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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
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ปัจจัยพืน้ ฐาน
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร การใช้ราไตรโคเดอร์
มาควบคุมโรคพืชของเกษตรกรและปัญหา ข้อเสนอแนะ
จากการใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา จ�ำนวน 230 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่ำสุด ผลการวิจัย พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (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�ำหน่ายผลผลิตในช่วงระหว่าง 35,667–
65,333 บาท/ไร่/ปี (ร้อยละ 35.70) รายจ่ายจากการ
ผลิตในช่วงระหว่าง 27,602–40,000 บาท/ไร่/ปี (ร้อยละ
37.80) ในภาพรวมเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
ราไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 0.84)
และเกษตรกรมีการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 1.91) ประกอบด้วย
ด้านการเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ การบ่มราไตรโคเดอร์มา
การใส่หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาการใช้น�้ำเชื้อสดฉีดพ่น
ลงดินและพืชและการเตรียมน�้ำผสมราไตรโคเดอร์มา
สดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.95 1.94 1.93 1.91
และ 1.86 ตามล�ำดับ)

บทน�ำ

ในสภาวะปัจจุบันสภาพดินในแปลงปลูกพืช
ทัว่ ไปมีความเสือ่ มโทรมลงอย่างมาก เนือ่ งจากเกษตรกร
มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอย่างหนัก
โดยไม่เคยปรับปรุงบ�ำรุงดิน จึงท�ำให้ประสบปัญหา
การระบาดของโรคราทางดินซึ่งเมื่อพืชเป็นโรคแล้วไม่
สามารถแก้ไขได้การใช้สารเคมีจึงเป็นการสิ้นเปลือง
และไม่คุ้มค่า นอกจากนั้นยังท�ำให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ การใช้ราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันและก�ำจัด
โรคพืช จึงเป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในขณะ
นี้ เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย และยังมีความปลอดภัยสูง
วิ ธี ก ารนี้ จึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี อี ก ทางหนึ่ ง ส� ำ หรั บ
เกษตรกร.(Chiang.Mai Agricultural Technology
Promotion Center, 2014)
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม า เพื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของเกษตรกรและความยั่ ง ยื น ของ
ภาคเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นโครงการส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อ
ให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปปลอดสารเคมีหรืออยู่
ในระดับทีป่ ลอดภัยกับผูบ้ ริโภค การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเกษตรสูเ่ กษตรกรและผูส้ นใจน�ำไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ คุณภาพและผลผลิตพืช รวมทัง้
เป็ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต และลดการใช้ ส ารเคมี
การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ เ กษตรกร (Department of
Agriculture Extension, 2015)
ราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มี
ประโยชน์ จั ด เป็ น soil saprophyte และเป็ น
mycoparasite โดยใช้เส้นใยพันรัด เส้นใยราสาเหตุ
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ราไตรโคเดอร์ ม า, ควบคุ ม โรคพื ช , โรคพื ช จากนั้ น เข้ า เจริ ญ ในเส้ น ใยของราสาเหตุ
การใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร, อ�ำเภอบ้านแพ้ว, โรคพืชได้โดยการย่อยผนังเซลล์ แล้วใช้อาหารจาก
จังหวัดสมุทรสาคร
ราสาเหตุโรคพืช ราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีในดินที่มี
ความชื้นแต่ไม่แฉะ สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์จากดิน
