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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal characteristics 2) economic 
factors 3) knowledge about the use of Trichoderma sp. 4) using of Trichoderma sp. and 5) 
problems and suggestions from using Trichoderma sp. plant disease control of farmers in Ban 
Phaeo District, Samut Sakhon Province. Two hundred thirty farmers were interviewed.  Data 
analysis by using descriptive statistics included frequency, percentage, mean, standard deviation, 
maximum and minimum. The results revealed that most of the farmers were female (53.50%), 
51−67 year sold (35.20%), married (85.70%), elementary school level (80.40%) and with 2 years 
experiences of using Trichoderma sp. (79.10%). Total farming areas were averaged at 11–20 rai 
(50.40%) and mango was planted the most (40.00%) with productivity between 2,000–2,330 
kg./rai/year (39.10%). Income was between 35,667–65,333 Baht/rai/year (35.70%) whereas 
expense was between 27,602−40,000 Baht/rai/year (37.80%). Overall, farmers had a high level 
of knowledge on using Trichoderma sp. (µ = 0.84). Farmers used Trichoderma sp. to control 
plant disease at a high level (µ =1.91) including preparation of culture medium, incubation of 
Trichoderma sp., Pulting of Trichoderma sp., soil and plant infection by Trichoderma sp. and 
preparation of mixing water with Trichoderma sp. (averaged at 1.95, 1.94, 1.93, 1.91 and 1.86, 
respectively) 

Keywords: Trichoderma sp., plant disease control, using of Trichoderma sp. of farmers, 
Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province

Agricultural Sci.  J. (2018)  Vol. 49(2): 159–167                         ว. วิทย. กษ. (2561) 49(2): 159–167



การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช จังหวัดสมุทรสาคร>>

160 Agricultural Sci. J. 2018 Vol. 49 (2) 

บทคัดย่อ

การวจิยัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา ปัจจยัพืน้ฐาน
ส่วนบคุคล ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ ความรู้เกีย่วกบัการ
ใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร การใช้ราไตรโคเดอร์ 
มาควบคมุโรคพืชของเกษตรกรและปัญหา ข้อเสนอแนะ
จากการใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา จ�านวน 230 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่าสุด ผลการวิจัย พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 53.50) มีอายุ 
51–67 ปี (ร้อยละ 35.20) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 
85.70) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
80.40) มีประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา 2 ปี 
(ร้อยละ 79.10) มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด11–20 ไร่ (ร้อยละ 
50.40) ปลูกมะม่วงมากที่สุด (ร้อยละ 40.00) ปริมาณ
ผลผลิต 2,000–2,330 กก./ไร่/ปี (ร้อยละ 39.10)  
รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตในช่วงระหว่าง 35,667–
65,333 บาท/ไร่/ปี (ร้อยละ 35.70) รายจ่ายจากการ
ผลิตในช่วงระหว่าง 27,602–40,000 บาท/ไร่/ปี (ร้อยละ 
37.80) ในภาพรวมเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช ้
ราไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 0.84) 
และเกษตรกรมีการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 1.91) ประกอบด้วย  
ด้านการเตรยีมอาหารเล้ียงเชือ้ การบ่มราไตรโคเดอร์มา 
การใส่หัวเช้ือไตรโคเดอร์มาการใช้น�้าเชื้อสดฉีดพ่น 
ลงดินและพืชและการเตรียมน�้าผสมราไตรโคเดอร์มา
สดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.95, 1.94, 1.93, 1.91 
และ 1.86 ตามล�าดับ)

ค�าส�าคัญ :  ราไตรโคเดอร ์มา, ควบคุมโรคพืช,  
การใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร, อ�าเภอบ้านแพ้ว, 
จังหวัดสมุทรสาคร

