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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการใช้อุณหภูมิและฮอร์โมนเร่งราก ปริมาณที่แตกต่างกันที่ จะส่งผล
ต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีเขียว) และพันธุ์อ อร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ สี
ส้ม) และศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีเขียว) และพันธุ์ออร์เร้นเน็ต
เมล่อน (เนือ้ สีสม้ ) โดยเก็บข้อมูลในด้านความสูงต้นของต้นกล้า และความกว้างใบต้นกล้า เป็ น
ระยะเวลา 30 วัน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ Completely randomized design
(CRD)ประกอบด้วย 2 ทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ละ 2 ซา้ การทดลอง เมื่อทดสอบหาความงอกของ
เมล็ดพันธุก์ รีนเน็ต เมล่อน (เนือ้ สีเขียว) และเมล็ดพันธุอ์ อร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีสม้ ) พบว่า อัตรา
การงอกของพันธุ์ เมล่อนมีอายุ 7 วัน จานวน 20 เมล็ด มีการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน
(เนือ้ สีเขียว) T1R1 และ T1R2 (แช่เมล็ดในนา้ อุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง
และนาเมล็ดขึน้ ไปบ่มต่อในกระติกนา้ ที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง) มีอตั ราการ
งอกสูงสุด คือ T1R1 จานวน 17 ต้น คิดเป็ น ร้อยละ 85 % และ T1R2 15 ต้น คิดเป็ น ร้อยละ 75
% สาหรับการงอกของเมล็ดพันธุเ์ มล่อนพันธุแ์ สนหวาน (เนือ้ สีสม้ ) T2R1 และ T2R2 (แช่เมล็ดใน
นา้ อุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสและใส่ฮอร์โมนเร่งรากจานวน 8 ml ต่อนา้ 300 ml. เป็ นเวลา 12
ชั่วโมง และนาเมล็ดขึน้ ไปบ่มต่อในกระติกนา้ ที่มีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง) มี
อัตราการงอกต่าสุด คือ จานวน 13 ต้น คิดเป็ น ร้อยละ 65 % ในด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้า
พันธุ์กรีน เน็ ต เมล่อ น (เนือ้ สี เขีย ว) และพัน ธุ์อ อร์เร้น เน็ ตเมล่ อ น (เนื ้อ สีส้ม ) ครบ 15 วัน พบว่ า
ความสูงต้นของเมล่อน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ( P<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
0.85 และ 11.90 เซนติเมตร และความกว้างใบ มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด 3.97 เซนติเมตร มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ การทดลองเมื่อพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีเขียว) และพันธุอ์ อร์

เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีสม้ ) ครบ 30 วัน พบว่า ความสูงต้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 15.80 เซนติเมตร และ
ความกว้างใบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.39 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05)
คาสาคัญ:เมล่อนการกระตุน้ การงอกด้วยนา้ อุ่นสารเร่งราก ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์
Abstract
This study is the use of temperature and hormonal roots. The amount different to
affect the germination rate of seeds Melon Green Zone. Meat (green) and hybrid organic
potential net melon (orange flesh) and the growth of seedlings Green Zone melon. Meat
(green flesh) and hybrid organic potential net melon (orange flesh) by storing data on
the height of the tree seedlings. The broad leaves of seedlings for a period of 30 days
using randomized completely Completely randomized design (CRD) consists of 2
treatments for treatment of two repeat experiments on test determinations seed Green.
net melon (green flesh and Oscar potential net melon seeds (orange flesh), the rate of
proliferation of melon varieties last 7 days, the number 20 seed germination of seeds
melon green zone. (Green flesh) T1R1 and T1R2 (soak the seeds in warm water at 50 °
C for 12 hours and brought the seeds to mature in the bottle at a temperature of 50 ° C
for 36 hours) with a germination rate was the highest T1R1 number. 17 the percentage
of 85% and T1R2 15 the figure was 75% for the germination of seeds, melon seeds
sweet (orange flesh) T2R1 and T2R2 (soak the seeds in warm water temperature is 50
degrees Celsius and put hormones. roots of 8 ml per 300 ml. for 12 hours and brought
the seeds to mature in the bottle at a temperature of 55 ° c for 36 hours) with a
germination rate of a minimum of 13 trees representing 65%. the growth of seedlings
Green zone melon. (green flesh) and hybrid organic potential net melon (orange flesh)
at 15 days showed that the height of melon. The difference was statistically significant (P
<0.05), with an average maximum of 0.85 and 11.90 centimeters wide leaves. With an
average of 3.97 cm, the maximum difference was statistically significant. Experiments on
the Green Zone melon varieties. (green flesh) and hybrid organic potential net melon
(orange flesh) found that 30 days is the average height of 15.80 cm and a maximum

