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ABSTRACT: Bacterial blight disease caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) could 
damage rice yield from 2 to 74% in several rice-growing countries. An outbreak of this disease 
could be generally found on many rice field areas in Thailand especially in the area where 
susceptible rice varieties were grown. The aims of this study were to survey the incidence of 
the bacterial blight disease and to assess the needs of knowledge in disease management in 
organic rice system in Organic Rice Community Enterprise Group, Local Wisdom Leaning Center 
at Pathum Rat District, Roi Et Province. One hundred and eight farmers were selected by purposive 
sampling where their rice leaf samples were also collected. Disease survey showed that bacterial 
blight disease was found in 14 rice fields (13%) in Pathum Rat district and 92 bacterial isolates 
were obtained from KDML105, RD6 and red glutinous rice plants. To assess the need of knowledge 
for disease control management was done by questionnaire. The statistical method used to 
analyze the data included frequency, percentage, mean, maximum value, minimum value, and 
standard deviation. The results showed that more than 50% of the farmers have had the 
moderate knowledge level of bacterial blight disease and lacked of the knowledge on the 
disease control management. The farmers required the knowledge transfer on bacterial blight 
disease prevention through group extension from Agriculture Learning Center.
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บทคดัย่อ

โรคขอบใบแห้งของข้าวมีสาเหตุจากเช้ือ
แบคทเีรยี Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) 
เป็นโรคที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวได้ต้ังแต่  
2 ถงึ 74 เปอร์เซ็นต์ พบการระบาดตามแหล่งปลกูข้าว
โดยทั่วไปของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใช้ 
พันธุ ์ข้าวอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง การวิจัยครั้งนี ้
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าการส�ารวจโรคขอบใบแห้งของข้าว
และความต้องการความรู้ในการจัดการโรคของกลุ่ม
วิสาหกจิชมุชนปลกูข้าวอนิทรย์ี ศนูย์เครอืข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน อ�าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากร 
ทีใ่ช้ในการศกึษา คอื กลุม่เกษตรกร จ�านวน 108 ราย 
และตัวอย่างข้าวที่แสดงอาการคล้ายโรคขอบใบแห้ง 
จากแปลงปลูกข้าว 108 แปลง ผลการส�ารวจโรคพบ 
โรคขอบใบแห้งในพ้ืนทีอ่�าเภอปทุมรตัต์ จ�านวน 14 แปลง 
คดิเป็น 13 เปอร์เซน็ต์ ในพนัธุข้์าวขาวดอกมะล ิ 105 
พันธ์ุ กข6 และข้าวเหนยีวแดง ส่วนการวดัระดับความรู้ 
และความต้องการการส่งเสรมิความรู ้เคร่ืองมอืทีใ่ช้เป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสงูสดุ ค่าต�า่สุด และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึง่ 
มคีวามรูเ้กีย่วกับโรคขอบใบแห้งระดับปานกลาง ส่วนใหญ่
ยงัขาดความรูใ้นการควบคมุ และป้องกนัการแพร่ระบาด
อย่างถูกวิธี และมีความต้องการความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันก�าจดัโรคขอบใบแห้ง โดยรปูแบบการส่งเสรมิท่ี
ตรงกบัความต้องการของเกษตรกร คือ การส่งเสริมแบบ
กลุ่ม ผ่านศนูย์เรียนรู้ทางการเกษตร  

ค�าส�าคัญ: โรคขอบใบแห้ง, ข้าวอนิทรย์ี, การจัดการโรค

บทน�า

ปัจจบุนัระบบการผลติข้าวอนิทรย์ีเป็นอกีทาง
เลอืกหน่ึงในการประกอบอาชพีของเกษตรกร โดยในปี 
พ.ศ. 2558 ระบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีการ

ขยายตัวสูงขึ้นถึง 21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการขยายตัวส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวอินทรีย์ รวมถึงปัจจัย 
ด้านนโยบายและตลาดที่ท�าให้ราคาข้าวเปลือกทั่วไป
ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559  
ท่ีผ่านมา ท�าให้เกษตรกรท่ีปลูกข้าวหันมาปรับเปล่ียน
เป็นเกษตรอนิทรย์ีมากขึน้ (Panyakul, 2016) โดยพืน้ที่
หลักของประเทศไทยในการปลูกข้าวอินทรีย์เป็นพ้ืนที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 80 และเป็นพื้นที่
ในภาคเหนือ ร้อยละ 20 (Phaksrikulthorn, 2008) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป ็นแหล่ง 
ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่
ทั้งหมดจ�านวน 2,107,690 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยพื้นที่ จ�านวน 986,807 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 
ของพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้ทัง้หมด ซึง่เป็นพืน้ทีข่องจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ในเขตอ�าเภอปทุมรัตต์ อ�าเภอเกษตรวิสัย 
อ�าเภอสุวรรณภูมิ และอ�าเภอโพนทราย (Boonkapim 
et al., 2016) 

