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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) ความรู้
เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอรม์าของเกษตรกร 3) การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร 4) ปัญหา
และข้อเสนอแนะต่อการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช ปี 2557 จ านวน 270 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 162 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับฉลาก
ตามรายช่ือเกษตรกรตามสัดส่วนของเกษตรกรในแต่ละอ าเภอเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 49.71 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์การ
ปลูกข้าว เฉลี่ย 28.75 ปี จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นแรงงานปลูกข้าว เฉลี่ย 2.18 คน เกษตรกรมีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในเรื่องการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวโดยวิธีการฝึกอบรม การได้รับข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาภาพรวมอยู่ในระดับน้อย พื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 32.15 ไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 
3,483.77 บาทต่อไร่ (2) เกษตรกรมีความรู้มากที่สุดในเรื่อง อัตราการหุงข้าวเพื่อผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 
คือ ข้าว 3 ส่วน น้ า 2 ส่วน ส่วนเรื่องที่มีความรู้น้อยที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในกลุ่มเบนโนมิล และคาร์เบน
ดาซิม ในช่วง 7 วัน ก่อนหรือหลังการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา (3) เกษตรกรมีการปฏิบัติเป็นประจ าในขั้นตอนการ
ผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด และมีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง ในขั้นตอนการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์
มาชนิดสด (4) เกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวในระดับมาก 4 ประเด็น ได้แก่ ขาด
แหล่งซื้อหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา ระยะเวลาในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา อายุการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
และความเคยชินในการใช้สารเคมี เกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้มีเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
เก็บรักษาได้นานข้ึน และสนับสนุนหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: เชื้อราไตรโคเดอร์มา / การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study 1) social and economic fundamental state of 
rice farmers in Sukhothai Province; 2) their knowledge of Trichoderma spp.; 3) their practices of 
using Trichoderma spp.; and 4) their problems and suggestions on Trichoderma spp. usage. 
 The population in this study was 270 rice farmers who participated in a project on 
reducing their risks of pest spread in the year 2014. 162 samples were selected by drawing lots, a 
simple random sampling methodology, from these rice farmers according to the proportion of 
the rice farmers in each district. The data were collected by interviewing the studied rice farmers. 
The statistical methodology used to analyze the data was frequency, percentage, minimum 
value, maximum value, mean, and standard deviation.   
 The findings of this study were as follows: (1) the average age of the studied farmers was 
49.71 years. They were educated at primary level. The average period of their experience of 
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doing rice farming was 28.75 years. The average number of their household labor in doing rice 
farming was 2.18 persons. The studied farmers had been transferred knowledge of Trichoderma 
spp. utilization in rice field from agricultural extension officials through training courses, and they 
had generally received information and knowledge of Trichoderma spp. at low level. The average 
area of their rice field was 32.15 rai. And the average cost of their rice production was 3,483.77 
baht/rai. (2) the studied farmers had knowledge, at the highest level, of producing fresh 
Trichoderma spp. with the ratio of rice to water at 3 to 2, while their knowledge at the lowest 
level was to avoid applying chemicals in benomyl and carbendazim types during 7 days before 
or after applying Trichoderma spp. to their rice field.; (3) the studied farmers usually practiced in 
the production stages of fresh Trichoderma spp., but they seldom practiced in the usage stages 
of fresh Trichoderma spp. and Trichoderma spp. storage; And (4) the studied farmers faced 
problems, at high level, with the utilization of Trichoderma spp. in their rice field in 4 issues, 
these were the lack of Trichoderma spp. sources, the Trichoderma spp. production period, the 
Trichoderma spp. life, and their habit of using chemicals. They suggested that Trichoderma spp. 
should have been produced in the form of ready-made Trichoderma spp. and it should have 
been stored longer. Besides, they should have been supplied with Trichoderma spp. 
continuously. 
