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จากการศึกษาและแยกเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
มะม่วงจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ สวน และตลาด ในจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพนู นครนายก และพิษณุโลก 
ทั้งหมด 17 พนัธ์ุ จ  านวน 150 ไอโซเลท เม่ือประเมินระดบัความตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือรา                
คาร์เบนดาซิมบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.1, 1, 10, 100, 500 
และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั พบเช้ือราท่ีตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิม
ระดบัสูง (HR) จ านวน 112 ไอโซเลท (74.7 เปอร์เซนต)์ ซ่ึงไดจ้ากการแยกเช้ือจากใบ 18 ไอโซเลท 
(12 เปอร์เซนต)์ และผล 94 ไอโซเลท (62.7 เปอร์เซนต)์ และระดบัอ่อนแอ (S) 37 ไอโซเลท (24.7 
เปอร์เซนต)์ ซ่ึงไดจ้ากการแยกเช้ือจากใบ 28 ไอโซเลท (18.7 เปอร์เซนต)์ และผล 9 ไอโซเลท (6 
เปอร์เซนต)์ ส่วนเช้ือราท่ีตา้นทานต่อสารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิมระดบัปานกลาง (MR) มี 1               
ไอโซเลท (0.6 เปอร์เซนต)์ ซ่ึงแยกไดจ้ากผล 

ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีไม่กรองเอาเช้ือออก 
(NF; non-filtrate culture) และอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสท่ีกรองเอาเช้ือออก (F; filtrate culture) 
จ  านวน 6 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 และ NSP6 บ่มเป็นเวลา 3 - 15 วนั 
โดยทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือรา C. gloeosporioides ไอโซเลท NDM_F012 (HR) 
พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใย            
เช้ือราสูงกวา่อาหารเล้ียงเช้ือชนิด F ในทุกไอโซเลท โดยท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF ใหเ้ปอร์เซนต์
การยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราอยูใ่นช่วง 28.89 - 77.50 เปอร์เซนต ์ส่วนอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F 
ใหเ้ปอร์เซนตก์ารยบัย ั้งในช่วง 20.74 - 67.59 เปอร์เซนต ์  เช้ือแอกติโนไมซีสท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด คือไอโซเลท NSP4 และ NSP1ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราเฉล่ีย 59.56 
และ 58.89 เปอร์เซนต ์ ตามล าดบั ส่วนช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสมี
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ประสิทธิภาพสูงสุดในการยบัย ั้งการเจริญของเส้นใย คือ 3 - 7 วนั และมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ เม่ือ
เก็บรักษาในระยะเวลาท่ีนานข้ึน  

จากการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสในการยบัย ั้งการงอกของ
สปอร์ พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือบ่มเป็นเวลา 5 วนั โดยจากการ
ตรวจการงอกของสปอร์เช้ือราท่ี 6 ชัว่โมง อาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการ
งอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 70.73 - 88.98 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 
ไดแ้ก่ NSP4, NSP1 และ NSP2 โดยมีประสิทธิภาพ 88.98, 88.01 และ 86.25 เปอร์เซนตต์ามล าดบั 
ส่วนอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการงอกของสปอร์เช้ือราไดใ้นช่วง 30.25 – 
43.30 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP2, NSP3, NSP1, NSP4 และ 
NSP5 โดยมีประสิทธิภาพ 43.30, 42.26, 41.24, 40.38 และ 39.54 เปอร์เซนต ์ ตามล าดบั เม่ือ
ตรวจวดัการงอกของ germ tube พบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 6 ชัว่โมง สปอร์เช้ือราท่ีทดสอบดว้ยอาหาร
เล้ียงเช้ือชนิด NF มีขนาดสปอร์และ germ tube รวมกนัเฉล่ียอยูใ่นช่วง 24.49-27.76 × 3.89-4.39 
ไมโครเมตร ซ่ึงงอกยาวกวา่สปอร์เช้ือราปกติท่ี 0 ชัว่โมง ประมาณ 1.5 เท่า  ส่วนสปอร์เช้ือราท่ี
ทดสอบดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F มีขนาดสปอร์และ germ tube รวมกนัเฉล่ียอยูใ่นช่วง 32.64-
37.25 × 3.99-4.58 ไมโครเมตร ซ่ึงงอกยาวกวา่สปอร์เช้ือราปกติท่ี 0 ชัว่โมง ประมาณ 2 เท่า ในขณะ
ท่ีสปอร์ของเช้ือราในชุดควบคุม มีขนาดสปอร์และ germ tube รวมกนัเฉล่ียอยูใ่นช่วง 48.92-56.24 
× 3.86-4.62 ไมโครเมตร ซ่ึงงอกยาวกวา่สปอร์เช้ือราปกติท่ี 0 ชัว่โมง ประมาณ 3 เท่า โดยไอโซเลท
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP1 ตามล าดบั และจากการตรวจสอบลกัษณะของ
ความผดิปกติของสปอร์เช้ือราสาเหตุโรคท่ีเจริญร่วมกบัอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสพบวา่อาหาร             
เล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสมีผลเพียงชะลอการเจริญของเช้ือราเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะทางสัญฐานวทิยาของเช้ือราแต่อยา่งใด  

จากการการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีส ในการยบัย ั้งการเกิด
โรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วง พบวา่อาหารเล้ียงเช้ือแอกติโนไมซีสประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือบ่ม
เป็นเวลา 5 วนั ซ่ึงอาหารเล้ียงเช้ือชนิด NF มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรคไดใ้นช่วง 22.55 - 
37.80 เปอร์เซนต ์ และไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4, NSP3 และ NSP5 โดยมี
ประสิทธิภาพ 37.80, 34.69 และ 34.69 เปอร์เซนต ์ตามล าดบั ในขณะท่ีอาหารเล้ียงเช้ือชนิด F บ่ม
เป็นเวลา 5 วนั สามารถลดการเกิดโรคในช่วง 16.56 - 28.62 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงไอโซเลทท่ีมี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดแ้ก่ NSP4 และ NSP3 โดยมีประสิทธิภาพ 28.62 และ 27.24 เปอร์เซนต ์
ตามล าดบั และมีประสิทธิภาพลดลงเม่ืออายขุองอาหารเล้ียงเช้ือเพิ่มข้ึน 
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 จากการจดัจ าแนกเช้ือแอกติโนไมซีส จ านวน 15 ไอโซเลท ไดแ้ก่ NSP1, NSP2, NSP3, 
NSP4, NSP5, NSP6, NOK7, NOK8, NOK9, NOK10, NHK11, NHK12, NOK13, CHK14 และ 
NHK15 โดยศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยา พบการสร้างสปอร์ 2 ลกัษณะ คือ แบบขดมว้นต่อกนั
เป็นวง (coil) คลา้ยขดลวดสปริง และสปอร์แบบต่อกนัเป็นสายโซ่ยาว (fragmenting branched 
aerial hypha) จากนั้นวเิคราะห์องคป์ระกอบผนงัเซลล ์ diaminopimelic acid (DAP) โดยวธีิ thin 
layer chromatography (TLC) พบวา่มีองคป์ระกอบของผนงัเซลล ์DAP ชนิด LL และเม่ือจดัจ าแนก
ดว้ยเทคนิคทางอณูชีววทิยาโดยอาศยัยนี 16S rDNA สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (clade)              
กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ไอโซเลท NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 และ NSP6  กลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ NOK7 
กลุ่มท่ีสาม ไดแ้ก่ NOK8, NOK10 และ NHK15 ส่วนกลุ่มท่ีส่ี ไดแ้ก่ NOK9, NHK11, NHK12, 
NOK13 และ CHK14 โดยจากตวัอยา่งเช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไอโซเลท มีเพียง 3 ไอโซเลท 
เท่านั้น ท่ีสามารถจดัจ าแนกในระดบัสปีชีส์ได ้ ไดแ้ก่ ไอโซเลท NOK8 และ NOK10 มีความ
คลา้ยคลึงกบัเช้ือ S. parvisporogenes มากท่ีสุด ดว้ยระดบัความคลา้ยคลึง (% similarity) ท่ี 97.98 
เปอร์เซนต ์ ส่วนไอโซเลท NHK15 มีระดบัความคลา้ยคลึงกบัเช้ือ S. lilacinus มากท่ีสุด ดว้ยระดบั
ความคลา้ยคลึง 97.63 เปอร์เซนต ์ โดยจากการจดัจ าแนกทั้ง 3 วธีิ พบวา่เช้ือแอกติโนไมซีสทั้ง 15          
ไอโซเลท จดัอยูใ่นจีนสั Streptomyces 
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Abstract 
 

A total of 150 Colletotrichum gloeosporioides isolates causing anthracnose disease from 
17 mango cultivars were collected from orchards and markets; Chiang Mai, Lumphun, , Nakhon-
nayok and Phitsanulok, and examined for their sensitivity to carbendazim. The carbendazim-
sensitivity assays were conducted by growing all isolates on potato dextrose agar (PDA) amended 
with the carbendazim at 1, 10, 50, 100, 500 and 1,000 µg/ml concentrations. The isolates 
consisted of 112 isolate (74.7 percents) with the highly resistant (HR) 18 isolates (12 percents) 
obtained from leaves and 94 isolates (62.7 percents) from fruits, respectively. There were 37 
isolates (24.7 percents) of the sensitive (S) phenotype consisting of 28 isolates (18.7 percents) 
from leaves and 9 isolates (6 percents) from fruits. And the another 1 isolate (0.6 percents) of the 
moderately resistant obtained from fruit. 

