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บทความวิจัย

คุณภาพผลผลิตและความทนทานต่อโรคไวรัสใบจุดวงแหวนของมะละกอ
พันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
คุณภาพผลผลิตและความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนของมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4 จังหวัด (มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์) ของประเทศไทย วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) จานวน
200 ต้นต่อจังหวัด ทาการเปรียบเทียบ การให้ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการเกิดโรคไวรัสจุดวงแหวน ในแต่ละพื้นที่ในช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผลการวิจัย พบว่า จานวนวันที่เก็บผลแรก จานวนต้นต่อผล ความหนาเนื้อผลดิบ
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบจุดวงแหวนและระดับของการเป็นโรค มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนน้าหนักผลต่อ
ต้น ความกว้างผลดิบ ความยาวของผลดิบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จังหวัดมหาสารคาม ให้คุณภาพผลผลิตและความ
ทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนดีที่สุด รองลงมาคือ จังหวัด ยโสธร กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด คุณภาพผลผลิต นอกจากขึ้นกับ
ลักษณะทางพันธุกรรมโดยตรงแล้ว สภาพสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลทางอ้อมในลักษณะของขนาดผล น้าหนักผลและปริมาณผล
ต่อต้น แต่ในส่วนของความทนทานต่อโรคไวรัสใบจุดวงแหวนจะขึ้นกับการจัดการดูแลต้นมะละกออย่างสม่าเสมอเป็นหลัก
คาสาคัญ: คุณภาพผลผลิต ความทนทานต่อโรค โรคใบจุดวงแหวนมะละกอ มะละกอ และ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
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Fruit Quality and It’s Tolerance Papaya Ring Spot Virus of Papaya
cv. Sri Rajabhat in 4 Provinces, Thailand
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Abstract
Fruit quality and it’s tolerance papaya ring spot virus of papaya cv. Sri Rajabhat in 4 provinces
(Maha Sarakham, Roi-Et, Kalasin, Yasothon) Thailand. Comparison of fruit quality, yield and disease resistant
to ring spot virus. Randomized Completely Block Design (RCBD) 200 plants/area to the volume of output
quality, productivity and disease susceptibility of the ring material. The experiment in the 4 area of Maha
Sarakham, Roi-Et, Kalasin, Yasothon from June 2016 to June 2017. The results showed that the number of
days to first harvest, Number of fruit per plant, Flesh thickness , percentage of leaf spot and level of ring
spot of virus the disease were difference statistically significant. The fruit weight, fruit Length, fruit width
of fruits per plant did not differ statistically. Maha Sarakham province were high quality of fruit and
tolerance to papaya ring spot virus disease, followed by Yasothon, Kalasin and Roi-Et province. The quality