บทน�า

ในสภาวะปัจจุบันสภาพดินในแปลงปลูกพืช
ทัว่ไปมคีวามเสือ่มโทรมลงอย่างมาก เนือ่งจากเกษตรกร
มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอย่างหนัก 
โดยไม่เคยปรับปรุงบ�ารุงดิน จึงท�าให้ประสบปัญหา 
การระบาดของโรคราทางดินซ่ึงเมื่อพืชเป็นโรคแล้วไม่
สามารถแก้ไขได้การใช้สารเคมีจึงเป็นการสิ้นเปลือง
และไม่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังท�าให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ การใช้ราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันและก�าจัด
โรคพชื จงึเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในขณะ
นี้ เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย และยังมีความปลอดภัยสูง 
วิธีการนี้ จึงเป ็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหนึ่งส�าหรับ
เกษตรกร.(Chiang.Mai Agricultural Technology 
Promotion Center, 2014)

นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช ้ราไตรโคเดอร ์มา เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของ 
ภาคเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตรเน้นโครงการส่งเสรมิ
การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อ
ให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปปลอดสารเคมีหรืออยู่
ในระดับท่ีปลอดภยักับผูบ้รโิภค การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลติเกษตรสูเ่กษตรกรและผู้สนใจน�าไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรเพือ่เพิม่คณุภาพและผลผลติพชื รวมทัง้
เป็นการลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคม ี 
การเพ่ิมรายได้ให ้เกษตรกร (Department of 
Agriculture Extension, 2015)

ราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีมี
ประโยชน์ จัดเป็น soil saprophyte และเป็น 
mycoparasite โดยใช้เส้นใยพันรัด เส้นใยราสาเหตุ
โรคพืชจากนั้นเข ้าเจริญในเส ้นใยของราสาเหตุ 
โรคพืชได้โดยการย่อยผนังเซลล์ แล้วใช้อาหารจาก 
ราสาเหตุโรคพืช ราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีในดินที่มี
ความช้ืนแต่ไม่แฉะ สามารถแยกเช้ือบริสุทธิ์จากดิน
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ธรรมชาติได้ง่าย ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ราไตร
โคเดอร์มาเป็นราที่พบได้ทั่วไปในดิน เศษซากพืชซาก
สตัว์ อนิทรยีวตัถ ุและบรเิวณระบบรากพชื (Vinale et 
al., 2008) เจริญบนอาหารเลี้ยงราได้หลายชนิด 
(Chamswarng, 2004) มกีารเจริญเติบโตเรว็และผลิต
สปอร์ได้มาก ราชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีรายงาน
มากกว่า 29 ชนิด (Tang et al., 2001) บางสายพันธุ์
มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชและบางสายพันธุ์
สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Soythong, 
2008)

อ�าเภอบ้านแพ้วมีจ�านวนเกษตรกรที่ ใช ้
ไตรโคเดอร์มาในพืน้ทีใ่นปี พ.ศ. 2558 ทัง้หมด 7 ต�าบล 
มพีืน้ทีก่ารเกษตรทัง้หมด 71,886 ไร่ มจี�านวนครวัเรอืน
เกษตรกร 5,279 ราย ครัวเรือน เกษตรกรปลูกมะนาว
มะม่วง ฝรั่ง ชมพู ล�าไย และมะพร้าว เป็นต้น (Samut 
Sakhon Provincial Agricultural Extension Office, 
2016) ซ่ึงในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีเป็น
จ�านวนมากจะส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของผู้ผลิต 
ผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม ดังน้ัน การใช้ราไตรโคเดอร์มา
จะช่วยในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจาก 
ราในดินจะท�าให ้ลดความเสียหายจากการใช ้ 
สารเคมี ท�าให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้สารเคมี  
และสามารถเพ่ิมมูลค ่าสินค ้าทางการเกษตรได ้ 
(Department of Agriculture Extension, 2015) 
ด้วยเหตุนี้การศึกษาเร่ืองการใช้ราไตรโคเดอร์มา
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกรอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมทุรสาคร จงึมวีตัถปุระสงค์เพ่ือน�าผลการศกึษาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
และใช้เป็นแนวทางส�าหรับการวางแผนในการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการเกษตรต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี 
คือ แบบสัมภาษณ์ (interview. schedule) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตร
โคเดอร์มา การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของ
เกษตรกร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะข้อค�าถาม
ความรู้ ตอบถูก = 1 ตอบผิด = 0 เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน 0.00 ถึง 0.33 = น้อย, 0.34 ถึง 0.66 = 
ปานกลาง, 0.67 ถึง 1.00 = มาก ข้อค�าถามการปฏิบัติ 
ปฏิบัติทุกครั้ง = 2 ปฏิบัติบางครั้ง = 1 ไม่เคยปฏิบัติ  
= 0 เกณฑ์การให้คะแนนช่วงคะแนน 1.00 ถึง  
1.33 = น้อย, 1.34 ถึง 1.67 = ปานกลาง, 1.68 ถึง  
2.00 = มาก ทดสอบเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรง  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาความเชื่อมั่น โดยน�าแบบ
สัมภาษณ์ไปท�าการทดสอบที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
30 ราย น�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของ 
Kuder−Richardson (KR−20) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร 
เท่ากับ 0.767 และค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha. coefficient)  
ได้ค่าความเช่ือมั่นการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุม 
โรคพืชของเกษตรกร เท่ากับ 0.834 การวิเคราะห ์
ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิต ิ
ในการวเิคราะห์ ได้แก่ สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี 
(frequency distribution) ร้อยละ (percentage)  
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต�่าสุด 
(minimum)