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ธรรมชาติได้ง่าย ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ราไตร
โคเดอร์มาเป็นราที่พบได้ทั่วไปในดินเศษซากพืชซาก
สัตว์อินทรียวัตถุ และบริเวณระบบรากพืช (Vinale et
al., 2008) เจริ ญ บนอาหารเลี้ ย งราได้ ห ลายชนิ ด
(Chamswarng, 2004) มีการเจริญเติบโตเร็วและผลิต
สปอร์ได้มาก ราชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีรายงาน
มากกว่า 29 ชนิด (Tang et al., 2001) บางสายพันธุ์
มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชและบางสายพันธุ์
สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Soythong,
2008)
อ� ำ เภอบ้ า นแพ้ ว มี จ� ำ นวนเกษตรกรที่ ใ ช้
ไตรโคเดอร์มาในพืน้ ทีใ่ นปี พ.ศ. 2558 ทัง้ หมด 7 ต�ำบล
มีพนื้ ทีก่ ารเกษตรทัง้ หมด 71,886 ไร่ มีจำ� นวนครัวเรือน
เกษตรกร 5,279 ราย ครัวเรือน เกษตรกรปลูกมะนาว
มะม่วง ฝรั่ง ชมพู ล�ำไย และมะพร้าว เป็นต้น (Samut
Sakhon Provincial Agricultural Extension Office,
2016) ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีเป็น
จ�ำนวนมากจะส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของผู้ผลิต
ผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การใช้ราไตรโคเดอร์มา
จะช่วยในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจาก
ราในดิ น จะท� ำ ให้ ล ดความเสี ย หายจากการใช้
สารเคมี ท�ำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้สารเคมี
และสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ทางการเกษตรได้
(Department of Agriculture Extension, 2015)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม า
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกรอ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกร
และใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการวางแผนในการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการเกษตรต่อไป

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตร
โคเดอร์มา การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของ
เกษตรกร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะข้อค�ำถาม
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�ำถามการปฏิบัติ
ปฏิบัติทุกครั้ง = 2 ปฏิบัติบางครั้ง = 1 ไม่เคยปฏิบัติ
= 0 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนช่ ว งคะแนน 1.00 ถึ ง
1.33 = น้อย, 1.34 ถึง 1.67 = ปานกลาง, 1.68 ถึง
2.00 = มาก ทดสอบเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรง
โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาความเชื่อมั่น โดยน�ำแบบ
สัมภาษณ์ไปท�ำการทดสอบที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
30 ราย น�ำมาค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของ
Kuder−Richardson (KR−20) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร
เท่ากับ 0.767 และค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha. coefficient)
ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น การใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม าควบคุ ม
โรคพืชของเกษตรกร เท่ากับ 0.834 การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยใช้ ส ถิ ติ
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ประกอบด้ ว ย การแจกแจงความถี่
(frequencydistribution) ร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)ค่ า สู ง สุ ด (maximum) และค่ า ต�่ ำ สุ ด
(minimum)

ผลการทดลองและวิจารณ์

อุปกรณ์และวิธีการ

1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 123
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ราย คิดเป็นร้อยละ 53.50 เป็นเพศชายจ�ำนวน 107
คือ แบบสัมภาษณ์ (interview. schedule) โดยแบ่ง ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 อายุ พบว่า เกษตรกรส่วน
ออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ใหญ่มีอายุระหว่าง 51– 67 ปี จ�ำนวน 81 ราย คิดเป็น
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ร้ อ ยละ 35.20 รองลงมาได้ แ ก่ ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง
44–50 ปี จ�ำนวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00
และช่วงอายุระหว่าง 27–43 ปี จ�ำนวน 73 ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.70 ตามล� ำ ดั บ โดยเกษตรกร
มีอายุน้อยที่สุด 27 ปี อายุมากที่สุด 67 ปี และมีอายุ
เฉลีย่ 47.78 ปี สถานภาพ สมรส จ�ำนวน 197 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 85.70 รองลงมา ได้แก่ โสด จ�ำนวน 18 ราย
คิดเป็นร้อยละ 7.80 และหม้าย/หย่าร้าง จ�ำนวน 15
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 ระดับการศึกษา พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จ�ำนวน 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.40 รองลงมา ได้แก่
ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่าจ�ำนวน
34 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.80 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น จ� ำ นวน 11 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.80
ประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา พบว่าเกษตรกร
มีประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา 2 ปี จ�ำนวน
182 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.10 รองลงมา 1 ปี จ�ำนวน
48 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.90 ตามล�ำดับ
2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรมี พ้ื น ที่ ใ นการปลู ก มะม่ ว ง ฝรั่ ง
มะนาว พริก ถั่วฝักยาวและอื่น ๆ มากที่สุดอยู่ในช่วง
ระหว่าง 11–20 ไร่ จ�ำนวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ
50.40 รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วงระหว่าง 21–30 ไร่
จ�ำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.80 และในช่วง
ระหว่าง 1–10 ไร่ จ�ำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.80
ตามล� ำ ดั บ โดยเกษตรกรมี พื้ น ที่ ป ลู ก ทั้ ง หมดเฉลี่ ย
คือ 7.80 ไร่
ส�ำหรับการปลูกมะม่วง เกษตรกรปลูกมะม่วง
มากที่สุดในช่วงระหว่าง 1–10 ไร่ จ�ำนวน 92 ราย
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แก่ อยูใ่ นช่วงระหว่าง
11–20 ไร่ จ�ำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10 และ
ในช่วงระหว่าง 21–30 ไร่ จ�ำนวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.90 ปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้
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ผลผลิตปริมาณ 2,000–2,330 กก./ไร่/ปี จ�ำนวน
90 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมา ได้แก่ เกษตรกร
ได้ผลผลิตปริมาณ 2,331–2,667 กก./ไร่/ปี จ�ำนวน
14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.10 และเกษตรกรได้
ผลผลิตปริมาณ 2,668–3,000 กก./ไร่/ปี จ�ำนวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล�ำดับ โดยเกษตรกรได้ผลผลิต
ปริมาณน้อยที่สุด 2,000 กก./ไร่/ปี มีระดับผลผลิต
ปริมาณมากที่สุด 3,000 กก./ไร่/ปี
ส่วนการปลูกฝรัง่ เกษตรกรปลูกฝรัง่ มากทีส่ ดุ
ในช่วงระหว่าง 1–10 ไร่ จ�ำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ
30.00 รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วงระหว่าง 11–20 ไร่
จ�ำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 และในช่วงระหว่าง
21–30 ไร่ จ�ำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.40 ปริมาณ
ผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณ 700–800
กก./ไร่/ปี จ�ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 รองลงมา
ได้แก่ เกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณ 900–1,000 กก./ไร่/ปี
จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 โดยเกษตรกร
ได้ผลผลิตปริมาณน้อยที่สุด 700 กก./ไร่/ปี มีระดับ
ผลผลิตปริมาณมากที่สุด 1,000 กก./ไร่/ปี
การปลูกมะนาว เกษตรกรปลูกมะนาวมาก
ทีส่ ดุ ในช่วงระหว่าง 1–6 ไร่ จ�ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.30 รองลงมา ได้แก่ อยู่ในช่วงระหว่าง 7–11 ไร่
จ�ำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.70 และในช่วง
ระหว่าง 12–17 ไร่ จ�ำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ
4.80 ปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิต
ปริมาณ 2,500–2,666 กก./ไร่/ปี จ�ำนวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาได้แก่เกษตรกรได้
ผลผลิตปริมาณ 2,667–2,833 กก./ไร่/ปี จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.30 และเกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณ
2,834–3,000 กก./ไร่/ปี จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.40 ตามล�ำดับ โดยเกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณน้อย
ทีส่ ดุ 2,500 กก./ไร่/ปี มีระดับผลผลิตปริมาณมากทีส่ ดุ
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�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 รายได้จาก
การจ�ำหน่ายผลผลิต 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 คิดเป็นร้อยละ 29.10 ตามล�ำดับ โดยเกษตรกร
มีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิตน้อยที่สุด 6,000
บาท/ไร่/ปี และมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิตมาก
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�ำดับ โดย
เกษตรกรมี ร ายจ่ า ยจากการผลิ ต น้ อ ยที่ สุ ด 2,800
บาท/ไร่/ปี และมีรายจ่ายจากการผลิตมากทีส่ ดุ 40,000
บาท/ไร่/ปี
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มา
เกษตรกรมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ร า
ไตรโคเดอร์มาเฉลีย่ ในภาพรวมเท่ากับ 0.84 อยูใ่ นระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าเกษตรกร
ทีใ่ ช้ราไตรโคเดอร์มา ด้านวิธกี ารน�ำไปใช้ประโยชน์ ด้าน
ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ด้ า นวิ ธี ก ารผลิ ต ขยาย
ราไตรโคเดอร์ ม า อยู ่ ใ นระดั บ มาก (0.86, 0.83
และ 0.83 ตามล�ำดับ) 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
เกษตรกรทีใ่ ช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 1.91 อยู่ในระดับมากและเมื่อ
แยกพิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า เกษตรกรที่ ใ ช้
ราไตรโคเดอร์ ม าด้ า นการเตรี ย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อ

การบ่มราไตรโคเดอร์มา การใส่หวั เชือ้ ไตรโคเดอร์มา การ
ใช้นำ�้ เชือ้ สดฉีดพ่นลงดินและพืช และการเตรียมน�ำ้ ผสม
ราไตรโคเดอร์มาสดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.95,
1.94, 1.93, 1.91 และ 1.86 ตามล�ำดับ) 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�ำนาญในการผลิตราไตรโคเดอร์มา เนื่องจากมีการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั สมาชิกศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
และผูท้ สี่ นใจเป็นรุน่ ๆ หลังจากนัน้ เกษตรกรทีต่ อ้ งการ
ใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม าได้ ร วมตั ว กั น และตั้ ง กลุ ่ ม ผลิ ต
ราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีความช�ำนาญ
มากในการผลิต แต่เกษตรกรจ�ำนวนหนึง่ ทีเ่ พิง่ ได้รบั การ
อบรมและเริ่ ม ท� ำ จึ ง ขาดทั ก ษะและความช� ำ นาญ
ประกอบกับเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลว่าไตรโคเดอร์มา
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกระยะการปลูก ใช้แล้วไม่มี
สารพิษตกค้าง จึงมีผู้สนใจทยอยมาเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรรายใหม่
