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บทคัดย่อ 

การศึกษาการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นสายพันธุ์แท้และศักยภาพในด้านการผลิต ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความทนทานต่อโรคจุดวง
แหวน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นและ
แหล่งที่มีสภาพใกล้เคียง โดยท าการพัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการ
ขยายพันธุ์พบว่า มะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายสามารถขยายพันธุ์ได้ 3 ขั้นตอนคือ (1) เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้น (2) เลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์เพ่ือให้ต้นยืดตัวและแข็งแรง (3) ท าการเสียบยอดที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนต้นตอจากนั้นดูแลรักษาให้ต้นสมบูรณ์ก่อนน าไปปลูกในแปลงทดลองของ 
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ท าการเก็บข้อมูลักษณะประจ าพันธุ์พบว่ามะละกอพันธุ์ลูกผสม
ออสเตรเลีย-ฮาวายมีการเจริญเติบโตเป็นแบบล าต้นเดี่ยว ความสูงต้นเฉลี่ย 190 เซนติเมตร  ความแข็งแรงของ
ล าต้นอยู่ในระดับปานกลาง ผลมีรูปทรงกลมรี เปลือกผลสุกมีสีเหลืองเข้มออกส้ม สีเนื้อผลสีเหลืองสด น้ าหนัก
ผล 580 กรัม ความยาวผล 14.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อผล 3.9 เซนติเมตร ช่องว่างกลางผล 3.6 เซนติเมตร 
ความแน่นเนื้อปานกลาง ค่าความหวาน 13 องศาบริกซ์ ปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับปานกลางคือมีจ านวนผล
เฉลี่ยต่อต้น 46 ผล ผลผลิตตอ่ต้นต่อปี 26.68 กิโลกรัม และมีผลผลิตต่อไร่  10,672 กิโลกรัม มะละกอพันธุ์
ลูกผสมออสเตรเลียฮาวายยังไม่มีความทนทานต่อโรคจุดวงแหวนแต่มีการปรับตัวในสภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น
ได้ในในปีที่ไม่มีโรคจุดวงแหวนมะละกอระบาด  

ค าน า 

 มะละกอลูกผสมพันธุ์ออสเตรเลียฮาวายเป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมะละกอเพ่ือบริโภคผลสุก มีผล
ขนาดปานกลาง  เนื้อสีเหลืองสดที่คัดเลือกได้จากการศึกษาการปรับปรุงพันธุ์มะละกอโดยการผสมพันธุ์ระหว่าง
มะละกอพันธุ์เนื้อสีเหลืองออสเตรเลีย (Richter) กับพันธุ์เนื้อสีส้มจากมลรัฐฮาวาย (Sunset) และพันธุ์แขกด าเนื้อสีแดง
จากประเทศไทย  ที่มลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2541  สามารถคัดเลือกถึงลูกผสมชั่ว



