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บทคัดยอ
การเปรี ย บเที ย บสายพั น ธุ ม ะละกอและความทนทานต อ โรคใบด า งวงแหวนในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกพันธุมะละกอที่มีความทนทานตอโรคนี้ ใชสายพันธุมะละกอ 10 สายพันธุ
ปลูกในพื้นที่อําเภอน้ํายืน วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซ้ํา ๆ ละ 5 ตน ผลการทดลองพบวา
มะละกอในกลุมพันธุลูกผสมมีความทนทานตอโรคใบดางวงแหวนมากกวามะละกอพันธุอื่นๆ ไดแก
สายพันธุลูกผสมปากชอง x Florida, สายพันธุลูกผสม Florida x sunset , สายพันธุลูกผสมโกโก x
cariflora สายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขกนวล นอกจากนี้ยังพบวาในกลุมพันธุดังกลาวยังมีความดีเดน
ในเรื่องความสมบูรณของตน ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอีกดวย ยกเวนในพันธุแขกดําศรีสะเกษ
ที่มีความดีเดนในดานผลผลิตมากกวาพันธุอื่นๆ เชน พันธุแขกนวล พันธุปากชอง และสายพันธุ
ลูกผสมปากชอง x Florida เปนตน แตมีความออนแอตอโรคใบดางวงแหวนมากกวาทุกสายพันธุ
คําสําคัญ อําเภอน้ํายืน มะละกอลูกผสม มะละกอ โรคใบจุดวงแหวน มะละกอลูกผสมปากชองและ
ฟอริดา สายพันธุตานทาน สายพันธุทนทาน
Abstract
The objective of this study was to compare papaya varieties and papaya ringspot disease
tolerance selection. The experiment was conducted at a private orchard in amphur Nam
Yeun, Ubon Ratchathani province during the period from January to October 2004. Ten
papaya varieties were selected for the study. The experiment was laid out in a randomized
design with four replications. The results demonstrated that all hybrid papaya varieties
showed more tolerance to papaya ring spot disease than others papaya varieties i.e.
Phachom x Florida , Florida x Sunset, Khoko x Cariflora and Khaedam x Khaenua.
Moreover, this group had high yield and quality, with the exception of Khaedam Sisaket,
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which had higher yield than others papaya varieties, but no resistance to papaya ringspot
disease.
Keywords Amphur Nam Yeun, hybrid papaya varieties, papaya, papaya ring spot disease,
Phachom x Florida, resistance varieties, tolerance, varieties