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 123 

ราย คิดเป็นร้อยละ 53.50 เป็นเพศชายจ�านวน 107 
ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 อายุ พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 51– 67 ปี จ�านวน 81 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 35.20 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง  
44–50 ปี จ�านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00  
และช่วงอายุระหว่าง 27–43 ปี จ�านวน 73 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 31.70 ตามล�าดับ โดยเกษตรกร 
มีอายุน้อยที่สุด 27 ปี อายุมากที่สุด 67 ปี และมีอายุ
เฉลีย่ 47.78 ปี สถานภาพ สมรส จ�านวน 197 ราย คดิเป็น
ร้อยละ 85.70  รองลงมา ได้แก่ โสด จ�านวน 18 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 7.80 และหม้าย/หย่าร้าง จ�านวน 15 
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ระดับการศึกษา พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จ�านวน 185 ราย คดิเป็นร้อยละ 80.40 รองลงมา ได้แก่
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืสงูกว่าจ�านวน 34 ราย 
คิดเป ็นร ้อยละ 14.80 และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น จ�านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.80 
ประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกร 
มีประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา 2 ปี จ�านวน 
182 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.10 รองลงมา 1 ปี จ�านวน 
48 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.90 ตามล�าดับ

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรมีพื้นที่ในการปลูกมะม่วง ฝรั่ง 

มะนาว พริก ถั่วฝักยาวและอื่น ๆ มากที่สุดอยู่ในช่วง
ระหว่าง 11–20 ไร่ จ�านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 
50.40 รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วงระหว่าง 21–30 ไร่ 
จ�านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.80 และในช่วง
ระหว่าง 1–10 ไร่ จ�านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.80 
ตามล�าดับโดยเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดเฉลี่ย  
คือ 7.80 ไร่ 

ส�าหรับการปลกูมะม่วง เกษตรกรปลกูมะม่วง
มากที่สุดในช่วงระหว่าง 1–10 ไร่ จ�านวน 92 ราย  
คดิเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แก่ อยูใ่นช่วงระหว่าง 
11–20 ไร่ จ�านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10 และ
ในช่วงระหว่าง  21–30 ไร่ จ�านวน 2 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 0.90 ปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้

ผลผลิตปริมาณ  2,000–2,330 กก./ไร่/ปี จ�านวน  
90 คน คดิเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมา ได้แก่ เกษตรกร
ได้ผลผลิตปริมาณ 2,331–2,667 กก./ไร่/ปี จ�านวน  
14 คน คิดเป็นร ้อยละ 6.10 และเกษตรกรได้ 
ผลผลติปรมิาณ 2,668–3,000 กก./ไร่/ปี จ�านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล�าดับ โดยเกษตรกรได้ผลผลิต
ปริมาณน้อยท่ีสุด 2,000 กก./ไร่/ปี มีระดับผลผลิต
ปริมาณมากที่สุด 3,000 กก./ไร่/ปี 