The efficiency of non-filtrate culture (NF) and filtrated culture (F) of actinomycetes from 
6 isolates as follow NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 and NSP6, incubated 3 - 15 days, were 
tested for inhibitiory growth of C. gloeosporioides causing anthracnose disease of mango strain 
NDM_F012 (HR). The actinomycetes culture medium NF type showed higher efficacy in than F 
type. The culture medium NF type showed the percentages of growth inhibition of pathogen 
range 28.89 - 77.50 percents and F type showed the percentages of growth inhibition of pathogen 
range 20.74 - 67.59 percents. The actinomycetes isolate NSP4 and NSP1 showed the highest 
percentage in the average of 59.56 and 58.89 percents, respectively. And the range of 3 – 7 days 
culture medium both NF and F type had the highest efficacy. Thereafter, the efficacy of the 
culture decreased every day. 
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The actinomycetes culture medium both NF and F type were tested for the inhibition of 
spore germination. The results showed that the fifth day culture medium had the highest efficacy. 
After treated spore with cuture medium for 6 hours, the actinomycetes culture medium NF type 
showed the percentages of spore germinate inhibition of pathogen range 70.73 - 88.98 percents. 
The best isolates were NSP4, NSP1 and NSP2 which showed the inhibition at 88.98, 88.01 and 
86.25 percents, respectively. The culture medium F type showed the percentages of growth 
inhibition of pathogen range 30.25 – 43.30 percents. The best isolates were NSP2, NSP3, NSP1, 
NSP4 and NSP5 which showed the inhibition at 43.30, 42.26, 41.24, 40.38 and 39.54 percents, 
respectively. About the conidia germination at 6 hours, the germ tube of conidia that treated by 
the culture medium NF type were sized in range 15.08 – 19.69 micrometers (1.5 fold from normal 
conidia). The germ tube of conidia that treated by the culture medium F type were sized in range 
15.08 – 19.69  micrometers (2 fold from normal conidia) while the control were sized in range 
31.36 – 38.68 micrometers (3 fold from normal conidia). The actinomycetes isolate NSP4 and 
NSP1 showed the highest inhibition percentage. For the morphology, the treated conidia were 
same as the normal conidia which means the culture medium just slow down the conidial 
germination but had no any effect to the morphological. 

 For testing the actinomycetes culture medium in controlling anthracnose disease on 
mango fruits, the fifth day culture medium almost had highest efficacy. The culture medium NF 
type showed the percentages of growth inhibition of pathogen range 22.55 - 37.80 percents which 
the best isolate were NSP4, NSP3 and NSP5 that showed 37.80, 34.69 and 34.69 percents, 
respectively. The culture medium F type showed the percentages of growth inhibition of pathogen 
range 16.56 - 28.62 percents which the best isolate were NSP4 and NSP3 that showed 28.62 and 
27.24 percents, respectively.  

The identification of the actinomycetes 15 isolates; NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5, 
NSP6, NOK7, NOK8, NOK9, NOK10, NHK11, NHK12, NOK13, CHK14 and NHK15, based on 
morphology, the result showed two spore forming type; coil and fragmenting branched aerial 
hypha. For the diaminopimelic acid (DAP) of cell wall component analysis by thin layer 
chromatography (TLC) technique, all 15 actinomycetes isolates showed the LL type of DAP. And 
for the identification by molecular technique, 16S rDNA sequencing were grouped the 
actinomycetes into 4 clades. The first clade consisted of isolates NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, 



ฌ 

 

NSP5 and NSP6. The second clade consisted of isolates NOK7. The third clade consisted of 
isolates NOK8, NOK10 and NHK15. And the third clade consisted of isolates NOK9, NHK11, 
NHK12, NOK13 and CHK14. Only 3 isolates could be able to classify into the species. The 
isolates NOK8, NOK10 should be classified as S. parvisporogenes (97.98 percents similarity), 
and the isolate NHK15 should be classified as S. lilacinus (97.63 percents similarity). For three 
identification methods confirmed that all actinomycetes belonged to genus Streptomyces. 

 
 

   
 
 
 

 
 