of fruit is depends on genetics but environmental effects may be indirect such as size, weight and yields.
It depends on the management of papaya.
Keywords: quality of yield, tolerance disease, papaya ring spot virus, papaya and percentage of disease
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บทนา
มะละกอ (papaya) มี ชื่อวิ ทยาศาสตร์ ว่ า Carica
papaya L. จัดอยู่ในวงศ์ Caricaceae มีชื่อเรียกในแต่ละ
ภาคแตกต่างกันไป ได้ แก่ มะก้วยเต้ด ลอกอ ละกอ และ
บักหุ่ง เป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของอเมริกากลางเป็นไม้ผล
อายุสั้น 1-2 ปี ใน ค.ศ. 1513 - 1525 นิยมปลูกกันมากใน
หลายประเทศ เช่ น ออสเตรเลี ย เอเชี ย ได้ แก่ ไต้ หวั น
ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ ไทย แม้ว่ามะละกอไม่ใช่พืชพื้นเมือง
ดั้งเดิมของไทย แต่ก็มีการปลูกมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เป็น
พืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว สามารถปลูกได้ทุกภาคของ
ประเทศไทย (Asami and Mitchell, 2003) ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการปลูกเป็นมะละกอเพื่อบริโภคมีหลายสายพันธุ์ พันธุ์
แขกดาเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคิดเป็น 62 % รองลงมา
คือ พันธุ์แขกนวล 18 % พันธุ์ปลักไม้ลาย 8 % พันธุ์อื่น ๆ
อีก 12 % (Janthasri, 2002) จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ปลูก
อย่างกระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นการค้า ได้แก่
พันธุ์แขกนวล พันธุ์แขกดา พันธุ์ปลักไม้ลาย พันธุ์พื้นเมือง
และพันธุ์ครั่งแดง เป็นต้น ความต้องการบริโภคมะละกอดิบ
ของคนอีสานมีมากเป็นพิเศษ พื้นที่ปลูกมะละกอที่สาคัญ
และส่งจาหน่ายมะละกอในเขตภาคอีสาน มี 5 แหล่งใหญ่ๆ
คือ อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
อ . กั น ท ร ลั ก ษ์ จ . ศ รี ส ะ เ ก ษ อ .ท่ า พ ร ะ
จ.ขอนแก่น และ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ แต่ในปัจจุบันพื้นที่
ปลูกมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ทั่ว
ประเทศมีจานวนลดลง เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรค
ไวรัสจุดวงแหวน ทาให้ผลผลิตมะละกอโดยภาพรวมลดลง
(Janthasri, 2004) มะละกอพั นธุ์ ศรี ราชภั ฏ เป็ นมะละกอ
บริโภคผลดิบที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี
ลักษณะเด่น คือ เนื้อดิบมีความกรอบ เนื้อผลสุกสีเหลือง
รสชาติหอมหวาน มีคุณลักษณะที่เหมาะต่อการทาส้ มตา
ปลู กง่ ายและทนทานต่ อการระบาดของโรคไวรั ส ใบจุ ด
วงแหวน ปั จจุ บั นเป็ นที่ ต้ องการของผู้ ผลิ ตและผู้ บริโภค
อย่ า งแพร่ ห ลายทั่ ว ประเทศ (Janthasri, 2005) ซึ่ ง ใน
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ปัจจุบันยังขาดข้อมูลการผลิตมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏใน
พื้นที่ต่างๆ จากทั่วประเทศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการผลิต
ดังนั้น การศึกษาคุณภาพผลผลิตและความทนทานต่อโรค
ไวรัสใบจุดวงแหวนของมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4
จั งหวั ด ของประเทศไทย สามารถใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐาน
ประกอบการผลิตมะละกอพันธุ์นี้เพื่อสร้างเป็นอาชีพให้กับ
เกษตรกรในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของ
มะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ ยโสธร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบความทนทานต่ อการเกิดโรค
ไวรัสใบจุดวงแหวนในพื้นที่ 4 จังหวัด
วิธีดาเนินการวิจัย
ท าการคั ดเลื อกพื้ นที่ ปลู กใน 4 จั งหวั ดๆ ละ 1 ไร่
ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ
ยโสธร วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely
Block Design (RCBD) จ านวน 200 ต้ นต่ อจั งหวั ด ท าการ
เปรียบเทียบเจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณภาพผลผลิตและ
การเกิดโรคไวรัสใบจุดวงแหวน ในแต่ละพื้นที่ในช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2560
1. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
- ต้ น กล้ า มะละกอพั น ธุ์ ศ รี ร าชภั ฏ อายุ 45 วั น
จานวน 200 ต้นต่อจังหวัด รวม 4 จังหวัด 800 ต้น
- ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไก่ จานวน 200 กระสอบต่อพื้นที่
- ปุ๋ยเคมี 15-15-15 จานวน 100 กระสอบต่อพื้นที่
- อุปกรณ์ ในการตรวจวัดปริมาณของเหลวที่ละลาย
น้าได้ (hand refractometer)
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
ของข้อมูลตามลักษณะที่กาหนดตามแผนการทดลองและ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของหน่วยทดลองโดย
ใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป
MSTAT (Bricker, 1989)
3. การบันทึกข้อมูล
1) จ านวนวั นที่ ออกดอกแรกนั บจากวั นที่ เริ่ ม ปลู ก
บันทึกข้อมูลเป็นหน่วยของวัน
2) จ านวนผลต่ อต้ นเก็ บข้ อมู ลเมื่ อมะละกออายุ 6
เดือน นับจานวนของผลมะละกอทั้งหมดและบันทึกข้อมูล
เป็นหน่วยของผลมะละกอ
3) น้าหนักต่อผลเก็บข้อมูลเมื่อมะละกออายุ 6 เดือน
ทาการสุ่มชั่งน้าหนักผลมะละกอที่มีขนาดที่สามารถเก็ บ
ผลผลิตได้ จานวน 10 ผลแล้วหาค่าเฉลี่ยหน่วยเป็นกิโลกรัม
4) คุณภาพของผลผลิต (เก็บข้อมูลเมื่อมะละกออายุ
6 เดือน)
- ความหนาเนื้อวัดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์หน่วย
เป็นเซนติเมตร
- ขนาดความยาวผลวัดความยาวผล ด้วยไม้บรรทัด
หน่วยวัดเซนติเมตร
- ขนาดความกว้างผลวัดความกว้างผล ด้วยไม้บรรทัด
หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร
5) เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคประเมินความเป็นโรคใบจุด
วงแหวนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดั บ 0 = (No Symptoms) มะละกอไม่ แ สดง
อาการของโรคใบจุดดวงแหวน มีความทนทานโรคดีมาก
ระดั บ 1 = (Very Mild mottling) มะละกอมี
อาการใบเหลืองด่างน้อยมาก 1- 25 % ของพื้นที่ใบที่มี
อาการจุดวงแหวน (Ring Spot) อาการที่ผลไม่ชัดเจน ไม่
มี ร อยช้ าหรื อ ขี ด (Streak) ที่ ก้ า นใบและล าต้ น มี ค วาม
ทนทานโรคดี
ระดั บ 2 = (Mild หรื อ Moderate mottling)
มะละกอมี อาการใบเหลืองด่ างปานกลาง 26-50 % ของ
74