ส่วนการปลกูฝรัง่ เกษตรกรปลกูฝรัง่มากทีส่ดุ
ในช่วงระหว่าง 1–10 ไร่ จ�านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.00 รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วงระหว่าง 11–20 ไร่ 
จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 และในช่วงระหว่าง 
21–30 ไร่ จ�านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.40 ปรมิาณ
ผลผลติ พบว่า เกษตรกรได้ผลผลติปรมิาณ 700–800  
กก./ไร่/ปี จ�านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 22.60 รองลงมา  
ได้แก่ เกษตรกรได้ผลผลติปรมิาณ 900–1,000 กก./ไร่/ปี 
จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 โดยเกษตรกร 
ได้ผลผลิตปริมาณน้อยที่สุด 700 กก./ไร่/ปี มีระดับ 
ผลผลิตปริมาณมากที่สุด 1,000 กก./ไร่/ปี

การปลูกมะนาว เกษตรกรปลูกมะนาวมาก
ทีส่ดุในช่วงระหว่าง 1–6 ไร่ จ�านวน 33 คน คดิเป็นร้อย
ละ 14.30 รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วงระหว่าง 7–11 ไร่ 
จ�านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.70 และในช่วง
ระหว่าง 12–17 ไร่ จ�านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.80 ปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิต
ปริมาณ 2,500–2,666 กก./ไร่/ปี จ�านวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรได้
ผลผลติปรมิาณ 2,667–2,833 กก./ไร่/ปี จ�านวน 10 คน 
คิดเป ็นร ้อยละ 4.30 และเกษตรกรได ้ผลผลิต 
ปริมาณ 2,834–3,000 กก./ไร่/ปี จ�านวน 1 คน 
คดิเป็นร้อยละ 0.40 ตามล�าดบั โดยเกษตรกรได้ผลผลติ
ปริมาณน้อยท่ีสุด 2,500 กก./ไร่/ปี  มีระดับผลผลิต
ปริมาณมากที่สุด 3,000 กก./ไร่/ปี
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 ในขณะที่พื้นที่ปลูกพริก ถั่วฝักยาว และอื่น ๆ  
เกษตรกรปลูกพริก ถั่วฝักยาว และอื่น ๆ อยู่ในช่วง
ระหว่าง 1–9 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.20 ปริมาณผลผลิต 
พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณ 500–1,500 กก./
ไร่/ปี จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 รายได้จาก
การจ�าหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกรมีรายได้ ในช่วง
ระหว่าง 35,667–65,333 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.70 รองลงมา ได้แก่ 65,334–95,000 คิดเป็นร้อยละ 
35.20 บาท/ไร่/ปี และในช่วงระหว่าง 6,000–35,666 
บาท/ไร่/ปี คดิเป็นร้อยละ 29.10 ตามล�าดบั โดยเกษตรกร
มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตน้อยที่สุด 6,000  
บาท/ไร่/ปี และมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตมาก
ที่สุด 95,000 บาท/ไร่/ปี รายจ่ายจากการผลิต พบว่า 
เกษตรกรมีรายจ่าย ในช่วงระหว่าง 27,602–40,000 
บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมา ได้แก่  

ในช่วงระหว่าง 15,201–27,601 บาท/ไร่/ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 32.60 และในช่วงระหว่าง 2,800–15,200  
บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 29.60 ตามล�าดับ โดย
เกษตรกรมีรายจ่ายจากการผลิตน้อยท่ีสุด 2,800 
บาท/ไร่/ปี และมรีายจ่ายจากการผลติมากท่ีสดุ 40,000 
บาท/ไร่/ปี

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มา
เกษตรกรมีความรู ้ เ กี่ ย วกับการใช ้ ร า 