มะละกอ (Carica papaya L.) เปนไมผลที่มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในเขตรอนของทวีปอเมริกา
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น คือ
บักฮุง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะกวยเต็ด (ภาคเหนือ) และลอกอ (ภาคใต) (ศูนยวิจัยพืชสวน
ศรีสะเกษ, 2543ก.) ผลมะละกอสามารถนํามาบริโภคไดทั้งผลดิบ เพื่อทําสมตําและผลสุกเพื่อกินผล
สด ซึ่งมีคุณคาทางอาหารสูง อุดมดวยวิตามินเอ และวิตามินซี และยังใชในอุตสาหกรรมการทําซอส
มะเขือเทศ ซอสพริก น้ําผลไม และทําสีผสมอาหาร (ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 2540) นอกจากนี้ยาง
มะละกอยังมีสารปาเปน (papain) ซึ่งมีคุณสมบัติในการชวยยอยโปรตีนไดดี จึงนําไปใชประโยชน
ต า งๆ ได เ ช น เป น ส ว นประกอบของยาระบายอ อ นๆ เป น สารช ว ยย อ ยเนื้ อ ในการหมั ก เนื้ อ
อุตสาหกรรมการทําเนื้อกระปอง กระดาษ เนย ยาสีฟน ผงซักฟอก สวนรากและกานใบเปนยาขับ
ปสสาวะ ยาถายพยาธิ เปนตน (ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 2544ก.) มะละกอเปนพืชที่สามารถสงออก
ไดปละหลายลานบาท ในป 2545 มีพื้นที่ปลูกรวม 161,552 ไร ไดผลผลิตรวม 367,983 ตัน พันธุที่
นิยมปลูกเปนการคาในปจจุบัน ไดแก พันธุแขกดํา แขกนวล โกโก ทาพระ 1, 2, 3 และสายน้ําผึ้ง
สวนพันธุตางประเทศมีปลูกบางเล็กนอย(ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 2544ข.) ถึงแมวามะละกอของ
ไทยจะมี คุ ณ ภาพดี แ ละเป น ที่ ต อ งการของตลาดโลก แต ป จ จุ บั น มี พื้ น ที่ ป ลู ก โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนแหลงใหญของตลาดภายในประเทศ (อุทัยและคณะ, 2538) และนอก
ประเทศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากมีความออนแอตอโรคใบดางวงแหวน มะละกอที่เปนโรคนี้จะ
แสดงอาการใบเหลืองเปนดางที่ผลและลําตน ผลผลิตลดลงอยางมาก (ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ,
2545ข.) โรคนี้สามารถแพรระบาดโดยมีเพลี้ยออนหลายชนิดเปนพาหะ นอกจากนั้นมะละกอพันธุที่
นิยมปลูก เชน พันธุแขกดําออนแอตอโรคนี้มาก
การสรางความทนทานโรคโดยวิธีการปลูกเชื้อไวรัส Mild strain ลงในตนกลามะละกอ
(Cross Protection) (ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 2545ก.) การคัดเลือกพันธุตามธรรมชาติหรือการสราง
พัน ธุตานทาน โดยวิ ธีการทางพันธุวิศวกรรมก็ยังไมประสบความสําเร็ จเทาที่ควร อยางไรก็ตาม
ป จ จุ บั น สามารถสร า งมะละกอพั น ธุ ท นทานต อ โรคใบด า งมะละกอภายใต โ ครงการถ า ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร ไดมะละกอสายพันธุที่มีความทนทานตอโรค คือทาพระ 1 ทาพระ 2
และทาพระ 3 และไดมีการทดสอบพันธุในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเวนใน
9
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พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีพื้นที่การผลิตมะละกอสูงเพื่อปอนตลาดภายในประเทศ (วิไล และคณะ,
2545)
มะละกอเปนไมผลหลักที่เกษตรกรในภาคอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมปลูก
รองจากมะมวง และมะขาม คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของพืชดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทาง
การวิจัยเบื้องตนเพื่อพัฒนางานดานนี้ขึ้นเปนลําดับ โดยเนนการวิจัยที่แกปญหาทองถิ่นและงานวิจัยที่
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกมะละกอเพื่อเปนการคาไดตอไปในอนาคต งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกสายพันธุมะละกอที่มีความทนทานตอโรคใบดางวงแหวน
ในจังหวัดอุบลราชธานี