จึงขาดความช�ำนาญ
5.1.2 การใช้ราไตรโคเดอร์มาให้ผลช้า
กว่าการใช้สารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคพืช
เนื่องจากไตรโคเดอร์มามีความสามารถในการควบคุม
ป้องกันราสาเหตุของโรคพืชมากกว่าใช้ในการก�ำจัดโรค
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พืช และมีข้อก�ำจัดอื่น ๆ ในการใช้ เช่น ต้องมีความชื้น
และไม่ถูกแสงแดดจัด เป็นต้น ถ้าต้องใช้ในการก�ำจัด
โรคพืช ต้องใช้ในปริมาณมาก บ่อยครั้งและต่อเนื่อง
ส่วนเคมีมขี อ้ จ�ำกัดน้อยกว่าในวิธใี ช้และมีสารเคมีหลาย
กลุ่มที่มีผลเฉียบพลันในการเข้าท�ำลายเชื้อของสาเหตุ
ของโรคพืชตามลักษณะเฉพาะของการท�ำลาย บางชนิด
เป็นสารดูดซึมทีถ่ กู ดูดซึมเข้าในเนือ้ เยือ่ พืชตรงจุดทีเ่ ป็น
โรคได้ แต่สารบางชนิดใช้ซ�้ำ ๆ อาจท�ำให้เกิดการดื้อ
ของโรคได้ แ ละอาจมี ส ารพิ ษ ตกค้างในพืชช่วงใกล้
เก็บเกีย่ วได้ นอกจากนีก้ ารใช้ราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อ
เนื่ อ งจะท� ำ ให้ ล ดการใช้ ส ารเคมี ล งทั้ ง ปุ ๋ ย เคมี และ
สารป้องกันก�ำจัดโรคพืช และในการควบคุมโรคพืช
เกษตรกรทั่วไปจะใช้สารเคมี 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม
ในราคา ตัง้ แต่ 250−3,000 บาท ถ้าผสมน�ำ้ ในอัตรา
20 ซีซ/ี น�้ำ 20 ลิตร จะผสมน�้ำได้ 1,000 ลิตร แต่ถ้า
ใช้ ร าไตรโคเดอร์มาผสมน�้ำให้ได้ 1,000 ลิตร จะใช้
ราไตรโคเดอร์มา 5 กิโลกรัม ในราคา 75 บาท ซึง่ เกษตรกร
สามารถผลิตราไตรโคเดอร์มาได้ในราคากิโลกรัมละ
15 บาท แสดงว่าการใช้ราไตรโคเดอร์มาจะลดต้นทุนกว่า
การใช้สารเคมี
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5.1.3 ขัน้ ตอนการผลิตราไตรโคเดอร์มา
และล้างราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคพืช ต้องใช้เวลามาก เกษตรกรบางราย
จึงไม่ค่อยมีเวลา ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อต้องใช้
เวลาหลายชั่วโมง (อย่างน้อย 3 ชั่วโมง) และต้อง
เลี้ ย งเชื้ อ อี ก 7 วั น ถ้ า ฤดู ห นาวอุ ณ หภู มิ ต�่ ำ กว่ า
18 องศาเซลเซียส ต้องเลี้ยงเชื้อมากกว่า 7 วัน อาจไม่
ทันการ เมื่อมีการระบาดของโรคพืช ในสภาพอากาศ
แปรปรวนจากการวางแผนการผลิตและใช้ราไตรโคเดอร์มา
ต้ อ งใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม าในช่ ว งที่ แ สงแดดไม่ จั ด
ซึ่งเป็นช่วงบ่าย จึงท�ำให้มีเวลาไม่เพียงพอ ถ้าต้องใช้
ราไตรโคเดอร์ ม าในปริ ม าณมาก ๆ วิ ธี แ ก้ ป ั ญ หา
การผลิตคงปรับเปลี่ยนไม่ได้มากนัก บางช่วงเวลาควร
ต้องมีห้องควบคุมอุณหภูมิ ส่วนการล้างเชื้อสามารถ
ล้ า งแล้ ว ใช้ ไ ด้ ห มดภายใน 24 ชั่ ว โมง จึ ง ล้ า งไว้
ล่วงหน้าได้
5.1.4 สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ
ที่ สู ง ในช่ ว งหน้ า ร้ อ นมี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการผลิ ต รา
ไตรโคเดอร์มา เนือ่ งจากราไตรโคเดอร์มาจะมีคณ
ุ ภาพดี
ในสภาพแวดล้อมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25–28 องศาเซลเซียส แต่
ในอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส จะท�ำให้สภาพ
แวดล้ อ มไม่ เ หมาะสม เป็ น สาเหตุ ใ ห้ มี ส ปอร์ น ้ อ ย
อาจไม่เพียงพอต่อการใช้ควบคุมโรคพืช
5.1.5 ในบางครั้ ง เกษตรกรใช้ ร า
ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชไม่ถูกกับโรคพืช
หรือไม่ถูกวิธี จึงท�ำให้การใช้ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุ ม โรคพื ช ไม่ ไ ด้ ผ ล ในบางกรณี เ กษตรกรไม่
สามารถจ�ำแนกหรือวิเคราะห์ว่าโรคพืชที่เป็นเกิดจาก
เชื้อชนิดใด เช่น เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ไวรอย
ไส้เดือนฝอย หรือเชื้ออื่น ๆ แล้วน�ำไตรโคเดอร์มาไป
ควบคุมโรคพืชดังกล่าว ก็จะไม่สามารถควบคุมได้ หรือ
เกษตรกรบางรายใช้ไตรโคเดอร์มาทีม่ แี สงแดดจัด หรือ
น�ำไปผสมกับสารเคมีทมี่ ผี ลต่อการท�ำลายไตรโคเดอร์มา
จึงท�ำให้ใช้ไม่ได้ผล

5.1.6 เกษตรกรใช้ราไตรโคเดอร์มาบ่อย
กว่าการใช้สารเคมี ในการฉีดพ่น โดยเฉพาะต้นพืชที่