ที่ 2 ได้ต้นที่มีลักษณะดีเด่นด้านรสชาติจ านวน 18 ต้น  และต่อมาได้น าเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 3 ที่ได้จากการผสมตัวเองของ
มะละกอลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ดีเด่นบางต้น เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 2 และ 1  มาศึกษาและคัดเลือกต่อที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
ระหว่างปี พ.ศ.2541-2543  โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของผลจากต้นกระเทยในลูกผสมชั่วที่ 3, 2 และ 1 
กับพ่อแม่พันธุ์จ านวน 1,069 ผลทั้งลักษณะภายนอกและภายใน  จ านวน 15 ลักษณะ พบว่ามีความหลากหลายใน
ลักษณะต่างๆ ได้แก่ คุณภาพในการรับประทานของมะละกอลูกผสมชั่วที่ 3, 2 และ 1 หลากหลายตั้งแต่ดีกว่าพ่อแม่ถึง
อยู่กึ่งกลางระหว่างพ่อแม่  ค่าความหวานของมะละกอลูกผสมชั่วที่ 3, 2 และ 1 มีตั้งแต่หวานกว่าพ่อแม่ถึงอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างพ่อแม่ แสดงว่าคุณภาพในการรับประทานนั้นสามารถปรับปรุงได้โดยเฉพาะลูกผสมชั่วที่ 3, 2 และ 1 ที่มีพ่อ
พันธุ์เป็นพันธุ์ Sunset  ส าหรับการคัดเลือกลูกผสมได้เน้นลักษณะที่ส าคัญ 3 ลักษณะคือ  ค่าความหวาน (%TSS) 
น้ าหนักผล และความหนาเนื้อที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก พบว่าค่าความหวาน (%TSS) มีความสัมพันธ์ผกผัน
กับน้ าหนักผลและความหนาเนื้อ ลูกผสมที่มีค่าความหวานสูงจะมีผลขนาดเล็กกว่าและมีความหนาเนื้อบางกว่า และ
สามารถคัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 3, 2 และ 1 ซึ่งมีพ่อพันธุ์เป็นพันธุ์ sunset ได้จ านวน 42 ผลโดยมีค่าความหวาน (%TSS) 
สูงกว่า 13 น้ าหนักผลอยู่ระหว่าง 0.3-1.0 กิโลกรัม และความหนาเนื้อมากกว่า 2 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังคัดเลือก
ลูกผสมชั่วที่ 3 และ 2 ซึ่งมีพ่อพันธุ์เป็นพันธุ์แขกด าได้อีกจ านวน 7 ผล ซึ่งมีค่าความหวาน (%TSS) สูงกว่า 11 น้ าหนัก
ผลอยู่ระหว่าง 1.0-2.0 กิโลกรัม และความหนาเนื้อมากกว่า 2.2 เซนติเมตร  ต้นลูกผสมที่คัดเลือกเหล่านี้อาจใช้เป็น
พันธุ์เผยแพร่สู่เกษตรกรได้ทันที โดยใช้เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือการปักช า  ปัจจุบันยังไม่มี
การพัฒนาให้เป็นพันธุ์แนะน าและพันธุ์รับรอง   จึงจ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์  เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นสายพันธุ์แท้และศักยภาพในด้านการผลิต ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความทนทานต่อโรคจุดวงแหวน 
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะละกอพันธุ์ออสเตรเลียฮาวาย และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นและแหล่งที่มีสภาพใกล้เคียง  

วิธีด าเนินการ 

1. พัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห์ที่เหมาะสมในการขยายต้นพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลียฮาวายโดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2. ขยายต้นพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลียฮาวายโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอนุบาลต้นกล้า 
3. ท าการปลูกทดสอบในแปลงปลูกของ ศวพ.ขอนแก่นบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิต รวมถึงรสชาติและความชอบ และความทนทานต่อโรคจุดวงแหวน 
4. ประเมินผลการทดสอบ 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ 

การขยายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอพันธุ์ออสเตรเลียฮาวาย 

1.   เพาะกล้ามะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายคัดต้นทีส่มบูรณ์เพศ เมื่อต้นกล้ามีอายุ 45-60 วัน 



2. ตัดส่วนบนของที่มีตาข้างที่สมบูรณ์  ประมาณ  1-6  ตา ล้างด้วยน้ าและ detergent หลังจากนั้นจุ่มใน
แอลกอฮอล์ 70 % นาน 1 นาที ฟอกด้วย clorox 10 % และ 5 % ผสม Tween 20 นาน 15 และ 5 นาที 
ตามล าดับ โดยเขย่าขวดเป็นครั้งคราว หลังจากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง 

3. น าชิ้นส่วนพืชที่ฟอกฆ่าเชื้อแล้ว ตัดแต่งส่วนที่ถูกท าลายออก ตัดเป็นท่อนๆเลี้ยงบนอาหารสูตรเพ่ิม
ปริมาณ ต้น  MS + NAA 0.1 mg/l + BA 0.5 mg/l + NaH2PO4.H2O  170 mg adenine sulfate 80 mg/l 
เปลี่ยนอาหารทุก 1 เดือน จนได้จ านวนต้นปริมาณมากตามต้องการ 

4. แยกต้นมะละกอมาเลี้ยงในอาหารสูตร  MS + kinetin 0.5  mg/l  เพ่ือให้ต้นยืดตัว โดยเปลี่ยนอาหาร
ประมาณ 2 ครั้ง หลังจากนั้นย้ายใส่อาหารสูตร MS + IBA 1.5-2 mg/l เพ่ือให้ออกราก 