อุปกรณและวิธีการ
1.รวบรวมเมล็ดมะละกอสายพันธุตางๆ ที่มีลักษณะความทนทานตอการเกิดโรคใบดางวง
แหวน และลักษณะดีเดนทางคุณภาพของผลผลิต เชน มีเปอรเซนตการเกิดโรคนอย ผลผลิตสูง ขนาด
ผลใหญ ความหนาเนื้อมาก เปนตน
2. นําเมล็ดมาเพาะกลาในดินผสมที่ประกอบดวย แกลบดํา: ดินรวน อัตรา 1:1ในถุงพลาสติก
สีดํา ขนาด 2 นิ้ว ใชเมล็ด 4-5 เมล็ด/ถุง เมื่ออายุตนกลาได 1 เดือน ถอนแยกใหเหลือตนละ 2 ตน/ถุง
รดปุยยูเรียและยาปองกันเชื้อรา 1 ครั้ง
3. เมื่อตนกลาอายุได 2 เดือน ทําการ hardening 1 อาทิตยและยายปลูกในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว
โดยขุดหลุมปลูกขนาด 50x50 ซม. รองกนหลุมดวย แกลบดํา, ปุยคอก, ปุยเคมีสูตร 15-15-15 , ปูนขาว
และรอคฟอสเฟต คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดกับดินชั้นลางกอนนําลงหลุมปลูก หลังจากนั้น 1 เดือน
เมื่อตนกลาตั้งตัวไดใหปุยยูเรีย อัตรา 20 กรัม/ตน
4. ตนกลามีอายุได 4 เดือน ทําการคัดเลือกตนกะเทยไว ใหเหลือ 1 ตน/หลุม โดยสังเกตจาก
ดอก ถาเปนดอกกะเทยจะพบทั้งเกสรตัวและรังไขอยูในดอกเดียวกัน
5. ทําการใหน้ําทุก 7 วัน จนเก็บเกี่ยวผลผลิต สวนการใหปุยใหทุกเดือน สูตร 15-15-15 และ
ปุยคอกตลอดอายุการเจริญเติบโต อัตรา 1 กิโลกรัม/ตน ชวงออกดอก เพิ่มปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 1
กิโลกรัม/ตน และชวงการพัฒนาการของผล ปุยสูตร 12- 0 –43 อัตรา 1 กิโลกรัม/ตน
5. บันทึกผลลักษณะอาการเปนโรคใบดางวงแหวนและลักษณะการเจริญเติบโตอื่นๆ เมื่อตน
มะละกอมีอายุได 4 เดือน
4. นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม MSTATc และเปรียบเทียบความแตกตางดวยวิธี
LSD
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แผนการทดลอง
ทําการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ใชพันธุมะละกอ 10 พันธุ
พันธุละ 4 ซ้ําๆ ละ 5 ตน
การบันทึกผลการทดลอง
- บันทึกผลลักษณะอาการเปนโรค โดยการใหเปนคะแนนการเปนระดับการเกิดโรคตาม
ดัชนีการตรวจวัดอาการเกิดโรคใบดางในมะละกอของศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (2543ก.) มี 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับ 0
= ไมแสดงอาการ, ใบปกติมีสีเขียวไมมีจุดเหลืองดาง
ระดับ 1
= อาการใบดางไมชัดเจนไมมีรอยซ้ําๆ ที่กานใบ อาการที่ผลไมชัดเจน ให
ผลผลิตตามปกติ
ระดับ 2
= อาการใบดางปานกลาง มีรอยซ้ําที่กานใบเล็กนอย เห็นจุดวงแหวนที่ผล
จุดเล็กและหางๆ ใหผลผลิตปกติ
ระดับ 3
= อาการใบดางชัดเจนจุดวงแหวนที่ผลถี่มีรอยซ้ําที่กานใบและลําตน
ระดับ 4
= อาการใบดางและเกิดใบลดรูปผลผลิตลด ตนโทรม
-

บันทึกผลลักษณะความสมบูรณของตนและความดีเดนของผลผลิต
ความสูงตน (ซม.)
เสนผาศูนยกลางโคนตน (ซม.)
จํานวนผล/ตน/ป
น้ําหนักผล (กก.)
ความกวางของผล (ซม.)
ความยาวของผล (ซม.)
ความหนาเนื้อ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (Bo)
จํานวนเมล็ด
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ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ลักษณะประจําพันธุของมะละกอ 10 สายพันธุทดสอบระหวางเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม
2547 ที่อําเภอน้ํายืน
สายพันธุ
แขกนวล

