปประยุกต์ใช้กับเชื้อราชนิดอ่ืน 
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