5. น าต้นมะละกอที่มีล าต้นและรากสมบูรณ์ ย้ายลงปลูกในดินผสม vermiculite และ peat moss ที่นึ่ง
ฆ่าเชื้อในกระถางพลาสติก ขนาด 3 นิ้ว เลี้ยงในโรงเรือน เมื่อต้นกล้าอายุ 2 เดือน ย้ายออกปลูกในแปลงต่อไป ซึ่ง
ขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตมะละกอโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน 
 

การเสียบยอด (Grafting) มะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
จากการศึกษาขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายมี 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้น ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเลี้ยงบนอาหารเพ่ือให้ต้นยืดตัว
และแข็งแรง ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเลี้ยงต้นอ่อนบนอาหารเพ่ือให้ออกราก ซึ่งพบว่าขั้นตอนการท าให้ต้นมะละกอ
ออกรากค่อนข้างยากและใช้เวลานานมากกว่า 90 วัน ดังนั้นจึงได้มีการน าเทคนิคการเสียบยอดที่ใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืชทั่วไปมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเกิดราก วิธีการคือเมื่อได้ต้นอ่อนที่แข็งแรงในขั้นที่ 2 จึงน าต้นอ่อน
มาเสียบยอดบนต้นกล้ามะละกอที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มีขนาดล าต้นใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าได้ผลดีและสามารถ
ลดเวลาการผลิตพันธุ์ดีจาก 4-6 เดือน เหลือเพียง 2-3 เดือน ต้นกล้าที่ได้มีระบบรากแก้วที่แข็งแรง และตรงตาม
สายพันธุ์ที่ต้องการ ขั้นตอนการเสียบยอดมะละกอมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เตรียมต้นกล้ามะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายส าหรับท าต้นตอ โดยเพาะในวัสดุปลูกที่อบฆ่า
เชื้อ 

แล้ว จนกระทั่งอายุ 45-50 วัน ความสูงประมาณ 6-8 นิ้ว 
2. เตรียมยอดมะละกอตามวิธีการเตรียมชิ้นส่วนมะละกอส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ น าชิ้นส่วน 

ตามาเลี้ยงบนอาหารสูตรอาหารเพ่ิมปริมาณ และสูตรอาหารยืดตัวจนได้ต้นอ่อนที่สมบูรณ์และแข็งแรง  
3. วิธีเสียบยอด น าต้นอ่อนมะละกอที่สมบูรณ์มาล้างน้ าท าความสะอาดเอาวุ้นออก แล้วแช่ใน 

น้ าผสมเบนโนมิล (เบนเลท) อัตรา 1 กรัม/น้ า 1 ลิตร นาน 5 นาที ทิ้งไว้ให้หมาด   
4. เตรียมต้นตอที่จะน ามาเสียบยอด โดยฉีดพ่นด้วยเบนเลทเพ่ือป้องกันเชื้อรา จากนั้นตัดต้นตอสูงจาก

ระดับดิน 2-3 นิ้ว ผ่าต้นตอตรงกลางตามยาว น าต้นอ่อนมะละกอที่เตรียมไว้มาเฉือนเป็นรูปลิ่ม แล้วเสียบลงบนต้น
ตอที่ผ่าไว้ พันด้วยพาราฟิล์ม หลังจากนั้นรดน้ าที่กระถางต้นตอให้ชุ่มแล้วใช้ถุงพลาสติกใสคลุมกระถาง เลี้ยงใน
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 14 วัน ถ้าแผลติดกันสนิทยอดจะไม่เหี่ยว
และแทงยอดใหม่  จากนั้นจึงน าไปวางที่ห้องอุณหภูมิปกติเป็นเวลา  7 วัน แล้วน าออกไปเลี้ยงในโรงเรือน ใช้
กรรไกรตัดมุมถุงพลาสติกท่ีครอบออก 1 ด้าน เพ่ือให้อากาศถ่ายเทและมะละกอปรับตัว หลังจากนั้น 1 สัปดาห ์



ตัดมุมถุงพลาสติกด้านท่ี 2 ออก เมื่อยอดแตกใบใหม่แล้วเปิดถุงออกให้หมด ได้ต้นกล้ามะละกอลูกผสมพันธุ์
ออสเตรเลีย-ฮาวายที่ได้จากการเสียบยอดจ านวน 78 ต้น เลี้ยงต้นมะละกอไว้ในโรงเรือนให้ต้นสมบูรณ์ก่อนปลูก
ต่อไป 