อายุเมื่อดอกแรก
บาน (วัน)
138

ความสูงเมื่อออก
ดอก (ซม.)
80

รูปทรง
ตน
เตี้ย

สีใบ

สีเนื้อ

เขียวเขม

สีเหลือง
ปนสีสม
สีแดงเขม
ปนสีสม
สีสม
ปนสีแดง
สีสม
ปนสีแดง
สีแดง

แขกดํา
ศรีสะเกษ
โกโกกานดํา

136

78

สูง

เขียวเขม

132

70

ปากชอง

159

60

เขียวเขม/
กานใบสีมวง
เขียว

Samenga

145

90

โกโก X
Cariflora
แขกดํา X
แขกนวล
ปากชอง X
Florida
Taiwan

164

85

สูงปาน
กลาง
สูงปาน
กลาง
คอน
ขางสูง
สูง

142

114

สูง

เขียว/กานใบปน
สีมวง
เขียว/กานใบมี
จุดปะสีมวง
เขียว

135

80

สูง

เขียว

160

69

เขียว

146

115

สูงปาน
กลาง
สูง

Florida x
Sunset

เขียว

สีเหลือง
ปนสีสม
สีสม
ปนสีแดง
สีสม
ปนสีเหลือง
สีสม
ปนสีแดง
สีแดงเขม

ผลผลิต
เฉลี่ย/ตน
19
34
32
26
20
21
25
30
34
31

ความสูงตน
จากผลการทดลองความสูงตนพบวา มะละกอ 10 สายพันธุ มีความสูงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง โดยสายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขกนวล มีความสูงมากกวาทุกสายพันธุ (122 ซม.) ขณะที่
สายพันธุปากชองมีความสูงต่ําสุด (62 ซม.) (ตารางที่ 2) เนื่องจากสายพันธุปากชอง เปนการปรับปรุง
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พันธุเพื่อวัตถุประสงคใหขนาดผลเล็กเหมาะแกการสงออก ตนเตี้ย งายตอการเก็บเกี่ยวและใหปริมาณ
ผล/ตน มากจึงทําใหมีความสูงของตนต่ํากวาทุกสายพันธุ (ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 2543)
เสนผาศูนยกลางโคนตน
จากผลการทดลองพบวา มะละกอ 10 สายพันธุมีเสนผาศูนยกลางโคนตนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในสายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขกนวล มีเสนผาศูนยกลางโคนตน (48 ซม.)
มากกวาสายพันธุลูกผสม Florida x Sunset (47 ซม.) สายพันธุลูกผสมโกโก x Cariflora (46 ซม.) สาย
พันธุลูกผสมปากชอง x Florida (38 ซม.) สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ (34 ซม.) ตามลําดับ สวนในสาย
พันธุโกโกกานดํามีเสนผาศูนยกลางโคนตนต่ําสุด (25 ซม.) (ตารางที่ 2) จะเห็นวาสายพันธุลูกผสมจะ
มีคาเสนผาศูนยกลางโคนตนอยูในชวง (48-30 ซม.) ซึ่งมีคามากกวาสายพันธุทั่วไป เนื่องจากความ
ดีเดนของสายพันธุลูกผสมที่เกิดขึ้นสอดคลองกับงานทดลองของ (อุทัย และคณะ 2538; Prasartsee
et al.,1997; Prasartsee and Kongpolprom, 1993) ที่ไดคัดเลือกพันธุลูกผสมพิจิตร ที่ใหลักษณะ
ทางพฤกษศาสตรทั่วไปดีเดนกวาพันธุแขกดํา Co.2 และพันธุแขกดํา Co.2 (ปลูกในประเทศศรีลังกา)
หรือสายพันธุทาพระ 1, 2, 3 ใหลักษณะดีเดนในการทนทานตอโรคใบจุดวงแหวนไดดีกวาสายพันธุ
แขกดําหรือสายพันธุ Florida ซึ่งเปนพันธุพอและแม
จํานวนผล/ตน/ป
จากผลการทดลองจํานวนผล/ตน/ป ของมะละกอ 10 สายพันธุมีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพบวาสายพันธุแขกดําศรีสะเกษและ Taiwan ใหจํานวนผล/ตน/ป มากกวาสาย
พันธุอื่น ขณะที่สายพันธุโกโกกานดําใหปริมาณผลนอยที่สุด คือ 16 ผล/ตน/ป (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความสูงตน เสนผาศูนยกลางโคนตนและจํานวนผลตอตนตอปของมะละกอ 10 สายพันธุ
ทดสอบระหวางเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม 2547 ที่อําเภอน้ํายืน
สายพันธุ
แขกนวล
แขกดําศรีสะเกษ
โกโกกานดํา
ปากชอง
Samenga

ความสูงตน(ซม.)
79 b
82 ab
78 b
62 b
110 a

เสนผาศูนยกลางโคนตน
(ซม.)
32 ab
34 ab
25 ab
32 ab
35 ab

จํานวนผล/ตน/ป
19 b
34 a
16 b
26 ab
20 ab
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ตารางที่ 2 (ตอ) ความสูงตน เสนผาศูนยกลางโคนตนและจํานวนผลตอตนตอปของมะละกอ
10 สายพันธุทดสอบระหวางเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม 2547 ที่อําเภอน้ํายืน
สายพันธุ

ความสูงตน (ซม.)