ไตรโคเดอร์มาเฉลีย่ในภาพรวมเท่ากบั 0.84 อยูใ่นระดบั
มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าเกษตรกร 
ทีใ่ช้ราไตรโคเดอร์มา ด้านวธิกีารน�าไปใช้ประโยชน์ ด้าน
ลักษณะและคุณสมบั ติ  ด ้ านวิธีการผลิตขยาย 
ราไตรโคเดอร์มา อยู ่ในระดับมาก (0.86, 0.83  
และ 0.83 ตามล�าดับ) ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Overall levels of knowledge about Trichoderma sp. using

Trichoderma sp. using Knowledge

Mean S.D. Level of knowledge

1. Utilization of Trichoderma sp.
2. Production method of Trichoderma sp.
3. Feature and Qualification

0.86
0.83
0.83

0.307
0.321
0.304

High
High
High

Overall knowledge 0.84 0.322 High

Low = 0.00–0.33, Moderate = 0.34–0.66, High = 0.67–1.00

4. การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
เกษตรกรทีใ่ช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพชื

เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 1.91 อยู่ในระดับมากและเมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรที่ใช้ 
ราไตรโคเดอร์มาด้านการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ  

การบ่มราไตรโคเดอร์มา การใส่หวัเช้ือไตรโคเดอร์มา การ
ใช้น�า้เชือ้สดฉดีพ่นลงดนิและพชื และการเตรยีมน�า้ผสม
ราไตรโคเดอร์มาสดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.95, 
1.94, 1.93, 1.91 และ 1.86 ตามล�าดับ) ดังแสดงใน 
Table 2
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Table 2 Overall using of Trichoderma sp. for plant disease control of farmers

Trichoderma sp. using Using

Mean S.D. Level of Using

1. Preparation of culture medium
2. Incubation of Trichoderma sp.
3. Inoculation of Trichoderma sp.
4. Spraying Trichoderma sp. suspension into soil and onto plant
5. Preparation of water mixed with Trichoderma sp.

1.95
1.94
1.93
1.91
1.86

0.212
0.225
0.255
0.262
0.351

High
High
High
High
High

Overall Using 1.91 0.261 High

Low = 1.00–1.33, Moderate = 1.34–1.67, High = 1.68–2.00

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้ราไตรโคเดอร์มาของ
เกษตรกร

5.1 ปัญหาของเกษตรกร
5.1.1 เกษตรกรขาดทักษะและความ

ช�านาญในการผลิตราไตรโคเดอร์มา เน่ืองจากมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชกิศนูย์จดัการศตัรพูชืชมุชน
และผูท่ี้สนใจเป็นรุ่น ๆ  หลงัจากนัน้เกษตรกรทีต้่องการ
ใช้ราไตรโคเดอร์มาได้รวมตัวกันและต้ังกลุ ่มผลิต 
ราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีความช�านาญ
มากในการผลติ แต่เกษตรกรจ�านวนหน่ึงทีเ่พ่ิงได้รับการ
อบรมและเริ่มท�า จึงขาดทักษะและความช�านาญ 
ประกอบกับเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลว่าไตรโคเดอร์มา
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกระยะการปลูก ใช้แล้วไม่มี 
สารพิษตกค้าง จึงมีผู้สนใจทยอยมาเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรรายใหม่
จึงขาดความช�านาญ

5.1.2 การใช้ราไตรโคเดอร์มาให้ผลช้า
กว่าการใช้สารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคพืช 
เนื่องจากไตรโคเดอร์มามีความสามารถในการควบคุม 
ป้องกันราสาเหตขุองโรคพชืมากกว่าใช้ในการก�าจัดโรค