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าว
ท่ีไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในทุกข้ันตอน 
ของการผลิต เป็นระบบการผลิตที่เน้นความยั่งยืนเป็น
หลักส�าคัญ โดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ ๋ย
อินทรีย์ในไร่นา การใช้วิธีผสมผสานท่ีไม่ใช้สารเคมีใน
การควบคุมโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว การเลือกใช้
พนัธุข้์าวท่ีเหมาะสมมคีวามต้านทานโดยธรรมชาต ิและ
การจดัการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาด
ของโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว เพื่อท�าให้ต้นข้าว 
เจรญิเตบิโตได้ด ีมคีวามสมบรูณ์แขง็แรง (Department  
of Rice, 2016) อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิต 
ข้าวอินทรีย ์ยังคงไม่สามารถเลือกใช้พันธุ ์ข ้าวที่ม ี
ความต้านทานมาใช้ในการผลิตได้ โดยเฉพาะพันธุ์ข้าว
ที่มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากพื้นที่
เพาะปลกูข้าวอนิทรย์ีท่ีส�าคัญของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ี
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ทีม่คีวามเหมาะสมต่อการผลติข้าวทีม่คีณุภาพทางการ
ตลาดสูง เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 และ
พนัธุข้์าวผสมบางสายพนัธุ ์ซึง่พนัธุข้์าวดงักล่าวมคีวาม
อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ส่งผลให้ข้าวเกิดความเสีย
หายและผลผลิตลดลง โรคขอบใบแห้งมีสาเหตุจาก 
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในหลายประเทศ เช่น 
ประเทศจีน อินเดีย ศรีลังกา เกาหลี ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม ไต้หวัน รวมถึงในประเทศไทย (Ou, 1985) 
โดยมักพบโรคน้ีในสภาพอากาศร้อนชื้น และมีช่วง
ความช้ืนสูงเป็นเวลานาน จากการประเมินความเสีย
หายของผลผลิตข้าวในประเทศเขตร้อน พบการเข้า
ท�าลายของโรคขอบใบแห้งได้ตั้งแต่ 2–74 เปอร์เซ็นต์ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการปลูก ฤดูกาล สภาพอากาศ 
ระยะของข้าวในการเจริญเติบโต และพันธุ์ข้าวที่ใช้ 
(Reddy, 1989) 

ประเทศไทยพบโรคขอบใบแห้งครั้งแรกปี 
พ.ศ. 2500 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในข้าวพันธุ์หอม
เศรษฐี พันธุ์ขาวตาแห้ง และข้าวเหนียวก้านพลู และ
ต่อมาพบการระบาดตามแหล่งปลูกข้าวโดยทั่วไป 
(Apinyapanich, 1983) ปัจจบุนัยงัพบการระบาดของ
โรคขอบใบแห้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือทีนิ่ยมปลกูข้าวพนัธุอ่์อนแอต่อโรคขอบ
ใบแห้งเป็นพ้ืนท่ีกว้างในหลายจังหวัด รวมถึงในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 ขนาดใหญ่ทีม่คีวามส�าคญั แต่ยงัคงพบการระบาด
ของโรคขอบใบแห้งอย่างต่อเนื่อง (Wonglom et al., 
2015) 

จากปัญหาและผลกระทบของโรคขอบใบแห้ง
ในระบบการผลิตข้าวอินทรย์ีทีก่ล่าวมาข้างต้น งานวจัิย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจโรคขอบใบแห้งและการ
ศึกษาความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบ
แห้งในพ้ืนทีจ่งัหวัดร้อยเอด็ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการวาง
แนวทางการส่งเสริมความรู้ไปยังเกษตรกรได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและตรงกบัความต้องการของเกษตรกร