อยู ่ เ หนื อ พื้ น ดิ น ท� ำ ให้ มี ค วามยุ ่ ง ยากในการฉี ด พ่ น
เนื่องจากราไตรโคเดอร์มาเป็นราที่เจริญเติบโตได้ดี ใน
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและมีอินทรียวัตถุ เช่น
ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก ทีย่ อ่ ยสลายแล้ว เมือ่ น�ำไปฉีดพ่นส่วน
ที่อยู่เหนืออินทรียวัตถุ จะท�ำให้ราไตรโคเดอร์มาเจริญ
เติบโตในช่วงทีม่ คี วามชืน้ เท่านัน้ เป็นเหตุให้ตอ้ งฉีดพ่น
บ่อยครั้งในการควบคุมก�ำจัดโรคพืชมากกว่าการใช้
สารเคมี เพราะราไตรโคเดอร์ ม าเป็ น สารชี ว ภั ณ ฑ์
จึงท�ำให้มีการเสื่อมสภาพได้รวดเร็ว และเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสมจึ ง จ� ำเป็ น ต้ อ งฉี ด พ่ น
ราไตรโคเดอร์มาบ่อยกว่าสารเคมี เพื่อให้สามารถ
ควบคุมและป้องกันโรคพืชได้
5.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
เกษตรกรที่ ต อบแบบสอบถาม มี ข ้ อ
เสนอแนะให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การเกษตรควรให้
ความรู้ และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมี
ทักษะและความช�ำนาญมากยิ่งขึ้น และควรติดตามผล
การด�ำเนินการ ทั้งนี้ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดหรือ
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอควรจัดท�ำคู่มืออย่างง่ายเกี่ยว
กั บ การใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม าควบคุ ม โรคพื ช เพื่ อ ให้
เกษตรกรเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิจารณ์
การวิจัยเรื่อง การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุม
โรคพื ช ของเกษตรกร อ� ำ เภอบ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย
47.78 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
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การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช จังหวัดสมุทรสาคร

ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์
มามากที่สุด 2 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ Sumrittinun
(2007) ได้ศกึ ษา การใช้ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร
ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กล่าวว่า
เกษตรกรประมาณสีใ่ นห้าเป็นเพศหญิง เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรมีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรเฉลีย่ คือ 7.80
ไร่ เกษตรกรปลูกมะม่วงมากทีส่ ดุ ในช่วงระหว่าง 1−10
ไร่ ปริมาณผลผลิต พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตปริมาณ
2,000–2,330 กก./ไร่ / ปี เนื่ อ งจากพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุ ท รสาครเป็ น ดิ น ตะกอนปากแม่ น�้ ำ ที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุตา่ ง ๆ ทีเ่ หมาะกับการปลูกพืช
และยั ง มี น�้ ำ ตลอดทั้ ง ปี จึ ง ท� ำ ให้ เ กษตรกรสามารถ
ผลิตมะม่วงนอกฤดูได้ถึง 2 ครั้ง/ปี และรวมกับผลผลิต
ในฤดูอีก 1 ครั้ง จึงท�ำให้ผลผลิตต่อไร่ มีปริมาณมาก
ถึ ง 2,000–2,330 กก./ไร่ / ปี ประกอบกั บ ได้ ใ ช้
องค์ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการจั ด การแปลงและใช้ ร า
ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชท�ำให้ระบบราก
สมบูรณ์แข็งแรง จึงท�ำให้ได้ผลผลิตดี

ก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เกษตรกรมี
ระดับการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ด้านการ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.95)
แสดงว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านการเตรียม
อาหารเลีย้ งเชือ้ เป็นอย่างดี และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามหลัก
วิชาการ อาจเป็นเพราะได้รับความรู้เรื่องการผลิต
ราไตรโคเดอร์มา เช่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรมีระดับการใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