พืช และมีข้อก�าจัดอื่น ๆ  ในการใช้ เช่น ต้องมีความชื้น 
และไม่ถูกแสงแดดจัด เป็นต้น ถ้าต้องใช้ในการก�าจัด
โรคพืช ต้องใช้ในปริมาณมาก บ่อยครั้งและต่อเนื่อง 
ส่วนเคมมีข้ีอจ�ากดัน้อยกว่าในวธิใีช้และมสีารเคมหีลาย
กลุ่มที่มีผลเฉียบพลันในการเข้าท�าลายเชื้อของสาเหตุ
ของโรคพืชตามลักษณะเฉพาะของการท�าลาย บางชนดิ
เป็นสารดดูซมึทีถ่กูดดูซมึเข้าในเนือ้เย่ือพชืตรงจดุท่ีเป็น
โรคได้ แต่สารบางชนิดใช้ซ�้า ๆ อาจท�าให้เกิดการดื้อ
ของโรคได้และอาจมีสารพิษตกค้างในพืชช่วงใกล้ 
เกบ็เกีย่วได้ นอกจากนีก้ารใช้ราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อ
เนื่องจะท�าให้ลดการใช้สารเคมีลงท้ังปุ ๋ยเคมี และ 
สารป้องกันก�าจัดโรคพืช และในการควบคุมโรคพืช
เกษตรกรทั่วไปจะใช้สารเคมี 1 ลติร หรอื 1 กโิลกรมั  
ในราคา ตัง้แต่ 250−3,000 บาท ถ้าผสมน�า้ในอตัรา  
20 ซซี/ีน�้า 20 ลิตร จะผสมน�้าได้ 1,000 ลิตร แต่ถ้า 
ใช้ราไตรโคเดอร์มาผสมน�้าให้ได้ 1,000 ลิตร จะใช ้
ราไตรโคเดอร์มา 5 กโิลกรมั ในราคา 75 บาท ซึง่เกษตรกร
สามารถผลิตราไตรโคเดอร์มาได้ในราคากิโลกรัมละ  
15 บาท แสดงว่าการใช้ราไตรโคเดอร์มาจะลดต้นทุนกว่า 
การใช้สารเคมี
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5.1.3 ขัน้ตอนการผลติราไตรโคเดอร์มา 
และล้างราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคพืช ต้องใช้เวลามาก เกษตรกรบางราย 
จึงไม่ค่อยมีเวลา ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อต้องใช้
เวลาหลายชั่วโมง (อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง) และต้อง 
เลี้ยงเชื้ออีก 7 วัน ถ ้าฤดูหนาวอุณหภูมิต�่ากว ่า  
18 องศาเซลเซียส ต้องเลี้ยงเชื้อมากกว่า 7 วัน อาจไม่ 
ทันการ เมื่อมีการระบาดของโรคพืช ในสภาพอากาศ
แปรปรวนจากการวางแผนการผลติและใช้ราไตรโคเดอร์มา 
ต ้องใช ้ราไตรโคเดอร ์มาในช ่วงที่แสงแดดไม่จัด  
ซ่ึงเป็นช่วงบ่าย จึงท�าให้มีเวลาไม่เพียงพอ ถ้าต้องใช้ 
ราไตรโคเดอร์มาในปริมาณมาก ๆ วิธีแก้ปัญหา 
การผลิตคงปรับเปลี่ยนไม่ได้มากนัก บางช่วงเวลาควร
ต้องมีห้องควบคุมอุณหภูมิ ส่วนการล้างเชื้อสามารถ
ล้างแล้วใช้ได ้หมดภายใน 24 ชั่วโมง จึงล้างไว ้
ล่วงหน้าได้

5.1.4 สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูม ิ
ที่สูงในช่วงหน้าร ้อนมีผลต่อคุณภาพการผลิตรา 
ไตรโคเดอร์มา เนือ่งจากราไตรโคเดอร์มาจะมคุีณภาพดี
ในสภาพแวดล้อมทีอ่ณุหภมู ิ25–28 องศาเซลเซยีส แต่
ในอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส จะท�าให้สภาพ
แวดล้อมไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้มีสปอร์น้อย  
อาจไม่เพียงพอต่อการใช้ควบคุมโรคพืช

5 .1 .5  ในบางครั้ ง เกษตรกรใช ้ รา 
ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชไม่ถูกกับโรคพืช 
หรือไม่ถูกวิธี จึงท�าให้การใช้ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชไม่ได้ผล ในบางกรณีเกษตรกรไม่
สามารถจ�าแนกหรือวิเคราะห์ว่าโรคพืชที่เป็นเกิดจาก
เชื้อชนิดใด เช่น เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ไวรอย 
ไส้เดือนฝอย หรือเชื้ออ่ืน ๆ แล้วน�าไตรโคเดอร์มาไป
ควบคมุโรคพชืดงักล่าว กจ็ะไม่สามารถควบคมุได้ หรอื
เกษตรกรบางรายใช้ไตรโคเดอร์มาทีม่แีสงแดดจดั หรอื
น�าไปผสมกบัสารเคมทีีม่ผีลต่อการท�าลายไตรโคเดอร์มา
จึงท�าให้ใช้ไม่ได้ผล