อุปกรณ์และวิธีการ

การส�ารวจโรคขอบใบแห้ง 
คดัเลอืกแปลงปลกูข้าวอนิทรย์ี ในการส�ารวจ

การแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้ง ในพื้นท่ีของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์ ศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร 
ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุ่งกุลา
ร ้องไห้ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย ์ที่ส�าคัญ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) พจิารณาจากเกษตรกร
ที่ใช้พันธุ ์ข ้าวที่มีความอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง 
จ�านวน 108 แปลง ได้แก่ ในพื้นที่ของอ�าเภอปทุมรัตต์
จ�านวน 86 แปลง อ�าเภอเกษตรวิสัย จ�านวน 17 แปลง 
และอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จ�านวน 5 แปลง โดยการ
สุ ่มเก็บตัวอย่างในแต่ละแปลงใช้แผนการสุ ่มแบบ 
ซิกแซก (W) เก็บตัวอย่างข้าวที่แสดงอาการคล้ายโรค
ขอบใบแห้งแปลงละ 10 ตวัอย่าง น�าส่วนของใบท่ีแสดง
อาการไปแยกเชื้อแบคทีเรียที่อาจเป็นสาเหตุท่ีก่อให้
เกิดโรค น�ามาแยกเชื้อบนอาหาร Nutrient agar เป็น
เวลา 2–3 วัน แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ น�าปลูกทดสอบ 
การก่อโรคของเชื้อท่ีแยกได้ และทดสอบการเกิด 
โรคบนข้าวพันธุ์อ่อนแอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
ด้วยวธิ ี Clipping method ของ (Kauffman et al. 
,1973) ในข้าวท่ีมีอายุ 30 วัน และประเมินการเกิด 
โรคหลังจากปลูกเชื้อ 10 วัน เพื่อยืนยันเชื้อแบคทีเรีย 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ท�าการ
ทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา และตรวจเชื้อด้วย
เทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ XOR-F และ XOR-R2 
(Naoto and Takashi, 2000) 

การศกึษาความต้องการความรูใ้นการจดัการโรคขอบใบแห้ง
 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรของกลุ่ม
วสิาหกิจชมุชนปลกูข้าวอนิทรีย์ ศนูย์เครอืข่ายปราชญ์ 
ชาวบ้าน อ�าเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 150 ราย 
โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างของ เครจซ่ี และ 
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มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุม่ตัวอย่าง
จ�านวน 108 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณา 
จากเกษตรกรที่ ใช ้พันธุ ์ข ้าวที่มีความอ่อนแอต่อ 
โรคขอบใบแห้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งค�าถามออก
เป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมของ
เกษตรกร ตอนที่ 2 การวัดระดับความรู้ของเกษตรกร
ที่มีต่อโรคขอบใบแห้ง เป็นแบบทดสอบความรู้ของ
เกษตรกรโดยการออกแบบชุดค�าถามที่ใช้จ�านวน 
20 ข้อ ตอนที ่3 ศกึษาความต้องการความรูใ้นการจดัการ
โรคขอบใบแห้ง มคี�าถามให้เลือกเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating scale) ตามรปูแบบลเิคร์ิท (Likert) ใช้ระดบั
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยท่ีสุด ทดสอบเครื่องมือโดยหาความ 
เทีย่งตรงตามเนือ้หา และหาความเชือ่มัน่กบัเกษตรกร
ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 20 ราย โดยใช้วธิ ีKuder-
Richardson โดยใช้สตูร KR 20 ได้ค่าความเชือ่มัน่ใน
ประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรคขอบใบแห้งเท่ากับ 
0.764 และค่าความเช่ือมั่นในประเด็นความต้องการ 
ความรู ้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง โดยใช้วิธี  
Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.783 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมของ
เกษตรกร โดยสถติ ิการแจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าต�า่สดุ 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วน
การวดัระดบัความรูข้องเกษตรกรท่ีมต่ีอโรคขอบใบแห้ง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
และท�าการแปลผลระดับความรู้ (Table 1) 

Table 1 Criteria of knowledge level in bacterial blight disease

Score Knowledge level

between 17–20
between 13–16
between 9–12
between 5–8
between 1–4

highest
high
moderate
Low
lowest

และความต้องการการส่งเสรมิความรูใ้นการจดัการโรค
ขอบใบแห้ง วเิคราะห์โดยใช้สถติ ิค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการจัดล�าดบั และท�าการแปลผลระดับ