Keywords: Trichoderma spp. / Utilization of Trichoderma spp. in Rice Field 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทยทั้งด้านการบริโภคภายในประเทศและเป็นสิ นค้า
ส่งออก ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 61,739,500 ไร่ ผลผลิต 27,106,445 ตัน  (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557, หน้า 1) ส าหรับจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,122,557 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร 
2,031,549 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าว 1,232,586 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย, 2557, หน้า 20) ซึ่งกระบวนการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในปัจจุบันมุ่งเน้นด้านการเพิ่มผลผลิต โดยการเพาะปลูกข้าวติดต่อกันโดยไม่มีการพักดิน 
หรือปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น ท าให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงตามมา นอกจากนี้
เกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันผลผลิตที่จะเกิดความเสียหาย
จากโรคและแมลง แม้ว่าสารเคมีทางการเกษตรเหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความเสีย่งจากการระบาดศัตรูพืชได้  
แต่ก็ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น และหากมีการใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็น และไม่ถูกต้องเหมาะสม
ก็จะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี และเกิดสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม  
 ในการปลูกข้าวนั้นเกษตรกรมักพบปัญหาทั้งโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าว
ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบไหม้ โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดสีน้ าตาล เป็นต้น  เกษตรกรมักใช้สารเคมีฉีด
พ่นเพื่อป้องกันก าจัดซึ่งมีราคาแพง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี คือ การควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological control) เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชลง
ให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ ตัวห้ า ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีนี้
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้เกิด
สมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศ วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากสารพิษของสารเคมี คือ 
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่สามารถควมคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ดี มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และมีต้นทุนในการ
ผลิตต่ า กิโลกรัมละ 40 บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558, หน้า 8)  
 ในการด าเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ของจังหวัดสุโขทัย ได้
ด าเนินการในพื้นที่ท้ัง 9 อ าเภอ โดยเลือกด าเนินการในพื้นที่ท่ีปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเข้าร่วมโครงการอ าเภอ
ละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 270 ราย ทั้งนี้ในการด าเนินงานโครงการ มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับผลิตขยายเช้ือ
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ราไตรโคเดอร์มาชนิดสด และมีกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้
เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้ไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย 
 2.  เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย 
 3.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัด
สุโขทัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเชิงพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ศกึษาเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย และเข้าร่วมโครงการลด
ความเสีย่งเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557  
 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ศึกษาสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา การใช้เช้ือราไตร
โคเดอร์มา ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชื้อราไตรโคเดอรม์าในนาข้าว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1. สภาพทางสังคม 
   1.1 เพศ 
   1.2 อายุ 
   1.3 ระดับการศึกษา 
   1.4 การมีต าแหน่งทางสังคมในชุมชน 
   1.5 การเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กร 
   1.6 การแพ้สารเคมีทางการเกษตร 
   1.7 การติดต่อกับเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 
