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บทคัดย่อ
ท้าการแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มา สปีชีส์ (Trichoderma species) จากดินขุยไผ่บริเวณอุทยานแห่งชาติ
น้้าตกโยง จ.นครศรีธรรมราช จ้านวน 10 ตัวอย่าง โดยวิธี soil dilution plate บนอาหาร Martin’s สามารถแยก
เชื้อรา Trichoderma sp. ได้จ้านวนทั้งสิ้น 5 ไอโซเลท เมื่อน้ามาทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pytophthora palmivora ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนใน
ห้องปฏิบัติการโดยวิธี dual culture พบว่าเชื้อรา Trichoderma sp. ไอโซเลท NTY111, NTY211, NTY212,
NTY214 และ NTY311 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา P. palmivora โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ
82.33, 81.15, 69.38, 69.35 และ 41.10 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา
ก่อโรคระหว่างเชื้อรา Trichoderma harzianum (สายพันธุ์การค้า) กับเชื้อรา Trichoderma sp. ไอโซเลท NTY111
และ NTY211 พบว่า ประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใยเชื้อรา P. palmivora ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)
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Abstract
In this study, five isolates of Trichoderma species were isolated from bamboo soil in Nam Tok
Yong National Park by soil dilution plate method using Martin’s medium. Antagonistic activity assay of all
isolates of Trichoderma species were carried out by using dual culture plate technique against Phytophthora
palmivora, a causative agent of root and stem rot disease of durian. Trichoderma sp. NTY111, NTY211,
NTY212, NTY214 and NTY311 were found to inhibit the mycelium growth of plant pathogen with the
percentage of 82.33, 81.15, 69.38, 69.35 and 41.10, respectively, when compare to the antifungal activity of
Trichoderma harzianum (commercial strain). However, the inhibition of fungal mycelia of commercial strain
did not significantly different (P<0.05) from the isolates NTY111 and NTY211.
Keywords: photosynthetic bacteria, 5-aminolevulinic acid, Plackett-Burman

