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บทคัดย่อ 
 

การทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตงาเพื่อแกปั้ญหาโรคเน่าด าและไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ ระยะเวลา 2 ปี
ระหวา่ง ตุลาคม 2553 - กนัยายน 2555 ด าเนินการทดสอบ ในไร่เกษตรกร 3 พื้นท่ี รวม 10 ราย /10 ไร่ มี 2 
กรรมวธีิ คือ กรรมวธีิปรับปรุง 1) เกษตรกรไถกลบตอซงัขา้วนาน 15-20 วนั ไถพรวน 1 คร้ัง ปรับพื้นท่ีให้
สม ่าเสมอ หวา่นเมล็ดงาพนัธ์ุอุบลราชธานี 3 อตัรา 1 กก./ไร่ ท่ีคลุกเมล็ดดว้ยสารแคปแทน อตัรา 2 กรัม/เมล็ด
พนัธ์ุ 1 กก.  หวา่นปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรา 30 กก./ไร่ พร้อมปลูกแลว้คราดกลบ พน่น ้าเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
เม่ืองาอาย ุ 30 วนัหลงังอก อตัรากอ้นเช้ือสด 1 กก./น ้า 20 ลิตร และพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเม่ือพบการแพร่
ระบาดของศตัรูพืชในระดบัเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกบั 2) กรรมวธีิเกษตรกร เกษตรกรไถกลบตอซงัขา้วนาน 
15-20 วนั ไถพรวน 1 คร้ัง ปรับพื้นท่ีใหส้ม ่าเสมอ หวา่นเมล็ดงาพนัธ์ุอุบลราชธานี 3 อตัรา 1 กก./ไร่ หวา่น
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อตัรา 30 กก./ไร่ พร้อมปลูกแลว้คราดกลบ และพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเม่ือพบการแพร่
ระบาดของศตัรูพืชในระดบัเศรษฐกิจ ผลการทดสอบ ปี 2554 ตลอดฤดูปลูกไม่พบการแพร่ระบาดโรคเน่าด า
และไหมด้ า แต่พบการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงของหนอนห่อใบงาตั้งแต่ระยะกลา้ และด าเนินการทดสอบตาม
แผนไดเ้พียง 1 ราย ปี 2555 เม่ืองาอาย ุ 14 วนัหลงังอก พบการเขา้ท าลายของหนอนห่อใบงา และพบการเขา้
ท าลายของโรคเน่าด าความเสียหาย = 1 (7 %) เม่ืองาอาย ุ 40 วนัหลงังอก  ในกรรมวธีิเกษตรกร 2 ราย  การ
ประเมินผลผลิต พบวา่ กรรมวธีิปรับปรุง มีน ้าหนกั 1,000 เมล็ด และผลผลิตสูงกวา่กรรมวธีิเกษตรกร ในปี 
2554 คิดเป็น 4 % และ 9 % ปี 2555 คิดเป็น 3 % และ 9 %  ตามล าดบั แต่กรรมวธีิเกษตรกรมีค่า BCR สูงกวา่ 
อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 กรรมวธีิมีค่า BCR มากกวา่ 1  
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ค ำน ำ 
 

จงัหวดับุรีรัมย ์ มีพื้นท่ีปลูกงาประมาณ 28,061 ไร่ เกษตรกรนิยมงาปลูกช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ถึง
มีนาคม ปลูกโดยอาศยัแหล่งน ้าหรือน ้าฝน เป็นการปลูกงาก่อนขา้ว ปลูกกระจายในเขต อ าเภอเมือง          
บา้นด่าน สตึก ล าปลายมาศ และ หนองหงส์ เน่ืองจากจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกงาต่อเน่ืองมานาน 
จึงพบปัญหาการระบาดของโรคท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรคไหมด้ า และโรคเน่าด า ท าความเสียหายใหก้บัการปลูกงา
ของเกษตรกรเป็นอยา่งมาก โรคไหมด้ าหรือเห่ียว เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ลกัษณะอาการ ตน้งาจะเห่ียว และยนื
ตน้ตาย ล าตน้โป่งนูนหรือปริแตก เม่ือตดัขวางล าตน้จะเห็นเน้ือเยือ่ภายในเน่าช ้าเป็นสีน ้าตาล เม่ือน าไปแช่น ้า 
จะมีของเหลวสีขาวขุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มของเซลลเ์ช้ือแบคทีเรียสาเหตุไหลออกมา ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนท่ีมี
อากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุก ความช้ืนของอากาศสูง โรคเน่าด า  เกิดจากเช้ือรา (Macrophomina phaseolina) 
ลกัษณะอาการ ตน้งาจะเห่ียว ใบเหลืองและร่วง ล าตน้เน่า แหง้ในท่ีสุดจะยนืตน้ตาย และพบจุดเล็ก ๆ สีด า
เกิดท่ีแผล เช้ือสาเหตุเขา้ท าลายไดท้ั้งท่ีราก โคนตน้ กลางตน้ ท าใหเ้กิดแผลสีน ้าตาล แลว้ลามสู่ดา้นบนตน้
และดา้นล่างล าตน้ ถา้ติดฝัก ฝักจะแหง้และแตก เมล็ดลีบ 