ความต้องการในการส่งเสรมิด้วยวิธกีารแปลผลแบบสอบถาม
ท่ีใช้ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การ
แปลความหมาย (Table 2) (Sukhvibul, 2009)

Table 2 Criteria of extension needs in bacterial blight disease management

Score Needs of knowledge

Level 5 average 4.51–5.00
Level 4 average 3.51–4.50
Level 3 average 2.51–3.50
Level 2 average 1.51–2.50
Level 1 average 1.00–1.50

highest
high
moderate
low
lowest
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ผลการทดลองและวิจารณ์

การส�ารวจโรคขอบใบแห้ง
ผลการส�ารวจโรคขอบใบแห้งของข้าวในเดือน

ตุลาคม พ.ศ 2560 จากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ จ�านวน 
108 แปลง พบว่า มใีบข้าวทีแ่สดงอาการคล้ายโรคขอบ
ใบแห้งจ�านวน 14 แปลง ในอ�าเภอปทุมรัตต์ และ
ตัวอย่างทีเ่กบ็ได้จ�านวน 140 ตัวอย่าง จากผลการศึกษา
พบการระบาดของโรคขอบใบแห้ง ที่มีลักษณะอาการ
สอดคล้องกับ Nilpanit (2008) ได้แก่ อาการเป็นจุด
ช�า้น�า้ (Water soak) แผลมสีเีหลอืงและสเีทาทีข่อบใบ
ข้างเดยีวหรือสองข้าง อาการใบแห้ง (Leaf blight) โดย
อาการของใบข้าว ขอบแผลใบด้านในเป็นรอยหยกั แผล
เป็นสีเทาและแห้งขยายทั้งในด้านกว้างและด้านยาว
ของใบข้าว นอกจากนี้ยังพบ Bacterial ooze ติดอยู่
บนใบข้าว เฉพาะในพื้นที่อ�าเภอปทุมรัตต์ จ�านวน 14 
แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันและมีการระบาย
น�้าออกสู่แปลงนาข้างเคียง รวมถึงเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่ม 
ที่น�้าจะไหลมาท่วมขังในช่วงที่มีฝนตก แต่ไม่พบการ
ระบาดของโรคขอบใบแห้งในอ�าเภอเกษตรวสิยั และใน
อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนท่ีทีอ่าศยัน�า้ฝนเพยีงอย่างเดยีวและเป็นพ้ืนทีท่ีแ่ยก
ออกจากเส้นทางการระบายน�้าของอ�าเภอปทุมรัตต์ 
จากการส�ารวจพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งใน
ข้าวพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 พนัธุ ์กข6 และข้าวเหนยีวแดง 
ที่สอดคล้องกับ (Nilpanit, 2008; Wonglom  
et al., 2015) พบการระบาดของโรคขอบใบแห้งใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในข้าวพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 พันธุ์ กข15 และข้าว
เหนียวสันป่าตอง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์อ่อนแอ แต่ไม่พบ
รายงานการระบาดในข้าวเหนียวแดง อาจเนื่องมาจาก
ยังไม่เคยมีการส�ารวจในข้าวพันธุ์ดังกล่าว เพราะไม่ใช่
พันธุ์ข้าวที่ปลูกเพื่อขายในเชิงการค้า แต่เป็นพันธุ์ข้าว
พื้นบ้านที่เกษตรกรปลูกไว้เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน
เท่านัน้ 

เมื่อน�ามาแยกเชื้อบนอาหาร Nutrient agar 
เป็นเวลา 2–3 วัน ท�าการคัดเลือกเชื้อที่มีลักษณะ   
โคโลนีกลม ผิวหน้าโค้งนูน ขอบเรียบ มีเมือกหุ้ม และ
มีสีเหลืองฟางข้าว ซึ่งเป็นลักษณะของเชื้อ Xoo Nino-
Liu et al. (2006) สามารถคัดเลือกโคโลนีเชื้อได้ 
จ�านวน 92 ไอโซเลท จากพนัธุข้์าวจ�านวน 3 พนัธุ ์ได้แก่ 
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 จ�านวน 75 ไอโซเลท พนัธุ ์กข6 
จ�านวน 15 ไอโซเลท และ พันธุ์ข้าวเหนียวแดง จ�านวน 
2 ไอโซเลท การตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคพีซีอาร์
โดยใช้ไพรเมอร์ XOR–F และ XOR–R2 พบว่า เชื้อ
แบคทีเรียทั้ง 92 ไอโซเลท สามารถเพิ่มปริมาณช้ิน
ดีเอ็นเอที่มีขนาด 470 คู่เบสเช่นเดียวกับเชื้อ Xoo–
0019 ทีใ่ช้เป็นสายพนัธุอ้์างองิทีไ่ด้รบัความอนเุคราะห์
จากกรมวิชาการเกษตร และจากการทดสอบความ
สามารถในการเกิดโรคของเช้ือแบคทีเรียที่คัดเลือก
จ�านวน 92 ไอโซเลท โดยปลูกเชื้อบนข้าวพันธุ ์  
ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธี Clipping method 
Kauffman et al. (1973) พบว่า เชือ้แบคทเีรยีทีท่�าการ
คดัเลอืกจ�านวน 92 ไอโซเลท ท�าให้ต้นข้าวแสดงอาการ
ของโรคขอบใบแห้งหลังจากปลูกเชื้อ 10 วัน

