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การขยายพันธ์มะละกอ {Caricapapaya L.) สายพันธ์ฮอลแลนด์ในสภาพปลอดเชื้อ 

Propagation of papaya (Carica papaya L.) cv. Holland in tissue culture
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บทคดย่อ: มะละกอ (Carica papaya L.) เป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย และเป็นไม้ผลที่ 
มีเพศแยกต้น คือต้นเพศผู้ต ้นเพศเมีย และต้นสมบูรณ์เพศโดยมะละกอต้นสมบูรณ์เพศจะให้ผลที่มีลักษณะ 
ตรงตามความต้องการ'ของผู้บ่ร่โภคคือเนื้อหนา เมลดน้อย โดยต้นมะละกอที่เพาะจากเมล็ดจะให้ต้นสมบูรณ์ 
เพศร้อยละ 70 และต้นเพศเมียร้อยละ 30 ซึ่งมีคำแนะนำในการปลูกมะละกอต้องทำการปลูกต้นกล้า 2 - 3 ต้น 
ต่อหลุม เพื่อคัดเลือกให้ได้ต้นสมบูรณ์เพศ ทำให้เกษตรกรต้องปลูกต้นกล้ามะละกอจำนวนมาก สำหรับการ 
ใช้เทคนิคเพาะเลียงเนื้อเยื่อมะละกอ ทำให้สามารถผลิตต้นพันธุ้มะละกอที่มีลักษณะตรงตามพันธ์เดิมและไต้ 
ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว คังนื้นการวิจัยครั้งนื้มีจึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ NAA และ BA ใน 
อาหารสูตร MS ต่อการเพาะเลียงเนื้อเยื่อของมะละกอพันธุฮอลแลนด์โดยใช้ส1วนของตายอดอ่อนเพาะเลียงบน 
อาหารสูตร MS ที่เติมสารละลาย naphthaleneacetic acid (NAA) ความเข้มข้น 0 - 0.20 มก./ล. ร่วมกับ benzyl 
amino (BA) ความเข้มข้น 0 - 0.45 มก./ล. เพาะเลียงที่อุณหภูมิ 25 ± 2 อซ ในสภาพให้แสง 16 ซม./วัน เป็นเวลา 
6 0 วันพบว่าความเข้มข้นของสารละลาย NAA ร่วมกับ BAไม1มีอิทธิพลร่วมกันต่อการซักนำการเกิดยอดและ 
ความยาวยอด (P > 0.05) แต่มีอิทธิพลร่วมกันในการซักนำการเกิดราก จำนวนราก ความยาวราก และจำนวน 
ใบ (P < 0.01) โดยการใช้ NAA 0.10 มก./ล. ร่วมกับ BA 0.45 มก./ล. ให้จำนวนยอดมากที่สุดเท่ากับ 4.14 + 
0 .69ยอด และ NAA 0 1 0 มก./ล.ร่วมกับ BA 0.15 มก./ล.ให้จำนวนรากมากที่ส ุดเท ่ากับ8.71 +2.21 ราก 
คำสำค้ญ: การเพาะเลียงเนื้อเยื่อ, มะละกอ, NAA, BA

ABSTRACT: Papaya (C arica papaya  L.) is an important economical fruit plants in Thailand. Papaya 
is trioecious with three basic sex fonns: female, male and hermaphrodite on separate plants. The fruit 
developed from hermaphrodite flower contains more flesh, less seed, and longer fruit shape (pyrifonn) 
than female flower. Therefore, only hermaphrodite plant results in a more commercial value for the 
fruit production. Normally, Papaya from seed provided 70 % hermaphrodite and 30 % o f females.
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In papaya planting, 2 - 3  seedlings are planted per hole to obtain a hermaphrodite. A  lot o f papaya 
seedlings were used to grow in the field. Propagation by tissue culture tends to produce the original 
varieties and large quantities papaya trees in a short time. The purpose o f tins research was to effect 
o f N A A  and B A  with MS media on tissue culture o f papaya a cv. Holland. Shoot tip was cultivated 
on MS medium supplemented with 0-0.2 mg/1 (NAA) and 0 - 0.45 mg/1 (BA) in vitro condition at 25 
± 2 oC with light 16 hrs./day for 60 days. The results showed that the MS media with NA A  + B A  no 
Influence on the number o f shoots and shoot length (P > 0.05). But have significantly in the number o f 
roots, root length and number o f leave (P < 0 .0 1 ). MS media with NA A  0.10 mg/L + B A 0.45  mg/L 
gave the highest number o f shoots (4.14 + 0.69 shoots) and NA A  0.10 mg/L + B A  0.15 mg/L gave the 
highest number o f roots (8.71 + 2.21).
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คำนำ