ดงันั้น การน าเทคโนโลยท่ีีพบวา่สามารถลดการระบาดของโรคเหล่าน้ีได ้ท่ีไดรั้บการวจิยัและพฒันา
โดยหน่วยงานในสังกดักรมวิชาการเกษตร คือ ศูนยว์จิยัพืชไร่อุบลราชธานี มาปรับใชใ้นพื้นท่ีของเกษตรกร 
น่าจะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวได ้

 

วธีิด าเนินการ 
อุปกรณ์  

- เมล็ดงาด าพนัธ์ุอุบลราชธานี 3 

 - ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 

 - ปุ๋ยคอก 
- สารคลุกเมล็ดแคปแทน 

              - สารเคมีก าจดัศตัรูพืช (พน่เม่ือพบการแพร่ระบาดของศตัรูพืชในระดบัเศรษฐกิจ) 
          - อ่ืนๆ  ไตรโคเดอร์มา  โดโลไมท ์

วธีิกำร  
        ไม่มีแผนการทดลอง การทดสอบมี 2 กรรมวธีิ คือ    
             - วธีิปรับปรุง 
             - วธีิเกษตรกร 
 
 
 



 

 
วสัดุอุปกรณ์ กรรมวธีิปรับปรุง กรรมวธีิเกษตรกร 

1. พนัธ์ุพืช                งาด าพนัธ์ุอุบลราชธานี 3 งาพนัธ์ุอุบลราชธานี 3 
2. ฤดูปลูก ตน้ฝน (ก.พ.-มี.ค.) ตน้ฝน (ก.พ.-มี.ค.) 
3. การปลูก หวา่น หวา่น 

4. อตัราเมล็ดพนัธ์ุ  1  กก./ไร่ 1  กก./ไร่ 
5. สารคลุกเมล็ด               แคปแทน 2 กรัม /เมล็ด 1 กิโลกรัม - 

6. ปุ๋ยอินทรีย ์                    1,000 กิโลกรัม /ไร่ - 

7. ปุ๋ยเคมี                     16-16-8 อตัรา 30-40 กก./ไร่ 16-16-8 อตัรา 30-40 กก./ไร่ 
8. ปูนขาว ใส่ตามค่าวเิคราะห์ดิน และไถกลบก่อน

ปลูก 14 วนั 
- 

9.สารเคมีก าจดัศตัรูพืช   (พน่เม่ือพบการแพร่ระบาดของศตัรูพืช
ในระดบัเศรษฐกิจ) 

(พน่เม่ือพบการแพร่ระบาดของ
ศตัรูพืชในระดบัเศรษฐกิจ)  

10. ไตรโคเดอร์มา ใชอ้ตัรา 1-2 ชอ้นแกง /น ้า 20 ลิตร 
พน่เม่ืองา อาย ุ30 วนั หลงังอก 

- 

 

กำรบันทกึข้อมูล 
วนัปฏิบติัการดูแลรักษาน ้าหนกั 1,000 เมล็ด ผลผลิตเม่ือเก็บเก่ียว ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในระหวา่ง

ปฏิบติัการ เก็บตวัอยา่งดินก่อนปลูกเพื่อวเิคราะห์สมบติัของดิน   
เวลำและสถำนที่ 
           ทดสอบในพื้นท่ีหลงันาเกษตรกรจงัหวดับุรีรัมย ์ 2553-2555 ด าเนินการ 3 แห่ง ไดแ้ก่ อ าเภอหนอง
หงส์ อ าเภอช านิ และ อ าเภอเมือง 
 

ผลและวจิำรณ์ผลกำรทดลอง 
คุณสมบติัของดินในแปลงทดสอบ ทุกแปลงมีค่าอินทรียว์ตัถุในดิน เฉล่ีย 0.8 %  คือ มีค่านอ้ยกวา่ 1 

หมายถึง ตอ้งมีการเพิ่มคุณภาพดิน โดยการใส่อินทรียวตัถุ  1 ตนั/ไร่   
 แปลงทดสอบพื้นท่ีอ าเภอหนองหงส์ เกษตรกร 5 ราย/ 5 ไร่ ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหวา่ง 7.4 

คือ ดินมีสภาพเป็นกลาง - เบสอ่อนๆ หมายถึง ไม่จ  าเป็นตอ้งปรับสภาพดินดว้ยปูนขาว หรือปูนมาร์ล  
 แปลงทดสอบพื้นท่ีอ าเภอบา้นด่านและอ าเภอเมือง รวม 5 ราย/5 ไร่ ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 

เฉล่ีย 5.6  คือ ดินมีสภาพเป็นกรด หมายถึง ตอ้งปรับสภาพดินดว้ยโดโลไมท ์ 100-200 กก./ไร่ โดยหวา่น
พร้อมกบัการไถกลบตอซงัขา้ว 



 

ปี 2554 เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอยา่งรุนแรง งามีอตัราการงอก 30 % และมีอาการยอดแหง้ 
เกษตรกรไถทิ้งและปลูกเป็นคร้ังท่ี 2 งามีอตัราการงอกต ่า 30 % และมีอาการยอดแหง้เช่นการปลูกคร้ังท่ี 1 
เม่ืองาอาย ุ 14 วนัหลงังอก เกิดการระบาดของหนอนห่อใบงา ป้องกนัก าจดัโดยใชส้ารสกดัสะเดา พน่สลบั 
ไตรอะโซฟอส ไม่สามารถควบคุมได ้ ความเสียหาย 100 % เน่ืองจากผา่นฤดูกาลเพาะปลูกมานานแลว้การ
เก็บเก่ียวอาจจะกระทบฝน เกษตรกรจึงตดัสินใจยกเลิกการปลูกงาในฤดูกาลน้ี คงเหลือเกษตรกร 1 ราย คือ 
นายขนัชยั สีหวงษ ์ ทดลองปลูกเป็นคร้ังท่ี 3 พบการท าลายของหนอนห่อใบงาไม่รุนแรงในระยะตน้งา อาย ุ
20 วนัหลงังอก แนะน าใหเ้กษตรกรฉีดพ่นสารสกดัสะเดา ทุก 7 วนั สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได ้
ตลอดฤดูปลูกไม่พบการเขา้ท าลายของโรคเน่าด าและไหมด้ า  

ผลผลิตและน ้าหนกั 1,000 เมล็ด (ตารางท่ี 2) กรรมวธีิปรับปรุง มีน ้าหนกั 1,000 เมล็ด และผลผลิต 
สูงกวา่ กรรมวธีิเกษตรกร คิดเป็น 4 % และ 9 % ตามล าดบั จากการทดสอบโดยการปลูกล่าชา้กวา่ฤดูกาลท่ี
แนะน าพบวา่ การแพร่ระบาดของหนอนห่อใบงาท่ีรุนแรงในพื้นท่ีลดลง ไม่พบการเขา้ท าลายของโรคเน่าด า
และไหมด้ า แต่ปริมาณฝัก/ตน้ นอ้ยกวา่ฤดูปลูกปกติ ฝักมีขนาดเล็ก จึงท าใหไ้ดผ้ลผลิตนอ้ยทั้งในกรรมวธีิ
ปรับปรุงและกรรมวธีิเกษตรกร  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ตารางท่ี 3 และ 4) เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตราคา 45 บาท/กิโลกรัม 
กรรมวธีิเกษตรกรมีตน้ทุน รายไดสุ้ทธิ และผลตอบแทนสุทธิต ่ากวา่กรรมวธีิปรับปรุง แต่มีค่า BCR สูงกวา่
กรรมวธีิปรับปรุง อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 กรรมวธีิมีค่า BCR มากกวา่ 1 คือ 1.47 และ 1.42 ตามล าดบั   