ด้ า นการใส่ หั ว ราไตรโคเดอร์ ม าอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย 1.93) แสดงว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรู้
ในด้านการใส่หัวราไตรโคเดอร์มาอย่างดี และปฏิบัติ
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ เกษตรกรมี ร ะดั บ การใช้
ราไตรโคเดอร์ ม าควบคุ ม โรคพื ช ด้ า นการบ่ ม รา
ไตรโคเดอร์ ม าอยู ่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 1.94)
แสดงว่า เกษตรกรมีความรูใ้ นด้านการบ่มราไตรโคเดอร์มา
เนื่ อ งจากเกษตรกรได้ รั บ การอบรมจากหน่ ว ยงาน
แล้วน�ำความรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรมีระดับการใช้ราไตร
โคเดอร์ ม าควบคุมโรคพืช ด้านการเตรียมน�้ำผสมรา
ไตรโคเดอร์มาสดอยู ่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 1.86)
แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติทุกครั้ง ตาม
หลักวิชาการและเกษตรกรมีระดับการใช้ราไตรโคเดอร์
มาควบคุมโรคพืช ด้านการใช้นำ�้ เชือ้ สดฉีดพ่นลงดินและ
พืชอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.91) แสดงว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์จากการปฏิบตั ใิ นการใช้ราไตรโค
เดอร์มาควบคุมโรคพืช

3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มา
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับราไตรโคเดอร์มา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.84) ซึ่งสอดคล้อง
กั บ Sumrittinun (2007) ได้ ศึ ก ษา การใช้ ร า
ไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผูป้ ลูกหน่อไม้ฝรัง่ ในจังหวัด
สรุป
ประจวบคีรขี นั ธ์ ทีก่ ล่าวว่า โดยเฉลีย่ เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มาในระดับมากและไม่มี
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย
เกษตรกรรายใดที่มีความรู้ระดับน้อย
47.78 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา
4. การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของ
มากที่สุด 2 ปี เกษตรกรมีพื้นที่ท�ำการเกษตรเฉลี่ย
เกษตรกร
คือ 7.80 ไร่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ราไตรโคเดอร์มา
เกษตรกรมีการใช้ราไตรโคเดอร์มควบคุมโรค พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการใช้ราไตรโคเดอร์มา
พืช โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 1.91) อย่างไร โดยเฉลี่ยมีความรู้อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะและคุณสมบัติ วิธีการ
ผลิตขยายราไตรโคเดอร์มา วิธีการน�ำไปใช้ประโยชน์
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน คือ 0.84 เกษตรกรมีการใช้ราไตร
โคเดอร์ ม าควบคุ ม โรคพื ช โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ การ
ปฏิบัติมากโดยจะแบ่งระดับการปฏิบัติออกเป็น 3
ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคย
ปฏิบัติ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปฏิบัติทุกครั้ง การใช้
ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของเกษตรกร แบ่งออก
เป็ น 5 ด้ า น คื อ การเตรี ย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
การใส่หวั ราการบ่มราไตรโคเดอร์มา การเตรียมน�้ำ

ผสมราไตรโคเดอร์มา และการใช้นำ�้ เชือ้ สดฉีดพ่นลงดิน
และพื ช เกษตรกรมี ร ะดั บ การใช้ ร าไตรโคเดอร์ ม า
ควบคุมโรคพืช ด้านการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านการใส่หัวราไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดับ
มาก ด้านการบ่มราไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดับมาก
และด้านการเตรียมน�้ำผสมราไตรโคเดอร์มาสดอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้แล้วน�ำไป
ปฏิบัติและเป็นวิธีที่สะดวก ง่าย เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ของเกษตรกร
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