วารสารเกษตรพระวรุณ

พื้นที่ใบมีอาการจุดวงแหวนที่ผลเล็กน้อย ผิวผลเรียบ ไม่มี
รอยช้าหรือขีดที่ก้านใบ มีความทนทานต่อโรคปานกลาง
ระดับ 3 = (Mottling) มะละกอมีใบเหลืองด่าง 5175 % ของพื้นที่ใบมีอาการจุดวงแหวนที่ผลชัดเจนทั่วทั้งผล
มีรอยช้าหรือขีดที่ก้านและลาต้นมีความทนทานต่อโรคน้อย
ร ะ ดั บ 4 = (Severe Mottling) ม ะ ล ะ ก อ มี
ใบเหลืองด่างรุนแรงมาก 76-100 %ของพื้นที่ใบ ใบกรอบ
หรือใบบิดเบี้ยวพื้นที่ใบหดจนเหลือแต่เส้นก้านใบ (Sever
Leaf Distortion) มีอาการจุดวงแหวนที่ชั ดเจนทั่วทั้งผล
แผลบุบจนตกสะเก็ด รูปทรงบิดเบี้ยวผิวหยาบเนื้อเป็นไต
มีรสขม ไม่ทนทานโรค (Janthasri, 2007)
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การศึกษาคุณภาพผลผลิตและความทนทานต่ อโรค
ไวรัสใบจุดวงแหวนของมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4
จั งหวั ด คื อ มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ ร้ อยเอ็ ด และยโสธร
พบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่การวิจัย
พื้ นที่ การผลิ ตทั้ ง 4 จั งหวั ด ประกอบด้ วย จั งหวั ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ ยโสธร จัดอยู่ในเขต
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตอนกลาง สภาพทั่ วไปทั้ ง 4
จังหวัด มีลักษณะดินเป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปริมาณธาตุหลัก (N P K) ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมี
ปริมาณอินทรียวัตถุน้อย มีสภาพภูมิอากาศ โดยภาพรวม
จั งหวั ดมหาสารคามและจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ มี อุ ณหภู มิ อยู่
ในช่วง 27-29 °C ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรมี
อุ ณหภู มิ ค่ อนข้ างร้ อนกว่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 32-35 °C จั งหวั ด
กาฬสิ นธุ์ และจั งหวั ดมหาสารคามมี ปริ ม าณน้ าฝนและ
ความชื้ นสั มพั ทธ์ มากกว่ า จั งหวั ดร้ อยเอ็ ดและจั งหวั ด
ยโสธร รายละเอียดดังนี้
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จังหวัดมหาสารคาม: อุณหภูมิเฉลี่ย 27.1 °C, มีจุดน้าค้างเฉลีย่
23.7 °C, ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 69.7 %,
ความกดอากาศเฉลี่ย 1,005.2 มิลลิบาร์,
ความเร็วลมเฉลี่ย 10.6 กม./ชม, ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,301.9 มม. /ปี
จังหวัดร้อยเอ็ด: อุณหภูมิเฉลี่ย 32.4 °C, มีจุดน้าค้างเฉลีย่
24.3 °C, ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 62.5 %,
ความกดอากาศเฉลี่ย 1,006.4 มิลลิบาร์,
ความเร็วลมเฉลี่ย 12.5 กม./ชม., ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,230.9 มม. /ปี
จังหวัดกาฬสินธุ:์ อุณหภูมิเฉลี่ย 29.9 °C, มีจุดน้าค้างเฉลีย่
22.7 °C, ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 63.6 %,
ความกดอากาศเฉลี่ย 1,004.2 มิลลิบาร์,
ความเร็วลมเฉลี่ย 15.3 กม/ชม., ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,482.4 มม. /ปี
จังหวัดยโสธร:
อุณหภูมิเฉลี่ย 35.2 °C, มีจุดน้าค้างเฉลีย่
24.5 °C, ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 51.1 %,
ความกดอากาศเฉลี่ย 1,001.8 มิลลิบาร์,
ความเร็วลมเฉลี่ย 12.1 กม./ชม., ปริมาณ
น้าฝนเฉลี่ย 1,052.9 มม. /ปี (Agriculture
Department, Ministry of Agriculture
and Cooperatives, 1997)
2. จานวนวันที่เก็บผลแรก
มะละกอทั้ ง 4 พื้ น ที่ มี จ านวนวั น ที่ ส ามารถเก็ บ
ผลผลิ ตได้มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
โดยมะละกอที่มีอายุวันเก็บผลแรกได้จานวนวันเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ มะละกอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รองลงมา