   1.8 ประสบการณ์ในการปลูกข้าว 
   1.9 จ านวนสมาชิกที่เป็นแรงงาน 
   1.10 การรับข่าวสาร ความรู้เรือ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากแหล่งต่างๆ 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
   2.1 พื้นที่ท าการเกษตร 
   2.2 พื้นที่ปลูกข้าว 
   2.3 ต้นทุนการผลิตข้าว 
   2.4 รายได้จากการขายผลผลิตข้าว 
   2.5 รายได้จากภาคการเกษตรอืน่ ๆ 
   2.6 รายได้นอกภาคการเกษตร 
   2.7 แหล่งเงินทุนเพื่อการเพาะปลูกข้าว 
3. ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
   3.1 การผลิตเช้ือราไตรโคเดอรม์า 
   3.2 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
   3.3 การเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาใน 

นาข้าวของเกษตรกร 

- การผลติเช้ือราไตรโคเดอร์มา 

- การใช้และการเก็บรักษา 

   เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(survey research) ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช ปี 2557 จ านวน 270 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 162 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับฉลาก
ตามรายช่ือเกษตรกร ตามสัดส่วนของเกษตรกรในแต่ละอ าเภอ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ที่ประกอบด้วย
ลักษณะค าถามแบบปลายปิดและค าถามแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย ตอนที่ 3 การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในจังหวัดสุโขทัย ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
จังหวัดสุโขทัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า
ต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ  
 เกษตรกร ร้อยละ 58 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49.71 เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เกษตรกรร้อยละ 93.8 เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 90.1 ไม่เคยแพ้สารเคมี
ทางการเกษตร การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเรื่องการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา เกษตรกรทุกราย ร้อย
ละ 100 ติดต่อโดยรับการฝึกอบรม เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกข้าว เฉลี่ย 28.75 ปี จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เป็นแรงงานปลูกข้าว เฉลี่ย 2.18 คน และการได้รับข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อย เกษตรกรมีพื้นที่ท าการเกษตร เฉลี่ย 35.68 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการเกษตรเป็นของตนเอง เฉลี่ย 
30.20 ไร่ พื้นที่ท าการเกษตรเป็นพื้นที่เช่า เฉลี่ย 15.29 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าว เฉลี่ย 32.15 ไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 
3,483.77 บาทต่อไร่ รายได้จากการขายผลผลิตข้าวเฉลี่ย 154,190.04 บาท รายได้จากภาคการเกษตรอื่นๆ เฉลี่ย 
65,147.06 บาท รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 57,940.91 บาท แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปลูกข้าว เกษตรทุกราย
ใช้เงินทุนของตนเองและกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 2. ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา  
 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 81.5 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโค
เดอร์มาเป็นเช้ือราที่ไม่ท าให้พืชเกิดโรค มีประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืช และสามารถช่วยส่งเสริม
การเจริญ เติบโตให้แก่พืช ร้อยละ 74.1 ตอบถูกในประเด็น เช้ือราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซาก
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ ร้อยละ 82.7 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโค
เดอร์มาสามารถควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นข้าวเท่านั้น ร้อยละ 88.9 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโคเดอร์
มาสามารถควบคุมโรคไหม้ โรคกาบใบเน่า โรคเมล็ดด่างในข้าวได้ ร้อยละ 95.1 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโคเดอร์
มาสามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูข้าวได้ และร้อยละ 96.3 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาไม่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ สัตว์ และพืชที่ปลูก 
 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 98.8 ตอบถูกในประเด็น
อัตราการหุงข้าวเพื่อผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด คือ ข้าว 3 ส่วน น้ า 2 ส่วน ร้อยละ 97.5 ตอบถูกในประเด็น