ลูกผสมโกโก x Cariflora
ลูกผสมแขกดํา x แขกนวลลูกผสม
ปากชอง x Florida Taiwan
ลูกผสมFlorida x Sunset

90 a
122 a
82 ab
79 b
120 a
**
5.4

F-test
C.V. (%)

เสนผาศูนยกลางโคนตน
(ซม.)
46 a
48 a
38 ab
30 ab
47 a
**
3.2

จํานวนผล/ตน/ป
21 ab
25 ab
30 a
34 a
31 a
**
8.9

* คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.01 , LSD )

ตารางที่ 3 น้ําหนักผล ความกวางของผล ความยาวของผลและความหนาเนื้อของมะละกอ
สายพันธุทดสอบระหวางเดือน มกราคมถึงตุลาคม 2547 ที่อําเภอน้ํายืน
สายพันธุ
แขกนวล
แขกดําศรีสะเกษ
โกโกกานดํา
ปากชอง
Samenga
ลูกผสมโกโก x Cariflora
ลูกผสมแขกดํา x แขกนวล
ลูกผสมปากชอง x Florida Taiwan
ลูกผสม Florida x Sunset
F-test
C.V. (%)

น้ําหนักผลเฉลี่ย
(กก.)
2.70 ab
3.18 a
3.02 a
2.48 b
2.58 b
2.72 ab
3.00 a
2.84 a
2.62 b
2.78 a
**
3.78

ความกวางของผล
เฉลี่ย (ซม.)
13.8b
16.2 a
13.4b
12.2 b
14.0a
15.4 a
15.0 a
13.3 b
10.9 b
13 b
**
9.50

ความยาวของผล
เฉลี่ย (ซม.)
32.0 a
33.4 a
32 a
22.8 b
27.4 b
32.4 a
28.2 b
31.3 a
20.8 b
31 a
**
4.56

ความหนาเนื้อ
เฉลี่ย (ซม.)
3.00
3.12
3.01
3.00
2.90
3.04
3.06
2.90
2.98
2.94
NS
-

* คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.01 , LSD )
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น้ําหนักผล
จากผลการทดลอง พบวาน้ําหนักผลของมะละกอ 10 สายพันธุมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญอยางยิ่งทางสถิติ ในกลุมพันธุที่มีน้ําหนักผลเฉลี่ยมากที่สุดคือ สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ
(3.18 กก.), สายพันธุโกโกกานดํา (3.02 กก.) สายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขกนวล (3.00 กก.) สายพันธุ
ลูกผสมปากชอง x ฟอริดา (2.84 กก.) และสายพันธุลูกผสมฟอริดา x Sunset (2.78 กก.) ตามลําดับ
กลุมสายพันธุที่มีน้ําหนักผลปานกลางคือ สายพันธุแขกนวล (2.70 กก.) และลูกผสมโกโก x Cariflora
(2.72 กก.) สวนกลุมสายพันธุที่มีน้ําหนักผลนอยคือ สายพันธุปากชอง (2.48 กก.), สายพันธุ Samenga
(2.58 กก.) และสายพันธุไตหวัน (2.62 กก. ) ตามลําดับ (ตารางที่ 3) จะเห็นวาในสายพันธุที่มีน้ําหนัก
ผลนอยนั้น เนื่องจากเปนมะละกอลูกเล็กที่ทําการปรับปรุงพันธุมาเพื่อสงออกซึ่งชาวตางประเทศชอบ
มะละกอลูกเล็ก, เนื้อสีสมเหลือง จึงทําใหน้ําหนักผลนอยกวาสายพันธุที่มีผลขนาดใหญ เชน แขกดํา
ศรีสะเกษและ พันธุโกโก เปนตน
ความกวางและความยาวของผล
ในมะละกอ 10 สายพันธุ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ พบวา สายพันธุแขกดํา
ศรีสะเกษ (16.2 X 33.4) สายพันธุลูกผสมโกโก x Cariflora (15.4 X 32.4) และสายพันธุลูกผสมแขก
ดํา x แขกนวล (15.0 X 28.2) แสดงความกวางและความยาวของผลสูงกวาพันธุอ ื่นๆ ในขณะที่สาย
พันธุปากชอง (12.2 X 22.8 )และสายพันธุ Taiwan (10.9 X 20.8) แสดงความกวางและความยาวของ
ผลต่ําสุดตามตารางที่ 2
ความหนาเนื้อ
จากการทดลองพบว า มะละกอทั้ ง 10 สายพั น ธุ ไม มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ อ ย า งมี
นัยสําคัญยิ่ง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
จากการทดลองในมะละกอ 10 สายพันธุ พบวา สายพันธุปากชองและสายพันธุลูกผสมปาก
ชอง x Florida มีเปอรเซ็นตปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงสุดคือ 15.65 0B และ 14.62 0B สวนใน
สายพันธุแขกนวลและสายพันธุ Samenga มีเปอรเซ็นตความหวานนอยกวาทุกสายพันธุตามตารางที่ 4
จํานวนเมล็ด
มะละกอ 10 สายพันธุ มีจํานวนเมล็ดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุลูกผสม
โกโก x Cariflora, สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ, สายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขกนวล และสายพันธุแขก
นวล มีจํานวนเมล็ดภายในผลมากกวาทุกสายพันธุ สวนในสายพันธุลูกผสม Florida x sunset มีจํานวน
เมล็ดพันธุนอยที่สุด ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และจํานวนเมล็ดของมะละกอ 10 สายพันธุ ทดสอบ
ระหวางเดือน มกราคมถึงตุลาคม 2547 ที่อําเภอน้ํายืน
สายพันธุ
แขกนวล
แขกดําศรีสะเกษ
โกโกกานดํา
ปากชอง
Samenga
ลูกผสมโกโก x Cariflora
ลูกผสมแขกดํา x แขกนวล
ลูกผสมปากชอง x Florida
Taiwan
ลูกผสม Florida x Sunset
F-test
C.V. (%)