การศกึษาความต้องการความรูใ้นการจดัการโรคขอบ
ใบแห้ง

ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร 
ผลการศกึษาความต้องการการส่งเสรมิความรู้

ของเกษตรกร ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 53.7 เป็นเกษตรกรเพศหญิง 
อายเุฉลีย่ 51.7 ปี มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา 
ร้อยละ 52.8 มีประสบการณ์การปลูกข้าวในระบบ
อินทรีย์เฉลี่ย 2 ปี และมีแหล่งที่มาของความรู้ที่ใช้ใน
การผลิตข้าวอินทรีย์จากปราชญ์ชาวบ้าน (ร้อยละ 
45.3) เกษตรกร ร้อยละ 82.4 ยังไม่ได้รับมาตรฐาน 
การผลติข้าวอินทรย์ี โดยมกีารปลกูข้าวพนัธุข์าวดอกมะลิ 
105 ในสดัส่วนร้อยละ 66.7 และมพีืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 
10 ไร่
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ระดบัความรูข้องเกษตรกรท่ีมีต่อโรคขอบใบ
แห้ง 

ระดบัความรู้ของเกษตรกรทีม่ต่ีอโรคขอบใบแห้ง 
พบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรมคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง 

(ร้อยละ 59.3) คอื ตอบถูกระหว่าง 9–12 ข้อ รองลงมา 
มีความรู้ในระดับมาก (ร้อยละ 28.7) ตอบถูกระหว่าง 
13–16 ข้อ และมีความรู้ในระดับน้อย (ร้อยละ 12.0) 
ตอบถูกระหว่าง 5–8 ข้อ (Figure 1)

Figure 1  Percentage of total knowledge level in bacterial blight disease of organic rice community 
enterprise group local wisdom network center in Roi Et province

ความรู้ของเกษตรกรที่มีต่อโรคขอบใบแห้ง 
(ในประเดน็ค�าถามข้อที ่1–4 ) พบว่า เกษตรกรสามารถ
แยกลักษณะอาการจากภาพของโรคขอบใบแห้งได้ถูก
ต้องมากกว่า ร้อยละ 50 (ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4) 
และมเีกษตรกรน้อยกว่า ร้อยละ 50 (ข้อที ่1) ทีส่ามารถ
แยกลกัษณะอาการระหว่างโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้
ได้ถูกต้อง (Figure 2)

ความรู้ของเกษตรกรที่มีต่อโรคขอบใบแห้ง 
(ในประเดน็ค�าถามข้อที ่5–20) พบว่า เกษตรกรมคีวาม
รู้ในเรือ่งของการแพร่ระบาดของเชือ้สาเหตุโรคสามารถ
แพร่ไปกับน�้าในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และ
สภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรคแพร่ระบาด
ได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 90.7 (ข้อที่ 5) รองลงมา  
มีความรู้ในเร่ืองหากพบข้าวที่เป็นโรคขอบใบแห้งใน
แปลงนา ควรก�าจัดต้นข้าวที่เป็นโรคโดยการถอนท้ิง
แล้วเผาท�าลาย และไม่ระบายน�้าสู่แปลงนาข้างเคียง 