5.1.6 เกษตรกรใช้ราไตรโคเดอร์มาบ่อย
กว่าการใช้สารเคมี ในการฉีดพ่น โดยเฉพาะต้นพืชที่
อยู ่เหนือพื้นดิน ท�าให้มีความยุ ่งยากในการฉีดพ่น 
เนื่องจากราไตรโคเดอร์มาเป็นราท่ีเจริญเติบโตได้ดี ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีความช้ืนและมีอินทรียวัตถุ เช่น  
ปุย๋หมกั ปุย๋คอก ทีย่่อยสลายแล้ว เมือ่น�าไปฉดีพ่นส่วน
ที่อยู่เหนืออินทรียวัตถุ จะท�าให้ราไตรโคเดอร์มาเจริญ
เตบิโตในช่วงทีม่คีวามช้ืนเท่านัน้ เป็นเหตุให้ต้องฉดีพ่น
บ่อยครั้งในการควบคุมก�าจัดโรคพืชมากกว่าการใช้ 
สารเคมี เพราะราไตรโคเดอร์มาเป็นสารชีวภัณฑ์  
จึงท�าให้มีการเสื่อมสภาพได้รวดเร็ว และเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมจึงจ�าเป็นต้องฉีดพ่น 
ราไตรโคเดอร์มาบ่อยกว่าสารเคมี เพื่อให้สามารถ
ควบคุมและป้องกันโรคพืชได้

5.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม มีข ้อ 

เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตรควรให้ 
ความรู้ และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมี
ทักษะและความช�านาญมากยิ่งขึ้น และควรติดตามผล
การด�าเนินการ ทั้งนี้ ส�านักงานเกษตรจังหวัดหรือ
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอควรจัดท�าคู่มืออย่างง่ายเกี่ยว
กับการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช เพื่อให้
เกษตรกรเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิจารณ์

การวิจัยเรื่อง การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุม
โรคพืชของเกษตรกร อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 

47.78 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
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ประถมศกึษา มีประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา
มากที่สุด 2 ปี  ซึ่งสอดคล้องกับ Sumrittinun (2007)  
ได้ศึกษา การใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูก
หน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กล่าวว่า 
เกษตรกรประมาณสีใ่นห้าเป็นเพศหญงิ เกษตรกรเกอืบ
ทั้งหมดจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรมพีืน้ทีท่�าการเกษตรเฉลีย่ คอื 7.80 

ไร่ เกษตรกรปลกูมะม่วงมากทีส่ดุในช่วงระหว่าง 1−10 
ไร่ ปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณ  
2,000–2,330 กก./ไร่/ปี เน่ืองจากพื้นที่ จังหวัด
สมุทรสาครเป ็นดินตะกอนปากแม ่น�้ าที่มีความ 
อดุมสมบรูณ์ของแร่ธาตตุ่าง ๆ  ทีเ่หมาะกบัการปลกูพืช
และยังมีน�้าตลอดทั้งปี จึงท�าให้เกษตรกรสามารถ 
ผลิตมะม่วงนอกฤดูได้ถึง 2 ครั้ง/ปี และรวมกับผลผลิต
ในฤดูอีก 1 ครั้ง จึงท�าให้ผลผลิตต่อไร่ มีปริมาณมาก 
ถึง 2,000–2,330 กก./ไร่/ปี ประกอบกับได้ใช ้
องค ์ ความรู ้ทางวิชาการจัดการแปลงและใช ้รา 
ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชท�าให้ระบบราก
สมบูรณ์แข็งแรง จึงท�าให้ได้ผลผลิตดี