ปี 2555 เม่ืองาอาย ุ14 วนัหลงังอก พบการเขา้ท าลายของหนอนห่อใบงา ทั้ง 2 กรรมวิธี ป้องกนัก าจดั
โดยใชส้ารเคมี คลอไพริฟอส+ไซเปอร์เมทตริน อตัรา 25  ซีซี /น ้า 20 ลิตร ฉีดพน่ 2 คร้ัง ห่างกนั 7 วนั 
สามารถป้องกนัก าจดัได ้ อตัราการแพร่ระบาดลดลงจนถึงระดบัปลอดภยั และพบการเขา้ท าลายของโรคเน่า
ด าความเสียหาย = 1 (7 %) เม่ืองาอาย ุ40 วนัหลงังอก  ในกรรมวธีิเกษตรกร 2 ราย จากการเฝ้าระวงั 2 สัปดาห์ 
การระบาดไม่กระจายเป็นวงกวา้ง  จึงไม่แนะน าใหเ้กษตรกรใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดั   

ผลผลิตและน ้าหนกั 1,000 เมล็ด (ตารางท่ี 5) กรรมวธีิปรับปรุง มีน ้าหนกั 1,000 เมล็ด และผลผลิต 
สูงกวา่ กรรมวธีิเกษตรกร คิดเป็น 3 % และ 9 % ตามล าดบั  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ตารางท่ี 6 และ 7) เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตราคา 50 บาท/กิโลกรัม 
กรรมวธีิเกษตรกรมีตน้ทุน และ รายไดสุ้ทธิ ต ่ากวา่กรรมวธีิปรับปรุง 4 % และ 18 % ตามล าดบั แต่มี
ผลตอบแทนสุทธิสูงกวา่ 11 % อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 กรรมวธีิมีค่า BCR มากกวา่ 1 คือ 2.19 และ 1.87 
ตามล าดบั   

 
 
 
 
 



 

 
ตารางที ่1 ค่าวิเคราะห์ดิน การทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตงาเพื่อแกปั้ญหาโรคเน่าด าและไหมด้ า 
                    พื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2554 /55 
 

เกษตรกร pH % OM % N Avai.P mg/kg Exch.K mg/kg 
1 นายขนัชยั  สีหวงษ ์ 7.39 0.80 0.05 81.63 92.50 
2 นายประวาท  ฉตัรวาศรี 7.77 0.71 0.03 6.23 9.50 
3 นางหนูเพียร  เอ่ียมมาตร 7.45 0.80 0.06 22.70 79.50 
4 นายรวย  นามทวย 7.06 0.72 0.04 2.30 50.50 
5 นายศิริโชค  ภาเชียงคุณ 7.66 0.54 0.03 2.01 13.00 
6 นายจ่อย  ช ากุล 5.22 1.14 0.06 1.70 26.50 
7 นายทองอินทร์  เทียมทอง 5.00 1.02 0.07 4.26 56.50 
8 นายนิเวศน์  หงษไ์ธสง 6.56 0.80 0.06 9.22 28.00 
9 นายแส  วชุิมา 5.98 0.95 0.05 8.02 10.00 
10 นายล าไพ  ดว้งบุตรดี 5.53 0.95 0.05 3.87 15.00 

เฉลีย่ 6.56 0.84 0.05 14.19 38.10 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2  น ้าหนกั 1,000 เมล็ดและผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) พื้นท่ีเกษตรกรแปลงทดสอบงาเพื่อแกปั้ญหาโรคเน่าด า 
                      และไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2554 

 

 
 

เกษตรกร 

ปี 2554 

น า้หนัก 1,000 เมลด็ ผลผลติ  

ปรับปรุง เกษตรกร ผลต่าง (%) ปรับปรุง  เกษตรกร  ผลต่าง (%) 
1 นายขนัชยั สีหวงษ ์ 2.8 2.7 4 69 63 9 

 
   

 
 



 

 
 
ตารางที ่3  ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) และ รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของเกษตรกรแปลงทดสอบงาเพื่อแกปั้ญหา 
                     โรคเน่าด าและไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2554 
 

 
 