1. บทน้า
ทุเรียนจัดอยู่ในออเดอร์ Mavales แฟมิลี่ Bambaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Durio zibethinus Murr.
เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศรอนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสม
ประมาณ 10-46 องศาเซลเซลเซียส ปริมาณน้้าฝนไม่น้ อยกว่า 2,000 มิ ลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75-85 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศไทยแหล่งผลิตทุเรียนที่ส้าคัญอยู่ในจังหวัด
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี ปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกออกไปยังภาคอื่นๆ
มากขึ้น ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกบางพื้นที่มีการระบายน้้าไม่ดีท้าให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรครากเน่าโคน
เน่าทุเรียน [1] โรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler) Butler. ซึ่งเป็นเชื้อราในดินอาศัย
ข้ามฤดูบนเศษซากพืชที่เคยเป็นโรค เศษอินทรียวัตถุในดิน หรืออาศัยบนพืชบางชนิด เชื้อราสร้างเส้นใยผนังหนา
รูปร่างกลมที่เรียกว่า chlamydospore อยู่ในดิน การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เพศเมียจะสร้าง oogonium เพศผู้สร้าง
antheridium เมื่อผสมกันท้าให้เกิดสปอร์ผนังหนาเรียกว่า oospore หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะงอก
และเจริญเป็นเส้นใยสร้าง sporangium เมื่อมีความชื้นสูงจะปล่อย zoospore เข้าท้าลายรากพืช ยอด ใบ และส่วน
ต่างๆของต้นพืช ถ้ารากเน่ามากใบทุเรียนที่อยู่ปลายกิ่งจะแสดงอาการซีดเหลือง ชะงักการเจริญเติบโตและต่อมา
จะร่วง ปลายรากฝอยเน่าเปื่อย รากแขนงมีอาการเน่า ที่โคนจะปรากฏจุดฉ่้าน้้าและมักมีน้าเยิ้มออกมา เนื้อเยื่อ
เปลือกและเนื้อเยื่อไม้เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข้ม อาการจะลุกลามเน่ารอบโคนต้น ท้าให้ใบร่วงหมดต้นและยืนต้น
แห้งตายในเวลาต่อมา ส้าหรับในดินที่มีการระบายน้้าไม่ดี มีน้าขัง เชื้อราจะแพร่ระบาดไปสู่ใบ กิ่ง และส่วนอื่นๆ
ได้อีกด้วย [2] เกษตรกรมักแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี etridiazole, fosetyl-Al, phosphoric acid และ metalaxyl แต่
การใช้สารเคมีในปริมาณมากและระยะเวลานานจะท้าให้เชื้อรา P. palmivora ต้านทานต่อสารเคมี [3] มีการน้า
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เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้ทั้งควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญของพืช โดยพบว่าเชื้อรา Trichoderma sp.
เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่น้าไปใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควบคุมเชื้อราโรคพืชหลายชนิด [4, 5] โดยเฉพาะ
Trichoderma harzianum ที่สามารถเข้าท้าลายโรคพืชอื่นๆ อีกเช่น แอนแทรคโนสของถั่วเหลืองระยะต้นอ่อน [6]
โรคเน่าระดับดินของคะน้า [7] โรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ [8] โรคโคนเน่าของมะเขือเทศ [9] โรคเน่า
สเคลอโรเทียมของข้าวบาร์เลย์ [4] โรคเน่าระดับดินของแตงกวา [10] โรคผลเน่าของทุเรียน [11] โรคดอกจุดสนิม
ของกล้วยไม้สกุลหวาย [12] โรคแอนแทรคโนสของพริก [13] โรครากผุขาวในถั่วเหลือง [14] โรคเชื้อราด้าฝัก
กาแฟและโกโก้ [15] [16] โรคล้าต้นเน่าในมะม่วง [17] นอกจากสามารถควบคุมโรคพืชโดยตรงแล้วเชื้อรา
Trichoderma sp. ยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืชชนิดต่างๆ เช่น พริก [18] ดาวเรือง
[19] กะหล่้าปลี [20] ผักกาดหัว [21] ปอโมโรเฮยะ [22] คะน้า [23] และถั่วเหลือง [14] เป็นต้น นอกจากนี้เชื้อรา
Trichoderma sp. ยังช่วยให้เมล็ดพืชมีอัตราการงอกที่เร็วขึ้น [24] ช่วยชักน้าให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อ
โรคพืช [10, 25] อีกด้วย
งานวิ จั ยนี้ จึ งมี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ แยกและการคั ดเลื อกเชื้อ ราไตรโคเดอร์ม า สปี ชีส์ (Trichoderma
species) จากดินขุยไผ่หรือดินใต้โคนไผ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มต่างๆ ทั้งเชื้อรา
แบคทีเรียและยีสต์ ดังนั้นการแสวงหาเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ด้ารงชีวิตและใช้อินทรียวัตถุจาก
ดิ น ขุ ย ไผ่ เ ป็ น แหล่ ง อาหาร ซึ่ ง เป็ น ดิ น ที่ ป ราศจากการใช้ สารเคมี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น เพื่ อ น้ าเชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม า
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเชื้อรา P. palmivora เป็นการจัดการเชื้อสาเหตุโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการน้าไปใช้และพัฒนาการเกษตรของประเทศไปสู่ระบบเกษตรแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 การเก็บตัวอย่างดินขุยไผ่
เก็บตัวอย่างดินขุยไผ่จากบริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง บริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง ต.ถ้้าใหญ่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตรจากผิวหน้าดิน โดยสุ่มเก็บบริเวณใต้กอไผ่ห่างจาก
กอไผ่ประมาณ 1 เมตร จ้านวน 3 จุด ต่อ 1 กอ น้าตัวอย่างดินขุยไผ่ที่เก็บมาผึ่งเพื่อลดความชื้นที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนน้าไปใช้ทดลองต่อไป
2.2 การแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ชั่งตัวอย่างดินน้้าหนัก 10 กรัม ใส่ในขวดแก้วรูปชมพู่ที่บรรจุน้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 90 มิลลิลิตร
เขย่า 20-30 นาที ดูดสารละลายแขวนลอยปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในน้้ากลั่นปราศจากเชื้อปริมาตร 9 มิลลิลิตร
เขย่า 1 นาที ท้าการเจือจางดินให้ได้ระดับความเจือจาง 10-2 และ 10-3 ดูดสารละลายดินในแต่ละความเจือจาง
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร บนอาหาร Martin’s [26] จากนั้นท้าการเกลี่ยเชื้อแล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส นาน 3-5 วัน สังเกตและคัดเลือกโคโลนีเดี่ยว ๆ ที่มีสีขาว ขาวอมเหลือง เทา ทั้งที่ขอบเรียบและขอบ
หยักและลักษณะคล้ายก้ามะหยี่ไปท้าให้บริสุทธิ์ โดยการเลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ (potato dextrose
agar; PDA) เมื่อสร้างสปอร์ได้เต็มที่แล้วจึงน้าไปศึกษาต่อไป [7]
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2.3 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma sp. ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora
palmivora ในห้องปฏิบัติการ
เลี้ยงเชื้อรา P. palmivora (ได้รับอนุเคราะห์จากหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และ
เชื้อรา Tricho derma sp. ที่คัดแยกได้บนอาหารพีดีเอ เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณขอบโคโลนีเชื้อราทั้งสอง จากนั้นย้ายชิ้นส่วนวุ้นของเชื้อราปฏิปักษ์คือ Trichoderma
sp. และชิ้นส่วนวุ้นของเชื้อรา P. palmivora วางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอในลักษณะตรงข้ามกันให้มี
ระยะห่าง 6 เซนติเมตร และท้าการเลี้ยงเชื้อรา P. palmivora และเชื้อรา Trichoderma sp. แยกต่างหากบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอเป็นชุดการทดลองเปรียบเทียบ (Control) จ้านวน 3 ซ้้า แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 5 วัน [27] ค้านวณประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma sp. (%) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อรา P.
palmivora (percent inhibition of radial growth – PIRG) โดยใช้สูตรการค้านวณดั้งนี้ [28]
(