มะละกอ (Carica papaya L.) เป็นไม้ผล 
เขตร้อนที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลูกง่าย เจริณ 
เติบโตเร็ว และให้ผลผลิตตลอดทั่งปี โดยมีพื้นที่ 
ปล ูกมะละกอในเซ ิงการค ้าขนาดใหญ ่อย ่ในภาค 
ต่างๆ ทั่วประเทศ การผลิตมะละกอมีทั่งเพื่อการ 
บริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดย 
ประเทศไทยส่งออกมะละกอสด จำนวน 1,600 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 19.40 ล้านบาท และมะละกอบรรจุ 
ภาชนะอัดลม 2,348 ตัน มูลค่าการส่งออก 76.10 
ล้านบาท (สิร็กุล, 2557) การปลูกเป็นมะละกอเพื่อ 
บ่ร็โภคในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ ได้แก่ พันธุ 
แขกดำ เป็นพันธุที่นิยมปลูกมากที่สุดคิดเป็น 62 % 
รองลงมาคือ พันธุแขกนวล 18 % พันธุปักไม้ลาย 
(ฮอลแลนด์) 8 % และพันธุอื่นๆ อีก 12 % (สนอง 
และคณะ, 2557) สำหรับพันธุฮอลแลนด์ และแขก 
ดำ เป็นมะละกอที่นิยมบ่ร็โภคผลสุก และเป็นพันธุ 
สำหรับส่งออก โดยพันธุ้ฮอลแลนดผลสุกจะมีเนื้อลิ 
แดงอมล้ม เนื้อหนา รสหวาน(11 - 1 3 องศาบรก'ซิ’) 
เปลือกหนา ทนทานต่อโรค และการขนส่ง เป็นพันธุ 
ที่ให้ผลดก และผลมีนื้าหนักดี (สิริกุล, 2557)
การขยายพันธุมะละกอ สามารถปฏิปติได้หลายวิธี 
ได้แก่ การเพาะเมล็ด การปักชำ การติดตา การตอน 
กิ่ง และการเพาะเลียงเนื้อเยื่อ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ 
น ิย ม ใช ้ว ิธ ีก า รข ย าย พ ัน ธ ุด ้ว ย ก าร เพ าะ เม ล ็ด  
เนื่องจากทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่า 
ใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะได้รับ ส่วนการ
ขยายพันธุด้วยการปักชำ การติดตา การตอนกิ่ง1มัก 
ใช้ในกรณีที่ต้องการรักษาพันธุดี และเพื่อเปลี่ยน
ยอดต้นมะละกอที่มีดอกตัวผู้จำนวนมาก ให้เป็นต้น 
เพศเมียหรอต้นสมบูรณ์เพศ มะละกอเป็นพืซที่มี

เพศแยกต้น คือ ต้นเพศผู้ ต้นเพศเมีย และต้น 
สมบูรณ์เพศ 1 (หริอกะเทย) (Bruce 1 and Peter, 
2008) โดยทั่วไปเมล็ดพันธุมะละกอที่เกษตรกรเก็บ 
ไว้เอง เมื่อนำมาปลูกมีโอกาสเป็นต้นสมบูรณ์เพศ 
ประมาณ 70 % ที่เหลือ 30 % เป็นต้นตัวเมีย (ละไม, 
2561) และด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ (มก.อช.) (2558) ได้จัดทำ 
ม า ต รฐ า น ส ิน ค ้า เก ษ ต ร เรอ งม ะ ล ะ ก อ เพ ื่อ ให ้ 
มะละกอของไทยเป็นที่ยอมรับทั่งค้านคุณภาพและ 
ความปลอดภัยในระตับชาติและระตับสากล โดย 
มก.อช. ได้กำหนดมาตรฐานรูปทรงผลมะละกอว่า 
ต ้องเป ็นผลที่พ ัฒนามาจากดอกสมบูรณ ์เพศชนิด 
eloncjata เท่านั้น ซึ่งจัดว่าเป็นผลที่มีรูปทรงปกติไม่ 
บิดเปียว ตังนั้นการปลูกมะละกอต้องปลูกด้วยต้น 
กล ้าจำนวน2 - 3 ต้นต่อหลุม (ละไม, 2561) เพื่อให้ 
ได้ต้นที่มีเพศที่ต้องการ และจะทราบเพศของต้น
มะละกอเมื่อผ่านเช้าสู่ระยะสืบพันธุ ประมาณ 5 - 8 
เดือนหล‘'งจากทำการปลูก ทำให้เกษตรกรต้องปลูก 
ต้นกล้ามะละกอจำนวนื้มาก จากปัญหาตังกล่าว
ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคการเพาะ 
เล ียงเน ื้อเย ื่อมะละกอเป ็นวิธ ีท ี่ทาให ้สามารถผลิต 
ต้นพันธุมะละกอที่มีลักษณะตรงตามพันธุเดิม และ 
ได้ปัร็มาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ความ
สำเร ็จของการเพาะเล ียงเน ื้อ เย ื่อข ืนอย ู่ก ับหลาย 
ปัจจัย เซ่น ส่วนของพืซที่นำมาเพาะเลียง อาหาร 
เพาะเลียง รวมถึงชนิดและความเข้มข้นของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต เป็นต้น (ลีร,นุช, 2540) 
Setargie et al. (2015) ศึกษาวิธีการขยายพันธุ 
มะละกอต้นสมบูรณ์เพศ โดยใช้ส่วนของตายอด
ของมะละกอสายพันธุ Maradol เพาะเลียงบน 
อาหารสูตร MS ที่เติมออกชินและไซโตไคนินความ 
เข้มข้นต่างๆ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม


