
 มะละกอ ผลไม้มากคุณค่าที่มี
มากกว่าความอร่อย 
 

 
  

มะละกอ เป็นผลไม้ที่หากินได้ไม่ยาก เนื้อในมีสีเหลืองอมส้ม 
เมื่อสุกมะละกอจะมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัว ในชีวิตประจ าวัน
ของเราจะพบเห็นเมนูอาหารจานอร่อยจากมะละกอได้ทั่วไปไม่
ว่าจะเป็น ส้มต า ฟรุตสลัด หรือข้าวเกรียบมะละกอ เป็นต้น 
 

ข้อมูลทั่วไปของมะละกอ 

มะละกอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carica papaya L. อยู่ในวงศ์ 
Caricaceaeเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่สูงราว 1-8 เมตร ล าต้นสีน้ าตาล
อ่อนตั้งตรง  มีน้ ายางสีขาวทั่วทั้งล าต้น  ไม่แตกก่ิง แต่มีก้านใบยาว 25-
90 เซนติเมตร  มีใบเรียงสลับรอบต้นไปจนถึงยอด  ใบกว้าง 25-60 
เซนติเมตร ขอบใบเป็นหยักลึก  ดอกเป็นช่อสีขาวนวล  ผลเป็นรูปยาวรี 
ปลายแหลม เมื่อยังดิบเนื้อแข็ง มีสีขาวอมเขียว เมื่อสุกเนื้อจะอ่อนนุ่ม มี
สีเหลืองส้ม-ส้ม-เกือบแดง รสหวาน  ภายในผลจะมีเมล็ดรูปไข่สีน้ าตาล
ด า ผิวขรุขะจ านวนมาก  มะละกอมีหลายสายพันธ์ุ แต่ละพันธุ์ก็ให้สีสัน
ของเนื้อ ลักษณะของเนื้อ และรสชาติแตกต่างกันไป ที่นิยมในประเทศ
ไทยได้แก่ พันธุ์แขกด า  พันธุ์แขกนวล  พันธุ์ฮอลแลนด์ 1 

 

เอนไซม์ปาเปน (Papain) 

เอนไซม์ปาเปน พบมากในยางมะละกอในส่วนใบ ก้าน และผลดิบ ซึ่งใช้
ในการกรีดเอายางมะละกอ เพ่ือสกัดปาเปน 2 โดยสายพันธุ์ของ
มะละกอที่สามารถผลิตน้ ายางสดได้สูงคือ สายพันธุ์จ าปาด า และแขก
ด า 
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การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ปาเปน 4-7     

1. อุตสาหกรรมอาหารมีการน าเอนไซม์ปาเปนมาใช้ ส าหรับ เบียร์ 
ไวน์ และน้ าผลไม้หรือเครื่องดื่ม เพื่อท าให้ใส เนื่องจากเอนไซม์ปาเปน
จะท าหน้าที่ย่อยโปรตีนโมเลกุลใหญ่ที่แขวนลอยในสารละลาย ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เกิดตะกอนขุ่น ให้มีโมเลกุลเล็กลงส่งผลให้ได้สารละลายที่ใส 
ไม่ขุ่นเมื่อเก็บรักษาไว้นาน หรือในอุณหภูมิต่ า และท าให้เนื้อนุ่ม (meat 
tenderizer) ใช้เอนไซม์ปาเปนน ามาคลุกเคล้ากับเนื้อสัตว์เพ่ือย่อย
เนื้อสัตว์ที่เหนียวให้นุ่ม และเปื่อยมากข้ึน เมื่อน าไปปรุงสุกเป็นอาหาร
ส าหรับรับประทาน 

2. อุตสาหกรรมฟอกหนัง โดยผสมเอนไซม์ปาเปนในน้ ายาแช่หนัง 
เอนไซม์ปาเปนจะท าให้หนังเรียบ และนุ่ม 

3. อุตสาหกรรมทอผ้ามีการใช้เอนไซม์ปาเปนในการฟอกไหมโดย
มีผลท าให้ไหมหมดเมือกได้ 

4.  ใช้เอนไซม์ปาเปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง 
เนื่องจากเอนไซม์ปาเปน มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการ
อักเสบ ลดรอยแผลได้ ในปี 2016 มีการศึกษาในสัตว์ทดลองใช้เอนไซม์
ปาเปนในรูปแบบ papain elastic liposomes ใช้เป็นยาทาภายนอก 
ผลการศึกษาพบว่า รอยแผลเป็นนูน (Hypertrophic Scar) พบว่า 
เอนไซม์ปาเปนในรูปแบบ papain elastic liposomes ส่งผลดีต่อการ
หายของรอยแผลเป็น 
 

ข้อควรระวังในการใช้เอนไซม์ปาเปน  
 
           เอนไซม์ปาเปน มีประโยชน์หลายด้าน อย่างไรก็ตามมีข้อควร
ระวังในคนที่แพ้มะละกอ เมื่อน ามาใช้รับประทานในผู้ป่วยที่มีภาวะ
เลือดออกที่ผิดปกติ (bleeding disorders) และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
ผ่าตัดควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเอนไซม์ปาเปน นอกจากนี้การ
สัมผัสกับเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอดิบโดยตรงอาจจะท าให้เกิดระคาย
เคือง โดยเฉพาะผิวหนังที่บอบบางและเยื่อบุเมือก (mucus 
membrane) ได้อีกด้วย 
 
 
 

รูปที ่1 โครงสร้างของเอนไซม์ปาเปน3 
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