width of the blade. With an average of 4.39 cm, the maximum difference was statistically
significant (P <0.05).Keywords: Melon, Stimulating the regeneration with warm water ,
Catalyst root proliferation ,Factors attesting the germination of seeds
บทนา
เมล่อนเป็ นพืชตระกูลแตง ซึ่งในประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากกาลัง
เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริโภคมีราคาค่อนข้างแพง ทัง้ นีเ้ พราะพืน้ ที่ปลูกภายในประเทศมีนอ้ ย ตลาดมี
ความต้องการสูง ซึ่งนิยมปลูกกันมากในภาคตะวันตก ผลผลิตต่อปี ปริมาณ 16,167.95 ตัน (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2555) และมีมลู ค่าการส่งออก 3,371,726 บาท (กรมศุลกากร, 2555) เมล่อน
เป็ นพืชตระกูลแตงเทศชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศอบอุ่นถึงร้อน ในการปลูกเมล่อนนอกฤดูกาล เช่นใน
ฤดูหนาวเกษตรกรผูป้ ลูกเมล่อนมักจะประสบปัญหาเมล็ดพันธุเ์ มล่อนกระทบกับอากาศหนาวเย็น
จะทาให้ชะงักการเจริญเติบโตได้ตงั้ แต่ระยะต้นกล้า การออกดอกติดผลจะล่าช้า และถ้าอากาศยิ่ง
หนาวจัดต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส เมล่อนจะหยุดการเจริญเติบโต ในทานองกลับกันเมล่อนก็ไม่
ชอบอากาศที่รอ้ นจัดเกินไป ถ้าอุณหภูมิเกินกว่า 30 องศาเซลเซียส เมล่อนจะสร้างแต่ดอกตัวผู้ ไม่
มี ด อกตั ว เมี ย หรื อ ถ้า มี ด อกตั ว เมี ย แต่ จ ะร่ ว งง่ า ยไม่ ติ ด ผล อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมส าหรับ การ
เจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับ
กลางคืน มี อิท ธิ พ ลต่ อความหวานและคุณ ภาพของเมล่อ น ปั ญ หาสภาพแวดล้อ มของอากาศ
สาหรับการปลูกเมล่อนอีกประการหนึ่งคือฝน ในการปลูกเมล่อนในสภาพที่ ไม่ค่อยเหมาะสมนั้น
จะต้องมี การดูแลรักษาให้น ้า ปุ๋ ย และมี การป้อ งกัน กาจัด โรคแมลงอย่างใกล้ชิ ดเป็ นพิ เศษ ไม่
แนะนาให้ปลูกเมล่อนในพืน้ ที่เดิมในฤดูติดกัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) โดยทั่วไปเนื่องจาก
พืชตระกูลแตงประสบปัญหาความอัตราความงอกต่า และความงอกไม่สม่าเสมอ เนื่องมาจากอายุ
การเก็บรักษาเมล็ดที่สนั้ ทาให้เกษตรกรมักประสบปั ญ หาในเรื่อ งการเพาะเมล็ดของเมล่อนเป็ น
จานวนมาก โดยเฉพาะในสภาพที่ไม่เหมาะสม ปกติการปลูกพืชวงศ์แตงมีเมล็ดพันธุข์ นาดใหญ่ จึง
สะดวกที่จะหยอดเมล็ดลงในหลุมแปลงปลูกโดยตรง หลุมละ 2-4 เมล็ด แล้วจึงถอนแยกให้เหลือ
ต้นที่แข็งแรงเพียง 1 ต้น แต่วิธีนีไ้ ม่เป็ นที่นิยมแล้วในปั จจุบันเพราะเนื่อ งจากราคาจาหน่ายของ
เมล็ดพันธุ์เมล่อนไม่ว่าจะเป็ น กรีนเน็ตเมล่อน(เนือ้ สีเขียว) ราคาจาหน่ายเมล็ดละ 3-5 บาทต่อ
เมล็ด ส่วนสายพันธุอ์ อร์เร้นเน็ตเมล่อน 2-3 บาทต่อเมล็ด(เนือ้ สีสม้ ) ทาสิน้ เปลืองค่าเมล็ดพันธุเ์ ป็ น
เงินจานวนมาก ดังนัน้ การเพาะเมล็ดในกระบะเพาะหรือถาดหลุมก่อนแล้วจึงย้ายไปปลูกเป็ นวิธีที่
แนะนาให้ปฏิบตั ิมากที่สดุ

จากปัญหาในด้านอัตราการงอกที่ต่าของเมล็ดพันธุเ์ มล่อนผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการ
ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุก์ รีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว)และพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ ) โดยใช้
อุณหภูมิและใช้ฮอร์โมนเร่งรากที่แตกต่างเพื่อกระตุน้ การงอกของเมล็ด
วัตถุประสงค์
วิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาถึงเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีเขียว) และพันธุ์
ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีสม้ ) โดยการใช้นา้ อุ่นและฮอร์โมนเร่งรากที่แตกต่างกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านการใช้อณ
ุ หภูมิที่แตกต่างและการใช้ฮอร์โมนเร่งรากในช่วย
กระตุน้ การงอกที่จะส่งผลต่อการงอกของเมล็ดเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์
ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ )ได้ดีและเหมาะสมที่สดุ
วิธีการ
ศึกษาผลของอุณหภูมิของนา้ ที่มีความแตกต่างในการแช่บ่มเมล็ดเมล่อนทัง้ 2 สายพันธุ์
ร่วมกับการผสมฮอร์โมนเร่งรากเพื่อช่วยกระตุน้ การงอกรากของเมล็ดเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต (เนือ้ สี
เขียว )และเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ ) โดยใช้อณ
ุ หภูมิของนา้ 50 องศาเซลเซียส และ 55
องศาเซลเซียส โดยแบ่งการทดลองเป็ น 2 ทรีทเมนต์ ดังนี ้
1. กลุ่มควบคุม (Control)
1.1 T1R1 (Control) จานวน 2 ซา้ ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในนา้ อุ่นอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง และนาเมล็ดขึน้ ไปบ่มต่อในกระติกนา้ ที่มีอณ
ุ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง และดูอตั ราการงอกรากและการเจริญเติบโตของเมล็ดออร์เร้นเน็ตเม
ล่อน (เนือ้ สีสม้ )
1.2 T1R2 (Control) จานวน 2 ซา้ ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในนา้ อุ่นอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง และนาเมล็ดขึน้ ไปบ่มต่อในกระติกนา้ ที่มีอณ
ุ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง และดูอตั ราการงอกรากและการเจริญเติบโตของเมล็ดกรีนเน็ตเมล่อน
(เนือ้ สีเขียว)
2. กลุ่มที่ได้รับสารฮอร์โมนเร่งราก
2.1 T2R1 จานวน 1 ซา้ ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในนา้ อุ่นอุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียสและใส่ฮอร์โมนเร่งราก จานวน 8 ml ต่อนา้ 300 ml. เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง และนาเมล็ดขึน้

ไปบ่มต่อในกระติกนา้ ที่มีอณ
ุ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง และดูจานวนการงอกราก
ของเมล็ดพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีสม้ )
2.2 T2R2 จานวน 1 ซา้ ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในนา้ อุ่นอุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียสและใส่ฮอร์โมนเร่งราก จานวน 8 ml ต่อนา้ 300 ml. เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง และนาเมล็ดขึน้
ไปบ่มต่อในกระติกนา้ ที่มีอณ
ุ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง และดูจานวนการงอกราก
ของเมล็ดพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีเขียว)
วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง
1.ตรวจนับเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด หลังบ่มนาน 48 ชั่วโมง
2.วัดความสูงของต้นต้นกล้าเมล่อนทัง้ สองสายพันธุโ์ ดยวัดทุก 15, 30 วัน
3.นับจานวนใบ และวัดความกว้างของใบต้นกล้าเมล่อนโดยวัดทุก 15, 30 วัน
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิ จั ย นี ้ใ ช้ก ารวิ เคราะห์ ก ารศึ ก ษาในครั้ง นี ้ใ ช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์
Completely randomized design (CRD)และวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance :
ANOVA. t –test และการแสดงผลค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออร์เร้น
เน็ต(เนือ้ ส้ม ) โดยใช้อุณหภูมิและไม่ใช้สารเร่งรากและการใช้อุณ หภูมิและใช้สารเร่งราก ในการ
ทดลองครัง้ นีใ้ ช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ Completely randomized design (CRD)
มีทัง้ หมด 2ทรีตเมนต์ๆ ละ 2 ซา้ ๆละ 20 ต้น โดยการทดลองจะทาการเก็บข้อมูลนับอัตราการงอก
และศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อ นแต่ละสายพันธุ์ในด้านความสูงต้น ความกว้างใบ
เก็บข้อมูลโดยการวัดครั้งที่ 1 เมื่อครบ 15 วัน และครั้งที่ 2 เมื่อครบ 30 วันโดยใช้เมล็ดพันธุ์เม
ล่อนสายพันธุล์ ะ40 เมล็ด รวมทัง้ สิน้ 80 เมล็ด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะแสดงในรูปตาราง
ประกอบการบรรยายของแต่ละหัวข้อดังนี ้
1. ศึกษาอัตราการงอกของพันธุ์ เมล่อ นพันธุ์อ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม ) และเมล่อ นกรีนเน็ต
(เนือ้ สีเขียว)
2. ศึกษาความสูงต้นของพันธุ์และเมล่ อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม) และเมล่อ นกรีนเน็ต
(เนือ้ สีเขียว)
3. ศึกษาความของกว้างใบของพันธุอ์ อร์เร้นเน็ตเมล่อน(เนือ้ ส้ม)และพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน
(เนือ้ สีเขียว)