คือ มะละกอในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และ
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ตามล าดั บ (Table 1) สอดคล้ อ งกั บ
Janthasri (2004) ที่ทดลองปลู กมะละกอ 10 สายพัน ธุ์
ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร
พบว่า มะละกอพันธุ์โกโก้ก้านดา แขกดาศรีสะเกษ ปากช่อง
x ฟลอริดา และแขกนวล มีจานวนวันออกดอกเร็วทาให้การ
เจริญเร็วกว่าพันธุ์อื่น คือ 132, 136, 135 และ 138 วัน ซึ่ง
พันธุ์แขกนวล x แขกดา โกโก้ x ฟลอริดา ฟลอริดา x ซันเซต
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Samenga และพันธุ์ไต้หวัน 145, 146, 159, 160 และ 164
วัน ตามลาดับ และในทั้ง 3 จังหวัด มีจานวนวันการออก
ดอกแรกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ จังหวัด
ยโสธรมี การออกดอกได้ เร็ วกว่ าจั งหวั ด ศรี สะเกษและ
อุบลราชธานี ตามลาดับ Janthasri (2007) พบว่า จานวนวัน
ในการออกดอกแรก นอกจากพันธุกรรมแล้วยัง พบว่า ใน
พื้นที่ต่างๆ จะขึ้นกับสภาพภูมิ อากาศ อุณหภูมิ ความชื้ น
สัมพันธ์และปริมาณน้าฝนเป็นหลัก พื้นที่ที่มีภูมิอากาศเย็น
และมีปริมาณน้าฝนสูง มะละกอจะสามารถออกดอกได้เร็ว
กว่าพื้นที่ที่มีสภาพอากาศค่ อนข้ างร้ อน จากข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศของจังหวัดมหาสารคามอุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 3
จังหวัด (27.1 °C) เหมาะแก่การออกดอกและการเจริญเติบโต
ของผลจึ งท าให้ จ านวนวั นของการเก็ บผลแรกเร็ วกว่ า 3
จังหวัด (Table 1)
3. จานวนผลต่อต้น
จากการทดลองการเปรี ยบเที ยบมะละกอส าหรั บ
บริ โ ภคผลดิ บ พั น ธุ์ ศ รี ร าชภั ฏ จ านวน 4 พื้ น ที่ พบว่ า
มะละกอทั้ง 4 พื้นที่ มีจานวนผลผลิตต่อต้นมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง โดยมะละกอที่มีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อต้นมากที่สุด คือ ปลูกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดยโสธร ส่วนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
มีผลผลิตต่อต้นน้อยกว่า 2 จังหวัดแรกตามลาดับ (ตารางที่
1) สอดคล้ อ งกั บ Janthasri (2005) ที่ ไ ด้ ท ดลองปลู ก
มะละกอ 5 สายพันธุ์ ในพื้นที่ 4 จังหวัด พบว่า มะละกอทั้ง
5 สายพันธุ์ให้ผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง โดย
สายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงที่สุดเป็นพันธุ์ ให้ผลเร็ว คือ พันธุ์
แขกดาศรีสะเกษ และลูกผสมฟลอริดา x ซันเซต จานวน
45 ผลต่อต้น ส่วนสายพันธุ์ที่มี จานวนผลต่อต้นน้อยที่สุด
คือ พันธุ์โกโก้ และแขกนวล จานวน 23 และ 15 ผลต่อต้น
ในขณะที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ผลผลิตต่อต้นมากกว่ า
จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด ตามลาดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Janthasri (2004) ได้ทดสอบปลูกมะละกอ
พั น ธุ์ ศ รี ร าชภั ฏ ในพื้ น ที่ อ าเภอบรบื อ และอ าเภอเมื อ ง
พบว่า ทั้งสองพื้นที่ให้จานวนผลต่อต้นแตกต่างกัน โดยใน
อาเภอเมืองให้จานวนผลต่อต้นน้อยกว่าอาเภอบรบือ (159
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ผล และ 240 ผล) ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การให้ ผ ลผลิ ต
มะละกอมีความแตกต่างกันในสภาพแต่ละพื้นที่แม้ว่าจะ
เป็นพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกต่างพื้นที่จะสามารถให้ผลผลิตได้
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่เป็นหลัก
4. น้าหนักต่อผล
น้ าหนั กต่ อผลของมะละกอทั้ ง 4 พื้ นที่ ไม่ มี ความ
แตกต่างทางสถิติ โดยมีแนวโน้มว่าพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