การย้ายปลูกและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต 

ท าการย้ายปลูกในเดือนตุลาคม 2557 แต่เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 ต้นมะละกอมีโรค
จุดวงแหวนระบาดไม่สามารถออกดอกได้  จึงได้อนุบาลต้นกล้าใหม่และย้ายปลูกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ท า
การดูแลรักษา เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ปริมาณและคุณภาพผลผลิตในช่วงเดือน
มกราคม 2559 โดยดัดแปลงแนวทางการเก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์มะละกอจากหนังสือ Descriptors for 
papaya (International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), 1988)  ลักษณะการเจริญเติบโตของ
มะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลียฮาวายเป็นล าต้นเดี่ยวมีความสูงต้นเฉลี่ย 190 เซนติเมตร เส้นรอบล าต้น 22.1 
เซนติเมตร ออกดอกครั้งแรกที่ข้อที่ 29 ต้นสมบูรณ์เพศมีดอกตัวผู้น้อยแต่ดอกสมบูรณ์เพศมากเป็นลักษณะดอก
เดี่ยว ล าต้นหนึ่งข้อมี 4 ดอกแต่ให้ผลข้อละ 2 ผล และมีจ านวนผลเฉลี่ยต่อต้น 46 ผล รูปร่างของผลรูปกลมรี สี
เปลือกผลสุกมสีีเหลืองเข้มออกส้ม (Deep yellow to orange) สีเนื้อผลสีเหลืองสด (Bright yellow) น้ าหนักผล 
580 กรัม ความยาวผล 14.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อผล 3.9 เซนติเมตร ช่องว่างกลางผล 3.6 เซนติเมตร ความ
แน่นเนื้อปานกลาง ค่าความหวาน 13 องศาบริกซ์ เมล็ดรูปไข่มีสีด าน้ าตาล (Generally brown-black) ผลผลิต 
26.68 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และมีผลผลิต 10,672 กิโลกรัมต่อไร่ รายละเอียดลักษณะประจ าพันธุ์ดังตารางที่ 1 
ส่วนความทนทานต่อโรคจุดวงแหวนพบว่าในแต่ละปีมีช่วงการระบาดของโรคต่างกัน โดยในปี 2558  

 
ตารางท่ี 1 ลักษณะประจ าพันธุ์มะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวาย ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรขอนแก่น ปี 2558-2559 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์มะละกอ ลักษณะประจ าพันธุ์มะละกอ 
จ านวนของต้นที่เก็บข้อมูล 20 ต้น สีของดอกกระเทย สีครีม  

อายุต้น (เดือน) 8-12 เดือน ความยาวกลีบดอกเพศผู ้ 3.2 ซม. 

ลักษณะนสิัยการเจริญของต้น ล าต้นเดี่ยว ความยาวกลีบดอกกระเทย  3.5 ซม. 

จ านวนข้อของต้นที่ให้ดอกครั้งแรก 29 ความยาวกลีบดอกเพศเมีย  3.4 ซม. 

ความยาวของช่วงข้อกลางล าต้น  4 ซม. จ านวนดอกต่อข้อ 4 

ความสูงของต้น 190 ซม. ความยาวของก้านดอก   1.8 ซม. 

เส้นรอบล าต้น  22.1 ซม. รูปร่างของผล  รูปยาวร ี(Elongate) 
สีล าต้น 
 

สีเขียวและสมี่วงแดง 
  

สีเปลือกผล 
 

สีเหลืองเข้มออกส้ม  
(Deep yellow to orange) 

สีของก้านใบ สีม่วงแดง  สีเนื้อผล สีเหลืองสด (Bright yellow) 

ความยาวของก้านใบ  69 ซม. จ านวนผลต่อข้อ 2 

ความกว้างของใบ  52 ซม. จ านวนผลบนต้น 46 



รูปร่างของแฉกใบ convex สีเปลือกผลอ่อน สีเขียวอ่อน (Light green) 

รูปร่างส่วนเว้าของก้านใบ เปิด  รูปร่างของก้านผล กดลง (Depressed) 
ลักษณะของต้นสมบรูณเ์พศ 
 

ดอกตัวผู้น้อยดอก
สมบูรณ์เพศมาก  

น้ าหนักผล  
 

580 กรัม 
  

ลักษณะการออกดอก ดอกเดี่ยว (ผลเดีย่ว) ความยาวผล   14.7 ซม. 