เกษตรกร 

ปี 2554 

ต้นทุนการผลติ  รายได้สุทธิ  

ปรับปรุง เกษตรกร ผลต่าง (%) ปรับปรุง  เกษตรกร  ผลต่าง (%) 
1 นายขนัชยั สีหวงษ ์ 2,170 1,927 11.2 3,105 2,835 8.7 

 
 

 
 
 
 
 
ตารางที ่4  ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) และ ค่า BCR ของเกษตรกรแปลงทดสอบงาเพื่อแกปั้ญหา 
                     โรคเน่าด าและไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2554 

 

 
 

เกษตรกร 

ปี 2554 

ผลตอบแทนสุทธิ  ค่า BCR 

ปรับปรุง เกษตรกร ผลต่าง (%) ปรับปรุง เกษตรกร 
1 นายขนัชยั สีหวงษ ์ 935 908 2.9 1.43 1.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที ่5  น ้าหนกั 1,000 เมล็ดและผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) พื้นท่ีเกษตรกรแปลงทดสอบงาเพื่อแกปั้ญหาโรคเน่าด า 
                      และไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2555 
 

 
เกษตรกร 

ปี 2555 

น า้หนัก 1,000 เมลด็ ผลผลติ  

ปรับปรุง เกษตรกร ผลต่าง (%) ปรับปรุง  เกษตรกร  ผลต่าง (%) 
1 นายขนัชยั สีหวงษ ์ 2.8 2.8 0 87.5 85.0 2.9 
2 นายประวาท  ฉตัรวาศรี 2.7 2.7 0 87.7 82.1 6.4 
3 นางหนูเพียร  เอ่ียมมาตร 2.9 2.8 3.5 89.2 86.5 3.0 
4 นายรวย  นามทวย 3.0 3.0 0 94.5 89.6 5.2 
5 นายศิริโชค  ภาเชียงคุณ 3.0 3.2 - 6.7 95.4 91.8 3.8 
6 นายจ่อย  ช ากลุ 3.1 3.0 3.2 95.5 89.7 6.1 
7 นายทองอินทร์  เทียมทอง 3.0 2.9 3.3 94.0 89.0 5.3 
8 นายนิเวศน ์ หงษไ์ธสง 3.0 2.9 3.3 93.8 90.8 3.2 
9 นายแส  วชุิมา 3.1 3.1 0 92.0 90.4 1.7 
10 นายล าไพ  ดว้งบุตรดี 2.9 3.0 - 3.5 94.5 91.5 3.1 

เฉลีย่ 3.0 2.9 0.31 92.4 88.6 4.1 
 

 

 

ตารางที ่6  ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) และ รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของเกษตรกรแปลงทดสอบงาเพื่อแกปั้ญหา 
                     โรคเน่าด าและไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2555 
 

 
เกษตรกร 

ปี 2555 

ต้นทุนการผลติ  รายได้สุทธิ  

ปรับปรุง เกษตรกร ผลต่าง (%) ปรับปรุง  เกษตรกร  ผลต่าง (%) 
1 นายขนัชยั สีหวงษ ์ 2,350.00   1,980.00  15.7 4,375.00   4,250.00  2.9 
2 นายประวาท  ฉตัรวาศรี 2,350.00   1,970.00  16.2 4,385.00  4,105.00  6.4 
3 นางหนูเพียร  เอ่ียมมาตร 2,350.00   1,980.00  15.7 4,460.00  4,325.00  3.0 
4 นายรวย  นามทวย 2,570.00   2,080.00  19.1 4,725.00 4,480.00  5.2 
5 นายศิริโชค  ภาเชียงคุณ 2,570.00   2,080.00 19.1 4,770.00  4,590.00  3.8 
6 นายจ่อย  ช ากลุ 2,570.00   2,060.00   19.8 4,775.00  4,435.00  6.1 
7 นายทองอินทร์  เทียมทอง 2,540.00   2,080.00  18.1 4,700.00   4,450.00  5.3 
8 นายนิเวศน ์ หงษไ์ธสง 2,480.00  2,010.00   19.0 4,690.00  4,540.00  3.2 
9 นายแส  วชุิมา 2,460.00  2,015.00  18.1 4,600.00  4,520.00  1.7 
10 นายล าไพ  ดว้งบุตรดี 2,460.00  2,015.00   18.1 4,725.00  4,525.00  3.1 