ร้อยละ 87.0 (ข้อท่ี 19) มีความรูใ้นเรือ่งโรคขอบใบแห้ง
ส่งผลให้เมล็ดลีบและท�าให้น�้าหนักของผลผลิตข้าว 
ลดลง ร้อยละ 86.1 (ข้อที่ 10) มีความรู้ในเรื่องการเข้า
ท�าลายของโรคขอบใบแห้งไม่สามารถเข้าท�าลายต้นข้าว
ได้เฉพาะในระยะกล้า ร้อยละ 70.4 (ข้อที่ 9) มีความรู้
ในเรื่องการปลูกข้าวแน่นเกินไปก่อให้เกิดความเส่ียง 
ในการเกิดโรคขอบใบแห้งได้มากขึ้น ร้อยละ 67.6  
(ข้อท่ี 18) มีความรู้ในเรื่องเมื่อเริ่มพบอาการของโรค
ขอบใบแห้งบนใบข้าวไม่ควรใช้สารป้องกนัก�าจดัโรคพชื 
เช่น คอปเปอร์ไฮดรอกไซต์ฉีดพ่นในทันทีเพื่อหยุดการ
แพร่ระบาดของโรค ร้อยละ 64.8 (ข้อที่ 20) มีความรู้
ในเรือ่งอณุหภมูทิีเ่หมาะสมในการเจรญิของเชือ้สาเหตุ 
โรคขอบใบแห้งคือช่วงอุณหภูมิ 26–30 องศาเซลเซียส  
ร้อยละ 63.9 (ข้อท่ี 8) มีความรู ้ในเรื่องข้าวพันธุ ์
สุพรรณบุรี 1 พันธุ์สุพรรณบุรี 60 พันธุ์สุพรรณบุรี 90 
เป็นข้าวพันธุ์ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง ร้อยละ 50.9 
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(ข้อที่ 13) มีความรู้เรื่องสาเหตุหลักในการแพร่ระบาด
ของโรคขอบใบแห้งไม่ได้มาจากเชื้ออยู่ในเมล็ดพันธุ์ 
ร้อยละ 48.1 (ข้อที่ 7) มีความรู้ในเรื่องข้าวพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 พันธุ ์ กข6 และพันธุ ์ไรซ์เบอรี่เป็น 
ข้าวพันธุ ์อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ร้อยละ 42.6  
(ข้อที่ 12) มีความรู้ในเรื่องการระบาดของโรคขอบใบ
แห้งสามารถพบได้ในทุกฤดูกาลปลูก ร้อยละ 41.7  
(ข้อที่ 6) มีความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน
สูงไม่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคขอบใบแห้งของ
ข้าวได้ ร้อยละ 39.8 (ข้อที่ 16) มีความรู้เรื่องการแช่

เมล็ดพันธุ์ข้าวในน�้าก่อนปลูกสามารถลดปริมาณของ
เชือ้สาเหตโุรคขอบใบแห้งลงได้ ร้อยละ 37.0 (ข้อที ่14) 
มีความรู้ในเรื่องการถอนกล้าที่ใช้ในการปักด�าส่งผลให้
เช้ือสาเหตโุรคเข้าท�าลายต้นข้าวได้ง่ายข้ึน ร้อยละ 36.1 
(ข้อที่ 15) มีความรู้ในเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มาไม่
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้งได้ 
ร ้อยละ 21.3 (ข้อที่ 17) และ มีความรู ้ในเรื่อง 
โรคขอบใบแห้ง (Bacterial blight) ไม่ได้มีเชื้อสาเหตุ
มาจากเชื้อรา ร้อยละ 12.0 (ข้อที่ 11) ตามล�าดับ  
(Figure 2)

Figure 2 Percentage of knowledge in bacterial blight disease in organic rice community enterprise 
group local wisdom network center in Roi Et province

เกษตรกรเพียงร้อยละ 38.0 ที่สามารถแยก
ลกัษณะอาการระหว่างโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ได้ถกู
ต้อง (ข้อท่ี 1) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรยงัเกดิความ
สับสนระหว่างลักษณะอาการของโรคขอบใบแห้งกับ
ลกัษณะอาการของโรคไหม้ (Blast) ทีแ่ผลบนใบข้าวเรยีง
ต่อกันเกิดเป็นทางยาวที่บริเวณขอบใบ และประเด็น
ค�าถามที่เกษตรกรตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก ่
โรคขอบใบแห้ง (Bacterial blight) ไม่ได้มเีชือ้สาเหตุ 