การตักข้าวท่ีหุงแล้วใส่ถุงพลาสติกขณะที่ข้าวก าลังร้อนเพื่อให้ความร้อนในถุงข้าวท าลายจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนอยู่
ในถุงข้าวได้ ร้อยละ 96.9 ตอบถูกในประเด็นใส่หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาขณะที่ข้าวยังร้อน ร้อยละ 90.7 ตอบถูกใน
ประเด็นใช้ปลายเข็มเจาะถุงพลาสติกใต้หนังยางท่ีมัดไว้เล็กน้อย ประมาณ 15-20 จุดต่อถุง ร้อยละ 98.1 ตอบถูกใน
ประเด็นบ่มเชื้อไว้ในท่ีมีอากาศถ่ายเทมีแสงสว่างส่องถึง ไม่ตากแดด ปลอดภัยจากมด ไร และสัตว์อื่นๆ และร้อยละ 
85.8 ตอบถูกในประเด็นเมื่อครบ 2 วัน ขย าถุงเบาๆ เพื่อให้เส้นใยของเชื้อกระจายทั่วท้ังถุง แล้วบ่มถุงเช้ือต่ออีก 4-5 
วัน ก่อนน าไปใช้ 
 ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 93.8 ตอบถูกใน
ประเด็น ระยะที่น าเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดไปใช้ ควรเป็นระยะที่สปอร์มีสีเขียวปกคลุมอาหารอย่างทั่วถึง ร้อย
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ละ 95.1 ตอบถูกในประเด็นไม่ควรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ชนิดสดที่มีเช้ือตัวอื่นปนเปื้อน ร้อยละ 78.4 ตอบถูกใน
ประเด็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เลี้ยงในข้าวสุกสามารถน ามาขยายเช้ือได้อีก ร้อยละ 72.2 ตอบถูกในประเด็น
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในกลุ่มเบนโนมิล และคาร์เบนดาซิม ในช่วง 7 วัน ก่อนหรือหลังการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
ร้อยละ 90.7 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว และร้อยละ 
92.0 ตอบถูกในประเด็นเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ยังไม่ได้น าไปใช้ สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้นาน 
15-30 วัน 
 3. การปฏิบัติในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย 
 การปฏิบัติในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวในข้ันตอนการผลิต พบว่า ภาพรวมเกษตรกรปฏิบัติเป็น
ประจ า โดยมีเกษตรกรปฏิบัตเิป็นประจ าในข้ันตอนการผลติมี 4 ประเด็น คือ 1) ใช้ข้าวสุกเพื่อผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์
มาชนิดสด 2) หุงข้าวด้วยอัตราส่วน ข้าวสาร 3 ส่วน น้ า 2 ส่วน 3) หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าอัตโนมัติ 4) รอให้ข้าวอุ่น
หรือเกือบเย็นจึงใส่หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา ส าหรับประเด็นอื่นการปฏิบัติในขั้นตอนการผลิตเป็นประจ าเช่นกัน มี
ดังนี้ 1) เมื่อสวิทซ์ของหม้อหุงข้าวตัดไฟใช้ทัพพีซุยข้าวในหม้อก่อนตักข้าวใส่ถุงพลาสติก 2) ใช้ถุงพลาสติกทนร้อน 
ขนาด 8x12 นิ้ว ใส่ข้าวที่หุงสุก ถุงละ 250-300 กรัม 3) ตักข้าวที่หุงแล้วใส่ถุงพลาสติกขณะที่ข้าวก าลังร้อน 4) 
หลังจากตักข้าวสุกใส่ถุงวางถุงข้าวตามแนวราบรีดอากาศออกจากถุงแล้วพับปากถุง  5) มัดปากถุงด้วยหนังยางให้
แน่น (มัดให้สุดปลายถุง) แล้วเขย่าหรือขย าเบา ๆ ให้หัวเช้ือคลุกเคล้ากับข้าวสุกทั่วทั้งถุง 6) ใช้ปลายเข็มเจาะ
ถุงพลาสติกใต้หนังยางท่ีมัดไว้เล็กน้อย ประมาณ 15-20 จุดต่อถุง 7) แผ่ถุงข้าวสุกให้แบนราบ ดึงตรงส่วนกลางของ
ถุงให้พองขึ้น เพื่อให้ภายในถุงมีอากาศเพียงพอ 8) บ่มเช้ือไว้ในที่มีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างส่องถึง ไม่ตากแดด 
ปลอดภัยจากมด ไร และสัตว์อื่น ๆ 9) เมื่อครบ 2 วัน ขย าถุงเบา ๆ เพื่อให้เส้นใยของเช้ือกระจายทั่วทั้งถุง 10) เมื่อ
ขย าถุงข้าวให้เส้นใยของเชื้อกระจายทั่วท้ังถุงแล้วน าถุงเชื้อไปบ่มต่ออีก 4-5 วัน ก่อนน าไปใช้ 11) น าถุงเช้ือราไตรโค
เดอร์มาที่พบเชื้อสีชมพู สีส้ม  สีเหลือง หรือสีด า ไปท้ิงขยะหรือท้ิงใส่หลุมชนิดฝังกลบโดยไม่ต้องเปิดปากถุง 
 การปฏิบัติในการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวในขั้นตอนการใช้และการเก็บรักษา  พบว่า ภาพรวม
เกษตรกรปฏิบัตินานๆ ครั้ง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่า เกษตรกรปฏิบัติในขั้นตอนการใช้และ
การเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด เป็นบางครั้ง 1 ประเด็น คือ เมื่อท่านยังไม่ได้ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิด
สดได้ทันที ท่านจะน าถุงเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดรวมใส่ถุงพลาสติก แล้วน าไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา ที่เหลือ
จากนี้เกษตรกรมีการปฏิบัติในขั้นตอนการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดนานๆ ครั้ง ทั้ง 5 
ประเด็น ดังนี้ 1) แช่เมล็ดพันธ์ุข้าวด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดเช้ือสด อัตรา 1 กก./น้ า 100 ลิตร 2) อายุข้าว 20-