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (B0)
10.85 c
13.52 b
12.40 b
15.65 a
9.35 c
12.39 b
13.43 b
14.62 a
11.62 b
12.49 b
**
10.52

จํานวนเมล็ดเฉลี่ย/5 ผล
1,219 a
1,276.7 a
1,046.6 b
995.6 b
954 b
1,389.6 a
1,227.6 a
1,107.2 b
1,160.4 b
709.4 c
**
9.49

* คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01, LSD)

ระดับความเปนโรคจุดวงแหวนของมะละกอ
จากการเก็บขอมูลระดับความเปนโรคจุดวงแหวนของมะละกอ จํานวน 10 สายพันธุ ในพื้นที่
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี พบวา สายพันธุแขกนวล, สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ สายพันธุโกโก
กานดํา สายพันธุปากชองและสายพันธุ Taiwan มีความออนแอตอโรคจุดวงแหวนของมะละกอ
มากกวาสายพันธุลูกผสมปากชอง x Florida สายพันธุลูกผสมโกโก x Cariflora, สายพันธุลูกผสมแขก
ดํา x แขกนวล, ลูกผสมปากชอง x Florida และสายพันธุลูกผสมFlorida x Sunset ในกลุมของมะละกอ
สายพันธุที่มีความออนแอนั้นพบวา สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ มีความออนแอตอโรคจุดวงแหวนมาก
ที่สุดโดยมีระดับการเกิดโรคอยูในระดับที่ 3.56 ซึ่งแสดงอาการใบดางชัดเจนที่ผิวผลมีจุดวงแหวนถี่
และมีรอยซ้ําที่กานใบและลําตนมาก ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ วิไล ประสาทศรีและคณะ
(2540ก)ไดรายงานถึงสายพันธุแขกดําวาเปนพันธุที่ออนแอตอโรคจุดวงแหวนมากที่สุด อุทัย และ
คณะ (2538); Prasartsee et al., (1993) สวนในกลุมสายพันธุที่มีความทนทานนั้น สวนใหญเปนสาย
พันธุลูกผสมตางๆ พบวาสายพันธุลูกผสมปากชอง x Florida มีความทนทานตอการเกิดโรคมากที่สุด
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รองลงมาคือ สายพันธุลูกผสมFlorida x Sunset, สายพันธุ Samenga, สายพันธุลูกผสมโกโก x
Cariflora , สายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขกนวล ตามลําดับ โดยมีระดับของการเกิดโรคอยูในชวง
1.32-2.60 ซึ่งจากผลการทดลองจะสังเกตไดวาสายพันธุลูกผสมที่มีการผสมคูกับสายพันธุFlorida จะมี
ความทนทานตอโรคนี้ไ ด ดีในระดับ หนึ่ง เนื่องจากสายพัน ธุ นี้ใ ชเ ปน แหล งพัน ธุกรรมของความ
ทนทานตอโรคจุดวงแหวนมะละกอในตางประเทศ (วิไล และคณะ, 2540)
ตารางที่ 5 แสดงระดับความเปนโรคจุดวงแหวนของมะละกอ 10 สายพันธุ ทดสอบระหวางเดือน
มกราคม ถึง ตุลาคม 2547 ที่อําเภอน้ํายืน
สายพันธุ
แขกนวล
แขกดําศรีสะเกษ
โกโกกานดํา
ปากชอง
Samenga
ลูกผสมโกโก x Cariflora
ลูกผสมแขกดํา x แขกนวล
ลูกผสมปากชอง x Florida
Taiwan
ลูกผสมFlorida x Sunset
F-test
C.V.(%)