มีน้าหนักมากที่สุด 2.08 กก. รองลงมา คือ จังหวัดกาฬสินธุ์
และยโสธร ให้น้าหนักผล 1.94 และ 1.91 กก. ส่วนจังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด ให้ น้ าหนั ก ผลน้ อ ยที่ สุ ด 1.82 กก. ตามล าดั บ
(Table 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Janthasri (2010) ที่
ได้ ท ดลองปลู ก มะละกอ 10 สายพั น ธุ์ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบว่า มะละกอทั้ง 10 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยมะละกอพันธุ์
แขกดาศรีสะเกษ โกโก้ก้านดา ลูกผสมแขกดา x แขกนวล
มีน้าหนักผลมาก คือ 3.18, 3.02 และ 3.00 กก. ตามลาดับ
ยกเว้ น น้ าหนั ก ต่ อ ผลไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
มะละกอที่มีขนาดผลใหญ่ทาให้น้าหนักต่อผลสูง สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ Janthasri and Janthasri (2005) ได้
ทดสอบคุณภาพผลผลิตมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏที่ปลูกใน
จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี พบว่า น้าหนัก
ต่อผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากมะละกอ
พันธุ์ศรีราชภัฏ มีลักษณะเด่น คือ ผลยาวใหญ่ มากกว่า 50
ซม. ขึ้นไป และเป็นลักษณะที่ควบคุมทางพันธุกรรม ดังนั้น
จึงไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
5. ความหนาเนื้อผลดิบ
ความหนาเนื้อผลดิบของมะละกอทั้ง 4 พื้นที่ มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง โดยพันธุ์ที่มีความหนา
เนื้อผลเฉลี่ยมากที่ สุด คือ มะละกอที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร รองลงมา คือ พื้นที่จังหวัดหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
และจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บ Janthasri
(2004); Janthasri (2010); Janthasri (2007) ที่ได้ทดลองปลูก
มะละกอ 10 สายพันธุ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด พบว่า มะละกอ
76
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พันธุ์แขกดาศรีสะเกษ ให้ความหนาเนื้อแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ลูกผสมแขกดา x แขกนวล โกโก้ก้าน
ดา x ฟลอริดา โกโก้ก้านดา และแขกนวล ซึ่งมีความหนาเนื้อ
มาก คือ 3.12, 3.06, 3.04 และ 3.00 ซม. ตามลาดับ (Table
2) ลักษณะประจาพันธุ์ของมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏจะมีความ
หนาเนื้ อผลดิ บ อยู่ ในช่ วง 2-2.5 ซม. ท าให้ มี เปอร์ เซ็ นต์
ช่องว่างในผลน้อย มีส่วนเนื้อที่ใช้บริโภคมาก แต่ทั้งนี้ต้อง
ขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกเป็นหลัก
(Janthasri, 2002)
6. ความกว้างและความยาวของผลดิบ
ความกว้างและความยาวผลมะละกอทั้ง 4 จังหวัด
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจังหวัดที่มีความกว้าง
ของผลมากที่ สุ ด คื อ จั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด และจั งหวั ด ที่ ใ ห้
ความยาวผลมากที่สุด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ รองลงมา คือ
จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ดและยโสธร ตามลาดับ (Table
2) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Janthasri and Arimatsu
(2010) ทดลองปลูกมะละกอ 10 สายพันธุ์ ในพื้นที่จั งหวัด
อุบลราชธานี พบว่า มะละกอผลใหญ่ความกว้างผลน้อยที่สุด
คือ พันธุ์โกโก้ก้านดา แขกนวล ลูกผสมแขกดา x แขกนวล
และพันธุ์แขกดาศรีสะเกษ ขนาดความกว้าง คือ 13.4, 13.8,
15.4 และ 16.2 ซม. ตามลาดับ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนาดผลที่
ใหญ่ และสายพันธุ์ที่มีความยาวมากที่สุด คือ พันธุ์แขกดา