30 วัน ใส่ เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมกับปล่อยน้ าเข้านา อัตรา 2 กก./ไร่ 3) อายุข้าว 60-70 วัน ฉีดพ่นเช้ือราไตรโค
เดอร์มาให้ทั่วแปลงนา อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร 4) อายุข้าว 90 วัน ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลงนา 
อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร 5) อายุข้าว 100 วัน ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลงนา อัตรา 1 กก./น้ า 200 
ลิตร 
 4. ปัญหาของเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 ปัญหาด้านการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละประเด็น พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ระยะเวลาในการผลิตเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา 2) ขาดแหล่งซื้อหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา ปัญหาในระดับปานกลางมี 2 ประเด็น คือ 1) ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา 2) ความยุ่งยากในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา และประเด็นที่เป็นปัญหาใน
ระดับน้อย มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ขาดหน่วยงานถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง 2) ขาดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มา 
 ปัญหาด้านการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตล่ะประเด็น พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 2 ประเด็น ดังน้ี 1) อายุการเก็บรักษา
เชื้อราไตรโคเดอร์มา 2) ความเคยชินในการใช้สารเคมี นอกเหนือจากนี้เป็นปัญหาในระดับน้อย มี 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น 2) ขาดความรู้ด้านโรคพืช 3) ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
4) ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
 5. ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
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 ข้อเสนอแนะด้านการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ร้อยละ 8.6 เสนอแนะให้สนับสนุนหัวเช้ือราไตรโค
เดอร์มาอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะด้านการใช้และเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ร้อยละ 14.2 มีข้อเสนอแนะให้มีเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาในรูปแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน และร้อยละ 11.7 เสนอแนะให้พัฒนาเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้เก็บ
รักษาได้นานขึ้น  
 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ร้อยละ 5.6 เสนอแนะให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับช่วงเวลาเพาะปลูกข้าว ร้อยละ 
1.9 เสนอแนะให้มีการศึกษาดูงาน และร้อยละ 0.6 เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาให้มากกว่านี ้
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกร ร้อยละ 58 เป็นเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย 49.71 ปี สอดคล้องกับ  สมคิด 
เฉลิมเกียรติ (2548, หน้า 32) ศึกษาการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่าเกษตรกรสามในห้า ร้อยละ 59.40 เป็นเพศชาย และสอดคล้องกับ บรรพต เช้ือเพชร (2551, หน้า 48) ศึกษา
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดปทุมธานี พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 49.77 ปี 
ประสบการณ์ในการปลกูข้าว พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าว เฉลี่ย 28.75 ปี สอดคล้องกับ จนัญญา 
เฟื่องฟุ้ง (2555, หน้า 44) ศึกษาการผลิตข้าวของเกษตรกรต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตข้าว เฉลี่ย 26.41 ปี ในส่วนระดับการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
88.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ อุไรวรรณ สัมฤทธินันท์ (2550, หน้า 34) ศึกษาเรื่อง การใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมด ร้อยละ 
91.6 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา การรับข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาจากแหล่งต่างๆ ทั้ง 6 
ด้าน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวค่อนข้าง
สูง แต่ระดับการศึกษาของเกษตรกรยังไม่สูงมากนัก ประกอบกับการรับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา
จากแหล่งต่างๆ อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นในการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจึงควรพิจารณาถึง
กระบวนการถ่ายทอดให้เกษตรกรมีความเข้าใจ เกิดการยอมรับและน าไปปฏิบัติ 