มาจากเชือ้รา ร้อยละ 12.0 (ข้อที ่11) เช้ือราไตรโคเดอร์มา
ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้ง
ได้ ร้อยละ 21.3 (ข้อท่ี 17) การถอนกล้าท่ีใช้ในการปัก
ด�าส่งผลให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าท�าลายต้นข้าวได้ง่ายขึ้น 
ร้อยละ 36.1 (ข้อท่ี 15) การแช่เมลด็พนัธุข้์าวในน�า้ก่อน
ปลกูสามารถลดปรมิาณของเชือ้สาเหตโุรคขอบใบแห้ง
ลงได้ ร้อยละ 37.0 (ข้อที่ 14) การใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ 
ท่ีมีไนโตรเจนสูงไม ่สามารถช่วยป้องกันการเกิด 
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โรคขอบใบแห้งของข้าวได้ ร้อยละ 39.8 (ข้อที่ 16)  
การระบาดของโรคขอบใบแห้งสามารถพบได้ในทุก
ฤดกูาลปลกู ร้อยละ 41.7 (ข้อที ่6) ข้าวพนัธุข์าวดอก
มะลิ 105 พันธุ์ กข6 และพันธุ์ไรซ์เบอรี่เป็นข้าวที่ไม่
ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง ร้อยละ 42.6 (ข้อที่ 12) 
สาเหตหุลกัในการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้งไม่ได้
มาจากเชือ้อยูใ่นเมลด็พนัธุ ์ร้อยละ 48.1 (ข้อที ่7) จาก
ประเด็นค�าถามในข้างต้นจะเห็นได้ว่า เกษตรกรขาด
ความรู้ในเรื่องเชื้อสาเหตุของโรคขอบใบแห้งมากที่สุด 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจว่าโรคขอบใบ
แห้งมีสาเหตมุาจากเช้ือราทีส่่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่
เกิดความเข้าใจผิดในการป้องกันก�าจัดโรคว่าเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคขอบใบแห้งได้ โดยเชื้อรา Trichoderma sp.  

เป็นเช้ือราปฏิปักษ์ท่ีน�าไปใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ท่ีมี
ประสทิธภิาพในการควบคุมเช้ือราโรคพชืได้หลายชนดิ 
(Chamsawarng et al., 1990) ซึง่เชือ้ราไตรโคเดอร์มา
ไม่ใช่สารชวีภณัฑ์ทีใ่ช้ในการควบคมุโรคขอบใบแห้งทีม่ี
เช้ือสาเหตมุาจากแบคทีเรยีได้ แต่สามารถช่วยชักน�าให้
พืชมีความต้านทานต่อเช้ือโรคพืช (Chamsawarng, 
2006) ซึง่แสดงให้เหน็ว่า ระดบัความรูข้องเกษตรกรเป็น
ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีมีผลต่อการแพร่ระบาดของ 
โรคขอบใบแห้ง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการควบคุมและป้องกัน
การแพร ่ระบาดของโรคขอบใบแห้งอย ่างถูกวิธี  
โดยเฉพาะในประเดน็ค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนั
ก�าจดัโรค ส่งผลให้ยงัพบการระบาดของโรคขอบใบแห้ง
อย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลานาน

 
Figure 3  Average needs of extension methods in organic rice community enterprise group local wisdom 

network center in Roi Et province
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ความต้องการความรู้ที่ใช้ในการจัดการโรคขอบใบ
แห้ง

ความต้องการความรู้ที่ใช้ในการจัดการโรค
ขอบใบแห้ง โดยภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการความ
รู้ที่ใช้ในการจัดการโรคขอบใบแห้งในระดับมากที่สุด  
(X̄  = 4.78) เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบว่า เกษตรกร
มคีวามต้องการความรู้ท่ีใช้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง
มากทีส่ดุในทกุประเดน็ คือ ความต้องการความรู้ในเร่ือง
การป้องกันก�าจัดของโรคขอบใบแห้ง (X̄  = 4.82) รอง
ลงมา คอื ความต้องการความรู้ในเรือ่งการแพร่ระบาด
ของโรคขอบใบแห้ง (X̄  = 4.81) ความต้องการความรูใ้น
เร่ืองลักษณะอาการของโรคขอบใบแห้งที่พบในข้าว  
(X̄ = 4.79) ความรู้ในวิธกีารเขตกรรมทีดี่ในการป้องกนั 
โรคขอบใบแห้ง (X̄ = 4.76) ความรู้ในการคาดการณ์ 
และการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคขอบใบแห้ง (X̄ = 4.76) 
และความรู ้เกี่ยวกับพันธุ ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อ 
โรคขอบใบแห้ง (X̄  = 4.72) ตามล�าดับ 