ศรีสะเกษ พันธุแ์ ขกนวล และโกโก้ก้านดา ตามลาดับ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 สายพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(Table 2) Yimsawat (1992) พบว่ า ความแตกต่ า งด้ า น
คุณภาพผลของมะละกอมีปัจจัยควบคุม 2 ประการ คือ
พันธุกรรม และสภาพแวดล้อม มะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ
เป็นพันธุ์ที่มีขนาดผลใหญ่ ความยาวไม่ ต่ากว่า 45 ซม.
และความกว้าง ไม่ต่ากว่า 20 ซม. โดยเฉพาะการปลูก
พั น ธุ์ นี้ ใ นพื้ น ที่ จั งหวั ด กาฬสิน ธุ์ จะให้ ข นาดผลใหญ่กว่า
จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ดและขอนแก่น ตามลาดับ
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7. การเกิดโรคไวรัสจุดวงแหวน
1) เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบจุดวงแหวน
เปอร์ เซ็ นต์ การเกิ ดโรคไวรั ส ใบจุ ดวงแหวนใน
มะละกอทั้ ง 4 จั งหวั ด มี ความแตกต่ างทางสถิ ติ อย่ างมี
นัยสาคัญยิ่ง โดยจังหวัดที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด
คื อ จั งหวั ดมหาสารคาม (60.00 %) รองลงมาคื อ จั งหวั ด
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร ตามลาดับ (61.24 %, 61.13 %
และ 61.45 %) (Table 3) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Janthasri
and Arimatsu (2010) รายงานว่า การทดลองปลูกมะละกอ
10 สายพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มะละกอ
พันธุ์แขกดาศรีสะเกษ แขกนวล และปากช่อง มีเปอร์เซ็นต์
การเกิดโรคไวรัสใบจุด วงแหวนที่ 92.56 %, 86.00 % และ
85 % สอดคล้องกับงานวิจัยของ Janthasri (2004); Janthasri
(2010); Janthasri (2007) เปรียบเทียบความทนทานต่อโรค
ไวรั สใบจุ ดวงแหวนของมะละกอ 5 พั นธุ์ ในพื้ นที่ จั งหวั ด
มหาสารคาม พบว่า ทุกสายพันธุ์ มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง พันธุ์ครั่งเนื้อแดงและพันธุ์ศรีราชภัฏมี
ความทนทานต่ อการเกิ ด โรคไวรั สใบจุ ดวงแหวน
คิดเป็น 91.59 % และ 89.21 % ในขณะที่พันธุ์แขกดาศรีสะ
เกษ พันธุ์แขกนวล และพันธุ์ท่าพระ มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ที่ 58.9 %, 63.10 % และ 72.25 % ตามลาดับ ทั้งนี้การเกิด
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โรคไวรัสใบจุดวงแหวนขึ้นอยู่กั บหลายปัจจัย อาทิ พันธุ์
สภาพแวดล้อม การจัดการสวนมะละกอ เป็นต้น (Janthasri
and Janthasri, 2005)
2) ระดับของการเกิดโรค
ระดับการเกิดโรคไวรัสจุดวงแหวนในมะละกอทั้ง
4 จังหวัด มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง
จั งหวั ดที่ มี ระดั บของการเกิ ดโรคน้ อยที่ สุ ด คื อ จั งหวั ด
มหาสารคาม รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ
ยโสธร ตามล าดั บ (Table 3) สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
Janthasri and Arimatsu (2010) ทดลองปลู ก มะละกอ
10 สายพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ทุกสาย
พันธุ์มีระดับของการเกิดโรคไวรัสใบจุดวงแหวนแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง มะละกอพันธุ์แขกดาศรีสะเกษ
แขกนวล และปากช่ อ ง มี ร ะดั บ ของการเกิ ด โรคไวรั ส
ใบจุดวงแหวนที่ 3.56 % 3.44 % และ 3.40 % ตามลาดับ
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสใบจุดวงแหวนและระดับของ
การเกิดโรคไวรัสใบจุดวงแหวนสามารถป้องกันได้โดยการ
ดูแลจัดการสวนมะละกอให้สม่าเสมอ หากพบต้นมะละกอ
ที่ เป็ นโรคให้ รี บท าลายก่ อนที่ จะมี ก ารระบาดทั่ ว แปลง
(Janthasri, 2007)
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Table 1 Number of days to first harvest, number of fruit per plant and fruit weight of papaya age 6 month
in 4 area
Area
Maha Sarakham
Kalasin
Roi-Et
Yasothon
F-test
C.V. (%)