)

RC = ค่าเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรา P. palmivora ในกรรมวิธีควบคุม
RT = ค่าเฉลี่ยของรัศมีเชื้อรา P. palmivora ในกรรมวิธีทดสอบ
2.4 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของเชื้อรา Trichoderma sp.
เลี้ยงเชื้อรา Trichoderma sp. บนอาหารพีดีเอเป็นเวลา 5 วัน บ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
น้าไปท้า slide culture จากนั้นน้ากระจกปิดสไลด์ไปหยดสี lactophenol cotton-blue แล้วน้าไปส่องดูภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (รุ่น Eclipse E100 ยี่ห้อ Nikon) เพื่อศึกษาลักษณะของเชื้อรา Trichoderma
sp.
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ท้าการทดลอง 3 ซ้้า)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
3.1 ผลการแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากดินขุยไผ่
การแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มา จากตัวอย่างดินขุยไผ่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง จ้านวน 10
ตัวอย่าง สามารถแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยวิธี soil dilution plate บนอาหาร Martin’s ได้จ้านวนทั้งสิ้น 5
ไอโซเลท ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อบริสุทธิ์บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอที่อุณหภูมิห้อง พบว่าสามารถ
จ้าแนกเชื้อราไตรโคเดอร์มาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามสีของเส้นใย สีของสปอร์ การเจริญเติบโตของเส้นใยและการ
เปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยพบกลุ่มที่มีเส้นใยสีขาว สปอร์สีเขียว มีการเจริญเติบโตของเส้นใยที่รวดเร็ว
และสีของอาหารเลี้ยงเชื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ้านวน 2 ไอโซเลท คือ NTY111 (รูปที่ 1 A และ B) และ
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NTY211 (รูปที่ 1 C และ D) ส้าหรับกลุ่มที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนสีอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นพบมากที่สุดเท่ากับ 3
ไอโซเลท คือ NTY214 (รูปที่ 1 E และ F) NTY311 (รูปที่ 2 A และ B) และ NTY212 (รูปที่ 2 C และ D) โดยจะ
เปลี่ยนสีของอาหารพีดีเอเป็นสี เหลือง ส่วนเชื้อรา T. harzianum (สายพันธุ์การค้า) ที่น้ามาใช้เป็นเชื้ออ้างอิง
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีสปอร์สีเขียว เส้นใยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และไม่มีการเปลี่ยนสีของอาหาร
พีดีเอ (รูปที่ 2 E และ F)
3.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora
จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งของเชื้อรา Trichoderma sp. ที่แยกได้จากดินขุยไผ่ จ้านวน 5
ไอโซเลท คือ NTY311, NTY212, NTY111, NTY211 และ NTY214 กับเชื้อ P. palmivora โดยวิธี dual culture
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ พบว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P.
palmivora ได้ (ดังแสดงในรูปที่ 3 A - F) มีค่าประสิทธิภาพในการยับยั้งระหว่าง 41.10–82.33 เปอร์เซ็นต์ และ
พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา NTY111 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงที่สุด (82.33 %) (ตารางที่ 1) ในขณะที่เชื้อ
รา T. harzianum (สายพันธุ์การค้า) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเท่ากับ 84.69 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประสิทธิภาพการ
ยับยั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับเชื้อราไตรโคเดอร์มา NTY111 และ NTY211
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาทีค่ ดั แยกได้บน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ หลังการบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิหอ้ ง นาน 5 วัน
ไอโซเลท

ประสิทธิภาพในการยับยั้ง (%)

NTY111

82.33c

NTY211

81.15c

NTY214

69.35b

NTY311

41.10a

NTY212

69.38b

Trichoderma harzianum (สายพันธุ์การค้า)

84.69c

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในแถวตั้งแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบตามวิธี DMRT
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A