 2) ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ และประสิทธิภาพของ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเช้ือราในต้นข้าวเท่านั้น ซึ่งค าเฉลย
ของค าถามคือตอบผิดตามหลักวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมากกว่าสองในสามมีความรู้และสามารถตอบได้
ถูกต้องตรงกับค าเฉลย และพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังมีความรู้ไม่ถูกต้องและตอบไม่ตรงค าเฉลย ซึ่งตามหลัก
วิชาการ จิระเดช แจ่มสว่าง และวรรณวิไล อินทนู (2546, หน้า 22) กล่าวว่า เช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วสามารถควบคุมหรือยับยั้งการเจริญ ตลอดจนเข้าท าลายเส้นใยของ
เช้ือราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วย เช้ือราไรซ็อคโทเนีย (Rhizoctonia solani) เช้ือราสเคลอโร
เทียม (Sclerotium rolfsii) เช้ือราพิเทียม (Pythium spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคเมล็ดเน่า โรครากเน่า โรคเน่า
ระดับดิน เช้ือราไฟทอฟธอรา (Phytophthora spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า เช้ือราฟิวซาเรียม (Fusarium 
spp.) ที่มักก่อให้เกิดโรคเหี่ยวบนพืชส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งพืชไร่ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ 
ดังนั้นในการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจึงควรเพิ่มเติมในส่วนของความรู้ทั่วไป ตลอดจนคุณสมบัติ 
และประโยชน์ของเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้มากขึ้น เพื่อที่เกษตรกรจะได้น าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นค าถามเกี่ยวกับวิธีการในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา
ชนิดสด เช่น อัตราการหุงข้าวเพื่อผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด คือ ข้าว 3 ส่วน น้ า 2 ส่วน ซึ่งค าเฉลยของ
ค าถามคือตอบถูกตามหลักวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรเกือบท้ังหมดมีความรู้และสามารถตอบได้ถูกต้องตรง
กับค าเฉลย ตามที่ จิระเดช แจ่มสว่าง และวรรณวิไล อินทนู (2546, หน้า 35) ได้อธิบายอัตราส่วนในการหุงข้าวเพื่อ
ผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดว่า ใช้ปลายข้าวหรือข้าวสาร 3 แก้ว (1 แก้ว มีความจุประมาณ 250 ซีซี) ประมาณ 
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600 กรัม ใส่น้ าเปล่าสะอาด 2 แก้วหรือประมาณ 0.5 ลิตร หุงด้วยหม้อข้าวไฟฟ้าเมื่อสุกแล้วจะได้ข้าวสุก (ประมาณ 
1 กิโลกรัม) อาจเนื่องจากเกษตรกรมีการติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนา
ข้าวโดยการฝึกอบรม จึงท าให้เกษตรกรเกิดทักษะและมีความรู้ในด้านการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 
 ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นค าถามเกี่ยวกับการน าเช้ือราไตรโคเดอร์
มาไปใช้ และวิธีการในการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา เช่น หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในกลุ่มเบนโนมิล และคาร์
เบนดาซิมในช่วง 7 วัน ก่อนหรือหลังการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งค าเฉลยของค าถามคือตอบถูกตามหลักวิชาการ 
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรสองในสาม มีความรู้และสามารถตอบได้ถูกต้องตรงกับค าเฉลย ตามที่ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก (ม.ป.ป.)  ได้แนะน าไว้ และพบว่าเกษตรกรหนึ่งในสามมี
ความรู้ไม่ถูกต้องและตอบไม่ตรงค าเฉลย ดังน้ันในการให้ความรู้ ฝึกอบรม จึงควรเพิ่มเติมความรู้ในส่วนน้ีให้มากข้ึน 
 3) การปฏิบัติในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย 
 ขั้นตอนการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ในภาพรวม พบว่าเกษตรกรปฏิบัติเป็นประจ า ทั้ง 15 
ประเด็น ได้แก่ 1) ใช้ข้าวสุกเพื่อผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด 2) หุงข้าวด้วยอัตราส่วน ข้าวสาร 3 ส่วน น้ า 2 
ส่วน 3) หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าอัตโนมัติ 4) เมื่อสวิทซ์ของหม้อหุงข้าวตัดไฟใช้ทัพพีซุยข้าวในหม้ อก่อนตักข้าวใส่
ถุงพลาสติก 5) ใช้ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8x12 นิ้ว ใส่ข้าวที่หุงสุก ถุงละ 250-300 กรัม 6) ตักข้าวที่หุงแล้วใส่
ถุงพลาสติกขณะที่ข้าวก าลังร้อน 7) หลังจากตักข้าวสุกใส่ถุงวางถุงข้าวตามแนวราบรีดอากาศออกจากถุงแล้วพับ
ปากถุง 8) รอให้ข้าวอุ่นหรือเกือบเย็นจึงใส่หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 9) มัดปากถุงด้วยหนังยางให้แน่น (มัดให้สุดปลาย
ถุง)แล้วเขย่าหรือขย าเบา ๆ ให้หัวเชื้อคลุกเคล้ากับข้าวสุกทั่วทั้งถุง 10) ใช้ปลายเข็มเจาะถุงพลาสติกใต้หนังยางที่มัด
