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 Anthracnose is one of major problems in the export fresh mango, which causes by 
a fungus Colletotrichum gloeosporiodes. When the fruits ripe, they develop into black spots 
on the skin and result in fruit rotting. The conidia spores of C. gloeosporiodes are in ellipsoid 
shapes, 10-17 μm in length and 5-7 μm in width. From primary stage, it was found that 
common sorting method by manual had a percentage of false detection 52-60 for sorting 
suspected anthracnose mangoes in unripe stage. Moreover, the percentage of false detection 
for classification of non-anthracnose mango by manual was 28 for the premium grade which 
is used for export, and 48 percentage of false detection for mango which sold in local 
markets. Mostly, the anthracnose was occurred on the head part near the stem more than 
other parts. The feasibility of NIR spectroscopy for classification of anthracnose and non-
anthracnose mango, 90 spectra of non-anthracnose area and 70 spectra of anthracnose area 
from the area of dark spot 0.08-12.00 cm2 were used to judge the predictive performance of 
calibration model, which was built by the partial least square discriminant analysis (PLS-DA). 
Furthermore, 8 spectra of anthracnose and 14 spectra of non-anthracnose which were 
defected mangoes that arrived to the company were used for a prediction set. The 
percentage of correct predictions was 100 for non-anthracnose and 92.85 for anthracnose 
mangoes in the calibration set. The percentages of corrective prediction for the prediction set 
were 100 for non-anthracnose and 87.50 percent for anthracnose mangoes. The anthracnose 
had cause the chemical value change, pH, TSS, TA, TSS/TA and WSP/TP were increasing 
when they infected to anthracnose. NIR spectrum from the anthracnose area did not have a 
correlation with the studied chemicals value. However, at the range of 880-1100 nm, the NIR 
spectra of anthracnose area had a correlation with dark spots area. The result from 
hyperspectral imaging had showed that the spectra of anthracnose area within the area of 
dark spot between 0.03-0.97 cm2 and non-anthracnose area could classify with percentage of 
correction 100% for non-anthracnose and 90.90% for anthracnose by analysis with PLS-DA. 
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 แอนแทรคโนสเป็นปัญหาสําคญัสําหรับการส่งออกมะม่วงสด สาเหตุของโรคเกิดจาก เชือรา 
Colletotrichum gloeosporiodes ลกัษณะอาการคือจะปรากฏจุดสีดาํทีผิวของผลมะม่วงเมือผลสุกและเกิดการ
เน่าเสีย สปอร์ของเชือราชนิดนีมีลกัษณะรูปร่างเป็นทรงรี ขนาดกวา้ง 5-7 ไมโครเมตร และยาว 10-17 

ไมโครเมตร โดยปกติทางโรงงานจะทาํการการคดัผลมะม่วงทีเป็นโรคแอนแทรคโนสโดยการคดัแยกดว้ยคน 
ซึงพบว่ามีความผิดพลาดในการคดัผลมะม่วงระยะดิบทีคาดว่าจะเป็นแอนแทรคโนสถึงร้อยละ 52-60 

นอกจากนีผลมะม่วงทีคาดว่าไม่น่าจะเกิดแอนแทรคโนส พบว่ามีความผิดพลาดในการคดัแยกร้อยละ 28 ใน
มะม่วงคุณภาพสูงสําหรับส่งออก และ ความผิดพลาดในการคดัเลือกร้อยละ 48 สําหรับผลมะม่วงคุณภาพ
ทวัไปทีขายในประเทศ โดยส่วนมากแอนแทรคโนสจะเกิดบริเวณส่วนหัวดา้นบนของผลมะม่วงทีติดกบัขวั
ผลมากกว่าส่วนอืน จากการศึกษาความสามารถของเทคนิค NIR ในการคดัแยกแอนแทรคโนสในผลมะม่วง
นนั สเปกตรัมในตาํแหน่งทีไม่เกิดแอนแทรคโนส 90 ตาํแหน่ง และตาํแหน่งทีเกิดแอนแทรคโนส 70 ตาํแหน่ง
ทีมีพืนทีของจุดสีดาํอยู่ระหว่าง 0.08-12.00 ตารางเซนติเมตร ถูกใชส้าํหรับเป็นชุดสร้างสมการทาํนายดว้ยวิธี 
partial least square discriminant analysis (PLS-DA) และสเปกตรัมจากมะม่วงมีตาํหนิทีถูกคดัออกจาก
โรงงาน ประกอบดว้ย 8 สเปกตรัมจากตาํแหน่งทีเป็นแอนแทรคโนส และ 14 สเปคตรัมจากตาํแหน่งทีเกิดจุด
สีดาํแต่ไม่ใช่แอนแทรคโนสถูกใชส้าํหรับเป็นชุดทาํนาย พบวา่ตวัอยา่งในชุดสร้างสมการสามารถทาํนายจุดที
ไม่เกิดแอนแทรคโนสไดถู้กตอ้งร้อยละ 100 และจุดทีเกิดแอนแทรคโนสถูกตอ้งร้อยละ 92.85 ส่วนในชุด
ทาํนายพบวา่สมการสามารถทาํนายจุดทีไม่เป็นแอนแทรคโนสไดถู้กตอ้งร้อยละ 100 และจุดทีเป็นแอนแทรค
โนสทาํนายไดถู้กตอ้งร้อยละ 87.50 การเกิดแอนแทรคโนสส่งผลต่อการเปลียนแปลงและเพิมขึนของค่าต่างๆ 
ทางเคมี ไดแ้ก่ pH, TSS, TA, TSS/TA and WSP/TP และพบว่าสเปกตรัมจากบริเวณทีเป็นแอนแทรคโนสนนั
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าทางเคมี แต่มีความสมัพนัธ์กบัพืนทีจุดสีดาํของโรคทีช่วงความยาวคลืน 880-1100 นา
โนเมตร ผลจากภาพถ่ายสเปกตรัมพบว่าสเปกตรัมจากบริเวณทีเป็นแอนแทรคโนสโดยพืนทีของจุดสีดาํ
ระหว่าง 0.03-0.97 ตารางเซนติเมตร และสเปกตรัมจากบริเวณทีไม่เป็นแอนแทรคโนสสามารถทาํนายได้
ถูกตอ้งร้อยละ 100 สาํหรับบริเวณทีไม่เป็นแอนแทรคโนส และร้อยละ 90.90 สาํหรับบริเวณทีเป็นแอนแทรค-

โนสดว้ยสมการจากเทคนิค PLS-DA 
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