B

C

D

E

F

รูปที่ 1. ลักษณะโคโลนีของเชื้อราไตรโคเดอร์มาไอโซเลท NTY111 ด้านหน้า (A) และด้านหลัง (B) NTY211
ด้านหน้า (C) และด้านหลัง (D) และ NTY214 ด้านหน้า (E) และด้านหลัง (F) ที่เจริญบนจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อพีดีเอหลังการบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิหอ้ ง นาน 5 วัน
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A

B

C

D

E

F

รูปที่ 2. ลักษณะโคโลนีของเชื้อราไตรโคเดอร์มาไอโซเลท NTY311 ด้านหน้า (A) และด้านหลัง (B) NTY212
ด้านหน้า (C) และด้านหลัง (D) และเชื้อรา Trichoderma harzianum (สายพันธุ์การค้า) ด้านหน้า (E)
และ ด้านหลัง (F) ที่เจริญบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอหลังการบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมหิ ้อง นาน 5 วัน
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A

B

C

D

E

F

รูปที่ 3. การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเชื้อราไตรโคเดอร์มาไอโซเลท NTY311 (A) NTY212 (B)
NTY214 (C) NTY211 (D) NTY111 (E) และเชื้อรา Trichoderma harzianum (สายพันธุ์การค้า) (F) ใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอหลังการบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง
นาน 5 วัน
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3.3 ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นของเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เมื่อน้าเชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้ง 5 ไอโซเลทที่แยกได้มาบ่มเลี้ยงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ นาน 5 วัน
แล้วน้าไปท้า slide culture จากนั้นตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเชื้อราไตร
โคเดอร์มาทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถสร้าง chlamydospore เส้นใยมีสีขาว สีของอาหารใต้โคโลนีไม่เปลี่ยนแปลง
รูปร่างและสีของ conidia มีรูปร่างค่อนข้างกลม สีเขียว กระจายอยู่ทั่วไป เส้นใยมีลักษณะเรียบ มีผนังกั้น ส่วน
phialides มีการแตกกิ่งก้านคล้ายเขาสัตว์ขนาดใหญ่ (รูปที่ 4 A - F)

A

conidi
a
phialide

chlamydospore

B
conidi
a

phialide

chlamydospore

C

chlamydospore

D
chlamydospore

phialide

chlamydospore

phialide

conidi
a

conidi
a

E

phialide

phialide

F

conidi
a
conidi
a

chlamydospore

รูปที่ 4. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเชื้อราไตรโคเดอร์มา ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยาย 1,000 เท่า ไอโซเลท
NTY111 (A) NTY211 (B) NTY214 (C) NTY311 (D) NTY212 (E) และ T. harzianum (F)
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ซึ่งสอดคล้องกับ [29] ได้คัดแยกเชื้อราจ้านวน 20 ไอโซเลทจากตัวอย่างดินในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศและพืชตระกูลแตง พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici
(FOL) ซึ่งเป็นเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของแตงเทศ และเมื่อจ้าแนกตามลักษณะโคโลนีบนอาหารพีดีเอและ
โครงสร้างทางจุลภาคสามารถบ่งชี้เชื้อราดังกล่าวเป็น 5 ชนิดคือ T. aureoviride, T. reesei, T. piluliferum, T.
harzianum และ T. koningii

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 จากการทดลองสามารถแยกเชื้อรา Trichoderma sp. จากดินขุยไผ่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง
ต.ถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้จ้านวนทั้งหมด 5 ไอโซเลท คือ NTY111, NTY211, NTY214,
NTY311 และ NTY212
4.2 เมื่อน้ามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา P. palmivora พบว่าเชื้อรา Trichoderma sp.
ไอโซเลท NTY111 และ NTY211 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ถึง 82.33 เปอร์เซ็นต์ และ 81.15
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเชื้อรา T. harzianum (สายพันธุ์การค้า)
ที่จัดจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อน้าไปใช้เป็นเชื้อราปฏิปกั ษ์ พบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 84.69 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งไม่แตกต่างกันกับเชื้อราที่แยกได้ทั้ง 2 ไอโซเลท อย่างนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
4.3 เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้นพบว่าเชื้อรา Trichoderma sp. ที่คัดแยกได้ทั้ง 5
ไอโซเลท จะสร้างเส้นใยสีขาว ขอบเรียบ มีผนังกั้น มีโคนิเดียสีเขียวค่อนข้างกลม กระจายอยู่ทั่วไป ส่วน
ไฟอะลายด์จะมีลักษณะคล้ายกับเขาสัตว์ มีการแตกกิ่งก้านสาขา ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับเชื้อรา T. harzianum
ซึ่งเป็นเชื้อมาตรฐานที่น้ามาใช้ศึกษาในครั้งนี้
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