ความต้องการความรูใ้นการจัดการโรคขอบใบ
แห้งผ่านส่ือ 3 รูปแบบ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ ่
มคีวามต้องการการส่งเสรมิแบบกลุม่ในระดบัมากท่ีสดุ  
(X̄    = 4.49) คอื การเรยีนรูจ้ากศนูย์เรียนรูท้างการเกษตร 
รองลงมา คือ การส่งเสริมแบบรายบุคคลในระดับมาก  
(X̄  = 4.06) คือ ปราชญ์ชาวบ้าน และการส่งเสริมแบบ
มวลชนในระดับมาก (X̄  = 3.65) คือ ไลน์ ตามล�าดับ

การส่งเสริมแบบรายบคุคล พบว่า สือ่ทีเ่กษตรกร
มีความต้องการมากที่สุด 2 ประเภท คือ ปราชญ ์
ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐ สื่อท่ีเกษตรกรมีความ
ต้องการมาก 2 ประเภท คอื ผูน้�าชมุชน และเพือ่นบ้าน 
และสื่อที่เกษตรกรมีความต้องการปานกลาง คือ  
เจ้าหน้าที่เอกชน (Figure 3)

การส่งเสริมแบบกลุ่ม พบว่า สือ่ทีเ่กษตรกรมี
ความต้องการในระดับมากที่สุด 3 ประเภท คือ  
ศนูย์เรยีนรูท้างการเกษตร การอบรมหรือการสาธิต และ
การประชมุกลุ่ม และส่ือท่ีเกษตรกรมคีวามต้องการใน
ระดบัมาก คอื การศกึษาดูงาน (Figure 3)

การส่งเสรมิแบบมวลชน พบว่า สือ่ท่ีเกษตรกร
มีความต้องการในระดับมาก 5 ประเภท คือ ไลน์ วิทยุ
ชุมชน โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเฟซบุ๊ก และสื่อที่
เกษตรกรมคีวามต้องการในระดบัปานกลาง 2 ประเภท 
คือ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น (Figure 3)

จากการศึกษาความต้องการความรู้ที่ใช้ใน
การจัดการโรคขอบใบแห้ง พบว่า เกษตรกรมีความ
ต้องการความรู้ที่ใช้ในการจัดการโรคขอบใบแห้งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̄  = 4.78) โดยเกษตรกรมีความ
ต้องการความรูใ้นเรือ่งการป้องกนัก�าจดัของโรคขอบใบ
แห้งมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวัดระดับความรู้
ของเกษตรกรที่มีต่อโรคขอบใบแห้ง โดยภาพรวม
เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง และเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันก�าจัดโรคขอบใบแห้ง ดังนั้น เกษตรกร จึงมี
ความต้องการความรูใ้นเรือ่งของการป้องกันก�าจดัไปใช้
ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากผลการส�ารวจพบ
โรคขอบใบแห้งในพืน้ทีด่งักล่าว และความต้องการด้าน
รปูแบบการส่งเสรมิการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มคีวามต้องการการส่งเสรมิแบบกลุม่ในระดบัมากทีส่ดุ  
(X̄   = 4.49) โดยการเรียนรูจ้ากศนูย์เรยีนรูท้างการเกษตร 

สรุป

พบการระบาดของโรคขอบใบแห้งในพื้นที่
อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 14 แปลง (ร้อย
ละ 13) จากแปลงที่ส�ารวจ 108 แปลง ในพันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวแดง จากงาน
วิจัยนี้พบว่า ระดับความรู ้ของเกษตรกรเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ส่งผลต่อการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคขอบใบแห้ง โดยเกษตรกรไม่สามารถ
แยกลักษณะอาการของโรคได้ถูกต้อง และขาดความรู้
ในเรือ่งเชือ้สาเหตขุองโรคขอบใบแห้ง ส่งผลให้ยงัคงพบ
การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรควรได้รับ
การส่งเสริมความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
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โรคขอบใบแห้งในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มมาก
ขึ้นจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส่ง
เสริมแบบกลุ่ม ผ่านศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร โดยมี
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกร
จะช ่วยให ้การส ่งเสริมเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทในการด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ไปสู ่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้โดยตรง 
นอกจากนี้อาจประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นช่อง
ทางในการเผยแพร่ความรู้ไปยังเกษตรกรควบคู่กับวิธี
การส่งเสริมรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วย
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