เฉลีย่ 2,470.00   2,027.00  17.9     4,620.50   4,432.00 4.1 



 

ตารางที ่7  ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) และ ค่า BCR ของเกษตรกรแปลงทดสอบงาเพื่อแกปั้ญหา 
                     โรคเน่าด าและไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2555 
 

 
เกษตรกร 

ปี 2555 

ผลตอบแทนสุทธิ  ค่า BCR 

ปรับปรุง เกษตรกร ผลต่าง (%) ปรับปรุง  เกษตรกร  
1 นายขนัชยั สีหวงษ ์       2,025.00    2,270.00  - 12.1 1.86 2.15 
2 นายประวาท  ฉตัรวาศรี  2,035.00    2,135.00  - 4.9 1.87 2.08 
3 นางหนูเพียร  เอ่ียมมาตร  2,110.00    2,345.00  - 11.1 1.90 2.18 
4 นายรวย  นามทวย  2,155.00     2,400.00  - 11.4 1.84 2.15 
5 นายศิริโชค  ภาเชียงคุณ  2,200.00    2,510.00  - 14.1 1.86 2.21 
6 นายจ่อย  ช ากลุ  2,205.00     2,375.00  - 7.7 1.86 2.18 
7 นายทองอินทร์  เทียมทอง  2,160.00     2,370.00  - 9.7 1.85 2.14 
8 นายนิเวศน ์ หงษไ์ธสง  2,210.00     2,530.00  -14.5 1.89 2.26 
9 นายแส  วชุิมา  2,140.00     2,505.00  - 17.1 1.87 2.24 
10 นายล าไพ  ดว้งบุตรดี  2,265.00     2,510.00  - 10.8 1.92 2.27 

เฉลีย่ 2,150.50  2,405.00 - 11.8 1.87 2.19 
 
 

ตารางที ่8  สรุปผลผลิตและขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรกร  1 ราย ในการทดสอบเทคโนโลย ี
                การผลิตงาเพื่อแกปั้ญหาโรคเน่าด าและโรคไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2554  
ผลผลติและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ วธีิปรับปรุง วธีิเกษตรกร 
พนัธ์ุ อุบลราชธานี 3 อุบลราชธานี 3 
น ้าหนกั 1000 เมล็ด (กรัม) 2.8 2.7 
ผลผลิต (กก./ไร่) 69 63 
ตน้ทุน (บาท/ไร่) 2,170.00 1,927.00 
ราคาขาย (บาท/กก.) 45.00 45.00 
รายได ้(บาท/ไร่) 3,105.00 2,835.00 
ก าไร (บาท/ไร่) 935.00 908.00 
BCR 1.42 1.47 
เก็บเก่ียว (คร้ัง) 1 1 
จ านวนคร้ังของการใชส้ารก าจดัศตัรูพืช 
- แคปแทน 
 -    สารสกดัสะเดา 100 ppm 

 
1 
2 

 
- 
2 

คุณภาพผลผลิต (%) 90 90 



 

ตารางที ่9  ผลผลิตและขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ จากเกษตรกร  10 ราย ในการทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตงา 
              เพื่อแกปั้ญหาโรคเน่าด าและโรคไหมด้ าพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ปี 2555 

 

ผลผลติและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ วธีิปรับปรุง วธีิเกษตรกร 
พนัธ์ุ อุบลราชธานี 3 อุบลราชธานี 3 
น ้าหนกั 1000 เมล็ด (กรัม) 3.0 2.9 
ผลผลิต (กก./ไร่) 92.4 88.6 
ตน้ทุน (บาท/ไร่) 2,470.00 2,027.00 
ราคาขาย (บาท/กก.) 50.00 50.00 
รายได ้(บาท/ไร่) 4,620.50 4,432.00 
ก าไร (บาท/ไร่) 2,150.50 2,405.00 
BCR 1.87 2.19 
เก็บเก่ียว (คร้ัง) 3 3 
จ านวนคร้ังของการใชส้ารก าจดัศตัรูพืช 
- แคปแทน 
- คลอไพริฟอส+ไซเปอร์เมทตริน 
- ไตรโคเดอร์มา 

 
1 
2 
1 

 
- 
2 
- 

คุณภาพผลผลิต (%) 94 94 
 
 