ระดับการเกิดโรค1/
3.44 a
3.56 a
2.69 a
3.40 a
2.50 b
2.32 b
2.60 b
1.32 b
3.42 a
1.72 b
**
3.2

* คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.01 , LSD )
1/

ระดับการเกิดโรคมี 5 ระดับ
ระดับ 0
= ไมแสดงอาการ, ใบปกติมีสีเขียวไมมีจุดเหลืองดาง
ระดับ 1
= อาการใบดางไมชัดเจนไมมีรอยซ้ําๆ ที่กานใบ อาการที่ผลไมชัดเจนใหผลผลิตตามปกติ
ระดับ 2
= อาการใบดางปานกลาง มีรอยซ้ําที่กานใบเล็กนอยเห็นจุดวงแหวนที่ผลจุดเล็กและหางๆ ให
ผลผลิตปกติ
ระดับ 3
= อาการใบดางชัดเจนจุดวงแหวนที่ผลถี่มีรอยซ้ําที่กานใบและลําตน
ระดับ 4
= อาการใบดางและเกิดใบลดรูปผลผลิตลด ตนโทรม
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สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองเรื่อง การเปรียบเทียบสายพันธุมะละกอและความทนทานตอโรคจุดวง
แหวนในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น สามารถจัดกลุมสายพันธุมะละกอที่ทนทานตอโรคนี้เปน 2 กลุม คือ
1. กลุมที่มีความทนทานตอโรคจุดวงแหวนมาก ไดแก สายพันธุลูกผสมปากชอง x Florida,
สายพันธุลูกผสม Florida x Sunset สายพันธุลูกผสมโกโก x Cariflora สายพันธุลูกผสมแขกดํา x แขก
นวล และสายพันธุ Samenga
2. กลุมที่มีความทนทานตอโรคจุดวงแหวนนอยไดแก สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ สายพันธุ
แขกนวล สายพันธุ Taiwan สายพันธุปากชอง และสายพันธุโกโกกานดํา
ซึ่งในกลุมสายพันธุแรกนั้นไดแสดงความดีเดนทางผลผลิตและลักษณะของตนที่สมบูรณดวย
ยกเวนในสายพันธุแขกดําศรีสะเกษที่มีความดีเดนทางดานผลผลิตสูงสุด เชน น้ําหนักผล ขนาดผล
ปริมาณผลผลิตและความหนาเนื้อ เปนตน แตในสายพันธุ นี้ออนแอตอโรคจุดวงแหวนมากที่สุด
เชนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุลูกผสมปากชอง x Florida แลว สายพันธุลูกผสมนี้จะมีลักษณะ
ดีเดนกวาทั้งในดานการทนทานตอโรคจุดวงแหวนและปริมาณผลผลิตถึงแมจะมีขนาดผลที่เล็กกวา
สายพันธุแขกดําศรีสะเกษ แตเปนขนาดผลที่เหมาะตอการสงออกอีกทั้งมีสีเนื้อสมอมแดงซึ่งตลาด
ตางประเทศตองการ ดังนั้น สายพันธุลูกผสมปากชอง x Florida จึงเปนพันธุที่ทนทานตอโรคนี้และ
เหมาะที่จะนํามาสงเสริมในการปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตอไปหลังจากที่ไดมีการพัฒนาเปน
พันธุลูกผสมที่สมบูรณแลว
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