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มา
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับราไตรโคเดอร์มา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.84) ซึ่งสอดคล้อง
กับ Sumrittinun (2007) ได ้ศึกษา การใช้รา 
ไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผูป้ลกูหน่อไม้ฝรัง่ในจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ ทีก่ล่าวว่า โดยเฉลีย่เกษตรกรมคีวามรู้
เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มาในระดับมากและไม่มี
เกษตรกรรายใดที่มีความรู้ระดับน้อย

4. การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของ
เกษตรกร

เกษตรกรมกีารใช้ราไตรโคเดอร์มควบคมุโรค
พืช โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.91) อย่างไร

ก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เกษตรกรมี
ระดับการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ด้านการ 
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.95) 
แสดงว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านการเตรียม
อาหารเลีย้งเชือ้เป็นอย่างด ีและปฏบิติัถกูต้องตามหลกั
วิชาการ อาจเป็นเพราะได้รับความรู้เรื่องการผลิต 
ราไตรโคเดอร์มา เช่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรมรีะดบัการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคมุโรคพชื 
ด้านการใส่หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู ่ในระดับมาก   
(ค่าเฉลี่ย 1.93) แสดงว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามรู้ 
ในด้านการใส่หวัเชือ้ราไตรโคเดอร์มาอย่างด ีและปฏบิตั ิ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรมีระดับการใช้ 
ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ด ้านการบ่มรา 
ไตรโคเดอร์มาอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.94)  
แสดงว่า เกษตรกรมคีวามรูใ้นด้านการบ่มราไตรโคเดอร์มา 
เนื่องจากเกษตรกรได้รับการอบรมจากหน่วยงาน  
แล้วน�าความรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรมีระดับการใช้ราไตร
โคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ด้านการเตรียมน�้าผสมรา 
ไตรโคเดอร์มาสดอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.86)  
แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติทุกครั้ง ตาม
หลกัวชิาการและเกษตรกรมรีะดบัการใช้ราไตรโคเดอร์
มาควบคมุโรคพืช ด้านการใช้น�า้เช้ือสดฉดีพ่นลงดนิและ
พืชอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.91) แสดงว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์จากการปฏบัิตใินการใช้ราไตรโค
เดอร์มาควบคุมโรคพืช

สรุป

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 
47.78 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
ประถมศกึษา มปีระสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา 
มากที่สุด 2 ปี เกษตรกรมีพื้นท่ีท�าการเกษตรเฉลี่ย  
คือ 7.80 ไร่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มา   
พบว่า  เกษตรกรมีความรู้ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา 
โดยเฉลี่ยมีความรู้อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
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เป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะและคุณสมบัติ วิธีการ 
ผลิตขยายราไตรโคเดอร์มา วิธีการน�าไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน คือ 0.84 เกษตรกรมีการใช้ราไตร
โคเดอร์มาควบคุมโรคพืชโดยรวมอยู ่ในระดับการ
ปฏิบัติมาก โดยจะแบ่งระดับการปฏิบัติออกเป็น 3 
ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางคร้ัง และไม่เคย
ปฏิบัติ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปฏิบัติทุกครั้ง การใช้ 
ราไตรโคเดอร์มาควบคมุโรคพชืของเกษตรกร แบ่งออก
เป ็น 5 ด ้าน คือ การเตรียมอาหารเลี้ยงเ ช้ือ  
การใส่หวัเชือ้ราการบ่มราไตรโคเดอร์มา การเตรียมน�้า 

ผสมราไตรโคเดอร์มา และการใช้น�า้เชือ้สดฉดีพ่นลงดนิ
และพืช เกษตรกรมีระดับการใช้ราไตรโคเดอร์มา
ควบคุมโรคพืช ด้านการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านการใส่หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านการบ่มราไตรโคเดอร์มาอยูใ่นระดบัมาก  
และด้านการเตรียมน�้าผสมราไตรโคเดอร์มาสดอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้แล้วน�าไป
ปฏิบัติและเป็นวิธีท่ีสะดวก ง่าย เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ของเกษตรกร
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