ไว้เล็กน้อย ประมาณ 15-20 จุดต่อถุง 11) แผ่ถุงข้าวสุกให้แบนราบ ดึงตรงส่วนกลางของถุงให้พองขึ้น เพื่อให้ภายใน
ถุงมีอากาศเพียงพอ 12) บ่มเช้ือไว้ในที่มีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างส่องถึง ไม่ตากแดด ปลอดภัยจากมด ไร และสัตว์
อื่นๆ 13) เมื่อครบ 2 วัน ขย าถุงเบาๆ เพื่อให้เส้นใยของเช้ือกระจายทั่วทั้งถุง 14) เมื่อขย าถุงข้าวให้เส้นใยของเช้ือ
กระจายทั่วท้ังถุงแล้ว น าถุงเช้ือไปบ่มต่ออีก 4-5 วัน ก่อนน าไปใช้ 15) น าถุงเช้ือราไตรโคเดอร์มาที่พบเช้ือสีชมพู สี
ส้ม  สีเหลือง หรือสีด า ไปทิ้งขยะหรือทิ้งใส่หลุมชนิดฝังกลบโดยไม่ต้องเปิดปากถุง การที่เกษตรกรมีการปฏิบัติเป็น
ประจ าทั้ง 15 ประเด็น อาจเนื่องมาจากการที่เกษตรกรมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเรื่องการใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาโดยการฝึกอบรม ซึ่งมีการสอนขั้นตอนการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดโดยละเอียด อีกทั้งมี
เอกสารแผ่นพับแจก รวมถึงมีการให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ประกอบกับการปฏิบัติในการผลิตเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาชนิดสด สามารถท าได้ง่าย มีขั้นตอนการท าท่ีไม่ยุ่งยาก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน เกษตรกร
สามารถท าได้โดยประยุกต์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ บลูมและคณะ อ้างถึงใน 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2553, หน้า 84) กล่าวว่า การประยุกต์ เป็นความสามารถที่ต้องท าความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในวิธีการ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือนามธรรมของเรื่องนั้น ๆ แล้วน าวิธีการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ หลักการ 
แนวคิด หรือนามธรรมของเรื่องนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมได้ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการรับข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มาจากแหล่งต่าง ๆ โดยเกษตรกรได้รับข่าวสาร 
ความรู้เกี่ยวกับ เชื้อราไตรโคเดอร์มาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับมาก จึงท าให้เกษตรกรปฏิบัติได้ตาม
วิธีการที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ในภาพรวมพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบัตินาน 
ๆ ครั้ง เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีเพียงประเด็นเดียวที่เกษตรกรปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือ เมื่อยังไม่ได้ใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดได้ทันทีจะน าถุงเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดรวมใส่ถุงพลาสติก แล้วน าไปเก็บไว้ในตู้เย็น
ช่องธรรมดา นอกเหนือจากนั้นอีก 5 ประเด็นมีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ได้แก่ 1) แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเช้ือราไตรโค
เดอร์มาชนิดเช้ือสด อัตรา 1 กก./น้ า 100 ลิตร 2) อายุข้าว 20-30 วัน ใส่ เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมกับปล่อยน้ า
เข้านา อัตรา 2 กก./ไร่ 3) อายุข้าว 60-70 วัน ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ท่ัวแปลงนา อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร 
4) อายุข้าว 90 วัน ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลงนา อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร และ 5) อายุข้าว 100 วัน 
ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลงนา อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร จากผลการวิจัยที่ค้นพบ แสดงให้เห็นว่าใน
ขั้นตอนการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวของเกษตรกรมีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง อาจเนื่องมาจากปัญหาของ
เกษตรกรในการผลิตการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา ได้แก่ ขาดแหล่งซื้ อหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
ระยะเวลาในการผลติเช้ือราไตรโคเดอร์มา อายุการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มา และความเคยชินในการใช้สารเคมี 
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ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ต้องการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน เก็บ
รักษาได้นานขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้หน่วยงานราชการสนับสนุนหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่องและจัด
ฝึกอบรมการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาให้ตรงกับช่วงเวลาที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกข้าว  