Number of days to
first harvest (day)
110.50ab1/
152.10a
151.31a
129.30b
*
5.10

Number of fruit per
plant (fruit)
321.19a
294.51b
290.70b
308.54a
*
3.80

Fruit weight per fruit
(kg)
2.08
1.94
1.82
1.91
ns
4.23

* = statistically significant difference at 95% confidence level
ns = non significant difference
1/ Mean values followed by different superscripts in the same column signify a statistically significant different at 95%
confidence level using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

Table 2 Flesh thickness, fruit width and fruit length of papaya age 6 month in 4 area
Area
Maha Sarakham
Kalasin
Roi-Et
Yasothon
F-test
C.V. (%)

Flesh thickness (cm.)
2.30ab1/
1.82b
1.89b
2.34a
**
10.14

Fruit width (cm.)
15.34
16.32
16.34
15.30
ns
7.50

Fruit length (cm.)
52.16
52.28
51.99
51.20
ns
5.20

** = statistically significant difference at 99% confidence level
ns = non significant difference
1/ Mean values followed by different superscripts in the same column signify a statistically significant different at 95%
confidence level using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
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Table 3 Prevalence and level of PRSV of papaya age 6 month in 4 area
Area
Maha Sarakham
Kalasin
Roi-Et
Yasothon
F-test
C.V. (%)

Prevalence of PRSV1/ (%)
60.00c
61.24bc
61.13b
61.45a
**
5.26

Level of PRSV2/
2.05b
2.14a
2.10ab
2.17a
**
3.49

** = statistically significant difference at 99% confidence level
1/ % disease prevalence = Number of infected plants x 100
Number of plants planted
2/Levels of PRSV in papaya
Level 0 = No symptoms of PRSV
Level 1 = Very mild mottling at only 1-25% of the leaf area. Symptoms of PRSV unclear
Level 2 = Mild or moderate mottling of 26-50% of the leaf area. Small symptoms of PRSV, smooth skin
Level 3 = Mottling of 51-75% of leaf area. Clear symptoms of PRSV
Level 3 = Mottling of 51-75 % of clear symptoms of PRSV
Level 4 = Severe mottling of 75-100% of leaf area. Clear and thorough symptoms of PRSV, Blisters scabbed over,
distorted shape of fruit

สรุปผลการวิจัย
คุ ณ ภาพผลผลิ ต และความทนทานต่ อ โรคใบจุ ด
วงแหวนของมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฏ ในพื้นที่ 4 จังหวัดของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์
ยโสธร และร้อยเอ็ด พบว่า จานวนวันที่เก็บผลแรก จานวน
ผลต่ อต้ น ความหนาเนื้ อผลดิ บ เปอร์ เซ็ นต์ การเกิ ดโรค
ใบจุดวงแหวนและระดับของการเป็นโรค มีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนน้าหนักผลต่อต้น ความกว้าง
ผลดิบและความยาวของผลดิบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
จั งหวั ดที่ ให้ คุ ณภาพผลผลิ ต มะละกอดี ที่ สุ ดคื อ จั งหวั ด
มหาสารคาม โดยมีจานวนวันที่เก็บผลแรกเร็ว จานวนผล
ต่อต้นสูง ความหนาเนื้อผลดิบ มาก น้าหนักผลมากและ
ขนาดผลใหญ่ ในขณะทีค่ วามทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวน
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ดีที่สุด คือ จังหวัด มหาสารคาม โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิด
โรคและมีระดับของการเป็นโรคต่าสุด ส่วนจังหวัดยโสธรมี
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคและมีระดับของการเป็นโรคสูงสุด
คุณภาพผลผลิต นอกจากขึ้นกับลักษณะทางพันธุ กรรม
โดยตรงแล้ ว สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอาจส่ ง ผลทางอ้ อ มใน
ลักษณะของขนาดผล น้าหนักผลและปริมาณผลต่อต้น แต่
ในส่ วนของความทนทานต่ อโรคไวรั สใบจุ ดวงแหวนจะ
ขึ้นกับการจัดการดูแลต้นมะละกออย่างสม่าเสมอเป็นหลัก
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ ส านั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย
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