สีของก้านช่อดอก สีค่อนข้างเขียว ความหนาเนื้อผล  3.9 ซม. 

ขนาดของช่อดอก ปานกลาง  ( 6.5 ซม. ) ช่องว่างกลางผล   3.6 ซม. 

ขนาดดอก ปานกลาง ความแน่นเนื้อ ปานกลาง (Intermediate) 

ความหนาแน่นของช่อดอก 
ปานกลาง 

สีเมล็ด 
 

สีด าน้ าตาล  
(Generally brown-black) 

ความยาวของช่อดอก  6.9 ซม. รูปร่างเมล็ด รูปไข่ (Ovoid) 

สีหลอดกลีบดอกเพศผู ้ สีเหลืองขาว/สีครีม  ความหวาน   13 ๐Brix 

สีรอยเว้ากลีบดอกเพศผู ้ สีครีม ผลผลติ/ต้น/ปี   26.68 กิโลกรมั 

สีของดอกเพศเมีย สีครีม  ผลผลติ/ไร/่ปี   10,672 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองสรุปได้ว่ามะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย-ฮาวายสามารถขยายพันธุ์ได้ 3 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้น ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเลี้ยงบนอาหารเพ่ือให้ต้นยืดตัว
และแข็งแรง ขั้นตอนที่ 3 ท าการเสียบยอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเลี้ยงต้นมะละกอไว้ในโรงเรือนให้ต้น
สมบูรณ์ก่อนน าไปปลูกในแปลง ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบล าต้นเดี่ยว ความสูงต้นเฉลี่ย 190 เซนติเมตร 
ต้นไม่สูงมากเก็บเกี่ยวได้ง่าย ความแข็งแรงของล าต้นอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะของผลเหมาะกับการ
บริโภคแบบผลสุก กล่าวคือผลมีรูปทรงกลมรี เปลือกผลสุกมสีีเหลืองเข้มออกส้ม สีเนื้อผลสีเหลืองสด น้ าหนักผล 
580 กรัม ความยาวผล 14.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อผล 3.9 เซนติเมตร ช่องว่างกลางผล 3.6 เซนติเมตร ความ
แน่นเนื้อปานกลาง ค่าความหวาน 13 องศาบริกซ์ ปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับปานกลางคือมีจ านวนผลเฉลี่ยต่อต้น 
46 ผล ผลผลิตต่อต้นต่อปี 26.68 กิโลกรัม และมีผลผลิตต่อไร่  10,672 กิโลกรัม มะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลีย
ฮาวายยังไม่มีความทนทานต่อโรคจุดวงแหวน แตม่ีการปรับตัวในสภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นได้ในในปีที่ไม่มีโรคจุ
ดวงแหวนมะละกอระบาด จากการสังเกตพบว่ามะละกอพันธุ์ลูกผสมออสเตรเลียฮาวายสามารถเจริญเติบโตได้ใน
สภาพอุณหภูมิไม่สูงมากเกินไปแต่ยังไม่มีการศึกษาอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรมี



การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตการให้ผลผลิตเพ่ือหาแนวทางการผลิตให้มีผลผลิตสูงและมี
ระยะเวลาการเก็บรักษาและวางจ าหน่ายผลสุกของมะละกอพันธุ์ดังกล่าวต่อไป 
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ภาคผนวก 
  



 
 
ภาพที่ 1 ต้นกล้ามะละกอพันธุ์ออสเตรเลีย-ฮาวายที่ได้จากการเสียบยอด 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะใบ ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกตัวเมีย และดอกตัวผู้ของมะละกอพันธุ์ออสเตรเลีย-ฮาวาย 
 



 
ภาพที่ 3 ลักษณะการออกผลของมะละกอพันธุ์ออสเตรเลีย-ฮาวาย 

 

  
 
ภาพที่ 3 ลักษณะผลสุกของมะละกอพันธุ์ออสเตรเลีย-ฮาวาย 
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