 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด  พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก 2 
ประเด็น คือ 1) ขาดแหล่งซื้อหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเช้ือราไตรโคเดอร์มายังไม่เป็นที่นิยมใช้ใน
กลุ่มเกษตรกร และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาจึงไม่แพร่หลายเมื่อเทียบกับสารเคมีทางการเกษตร 2) ระยะเวลาใน
การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มานั้น ต้องรอเวลาในการผลิตขยายเช้ือก่อนน าไปใช้ ประมาณ 7 วัน จึงท าให้ไม่ทันต่อ
ช่วงเวลาที่เกษตรกรจะน าไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิพิมพ์ ศรีคะ (2542, หน้า 106) ที่พบปัญหาส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการเตรียมเช้ือราไตรโคเดอร์มา คือเสียเวลา 
 ปัญหาของเกษตรกรในการใช้และการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด พบว่า เกษตรกรมีปัญหาใน
ระดับมาก 2 ประเด็น คือ 1) อายุการเก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดนั้นมีอายุการ
เก็บรักษาได้ไม่นาน หากเมื่อผลิตแล้วยังไม่ได้ใช้ เกษตรกรต้องน าไปเก็บรักษาไว้ในตู้ เย็น ซึ่งเก็บรักษาได้ไม่เกิน 1 
เดือน และ 2) ความเคยชินในการใช้สารเคมี ท่ีมีความสะดวกใช้งานง่าย และหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีเกษตรทั่วไป 
 5) ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้มี
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน เก็บรักษาได้นานขึ้น ให้มีการสนับสนุนหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา
อย่างต่อเนื่อง ให้จัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเพาะปลูกข้าว  ให้มีการศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของเกษตรกรในด้านการผลิต การใช้และการ
เก็บรักษาเช้ือราไตรโคเดอร์มา และสอดคล้องกับ กัลยา มิขะมา (2545, หน้า 98) ที่พบว่าความต้องการการ
สนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มาเพื่อการผลิตผัก 6 เรื่อง เกษตรกรเห็นด้วยในระดับมาก มี 5 เรื่อง 1) หน่วยงาน
ราชการจัดหาตลาดขายผลผลิตผักให้ได้ 2) หน่วยงานราชการสามารถให้ค าแนะน าและติดตามประเมินผลแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีอย่างสม่ าเสมอ 3) ควรสนับสนุนหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาได้ตลอด 4) เกษตรกรขอรับค าแนะน าได้
แม้ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม และ 5) หน่วยงานราชการจัดหาและสนับสนุนหัวเช้ือราให้ได้ในช่วงที่ขาดแคลน ดังนั้น
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาหาแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตร  
 1) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนหัวเชื้อราไตรโคเดอรม์าให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องในช่วงเวลาการ
เพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อที่เกษตรกรจะได้น าเช้ือราไตรโคเดอร์มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ และเจา้หน้าท่ี
ควรมีการติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ขยายกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอรม์าให้แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมอบรมในโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น 
 3) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรน าเช้ือราไตรโคเดอรม์าไปใช้ในพืชชนิดอื่น ได้แก่  พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
และไม้ผล 
 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ผ่านทางชุมชน การจดัท าแผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบของเชื้อราไตรโคเดอรม์าในรูปแบบส าเรจ็รูป พร้อมใช้งาน และสามารถเกบ็
รักษาได้นานขึ้น 
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 2) บูรณาการร่วมกันในการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาใน
งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และ
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 เกษตรกร 
 1) จัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมความทักษะและความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 2) รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษา เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตในนาข้าว ระหว่างการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและการใช้
สารเคมี  
 2) ควรศึกษาการยอมรับ การใช้เชื้อราไตรโคเดอรม์าชนิดสดในนาข้าวและพืชชนิดอื่น 
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