ผลการทดลองอัตราการงอกของเมล็ดพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน(เนื้อสีเขียว) และพันธุอ์ อร์
เร้นเน็ตเมล่อน(เนื้อส้ม) โดยการไม่ใช้สารเร่งราก และใช้สารเร่งราก ได้ผลการทดลอง
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ผลของการงอกของเมล็ดพันธุอ์ อร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ ส้ม) และพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน
(เนือ้ สีเขียว)จานวนซา้ ละ 20 เมล็ดที่ระยะเวลาในการบ่มนาน 36 ชั่วโมง
ลักษณะ
กรรมวิธี
T1R1
T1R2
T2R1
T2R2

1. ต้นกล้าปกติ (Normal Seedlings)
1.1 อัตราการงอกของเมล็ด
1.2 ร้อยละ (%)
2. เมล็ดตาย (Dead Seeds)

เนือ้ สีสม้

เนือ้ สี
เขียว

เนือ้ สีสม้

เนือ้ สี
เขียว

17
85%
3

15
75%
5

13
65%
7

13
65%
7

ตารางที่ 4.2แสดงอัตราการงอกของพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน(เนือ้ ส้ม ) และ พันธุ์กรีนเน็ตเมล่อ น
(เนือ้ สีเขียว) ที่อายุการเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะ 7 วัน
กรรมวิธี
การงอกของเมล็ดเมล่อน
15 วัน
1. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) นา้ อุ่น 50c˚
0.85a
2. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) นา้ อุ่น 50c˚
0.75a
3. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ T2R1 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55c˚ 0.65a
4. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55c˚ 0.65a
F (test)
NS
CV %
12.19 %
หมายเหตุ :** = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ างมี นัยส าคัญ (p<0.01) * = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ างมี
นัยสาคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)
จากตารางที่ 4.2 ผลของการทดลองอัตราการงอกของเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม)
และพันธุเ์ มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) ที่ระยะ 7 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก พบว่า ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)แต่มีแนวโน้มว่า การไม่ใช้สารเร่งรากพันธุ์อ อร์เร้นเน็ตเม
ล่อน (เนือ้ สีสม้ )T1R1 (Control)/T1R2 (Control) นา้ อุ่นอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ให้อัตราการ
งอกมากที่สุด 0.85 เซนติเมตร และพันธุ์ออร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ เขียว)0.75 เซนติเมตรรองลงมา
คือ ใช้สารเร่งรากพันธุ์กรีนเน็ต เมล่อน (เนือ้ สีสม้ และเนือ้ สีเขียว) T2R1/ T2R2 ให้อัตราการงอก
ต่าสุด 0.65 เซนติเมตรและ 0.65 เซนติเมตรตามลาดับ

ผลของการทดลองของเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)และ พันธุเ์ มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้ สี
เขียว) โดยการไม่ใช้สารเร่งราก และใช้สารเร่งราก ได้ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 4.3แสดงความสูงต้นของพันธุเ์ มล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม) และเมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้
สีเขียว) ที่อายุการเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะ 15 วัน
กรรมวิธี
ความสูงต้น (เซนติเมตร)
15 วัน
1. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) นา้ อุ่น 50˚
10.42ab
2. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) นา้ อุ่น 50˚
6.49a
3. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
7.50a
4. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
11.90c
F (test)
*
CV %
17.78 %
หมายเหตุ :** = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นัย ส าคั ญ (p<0.01) * = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)
จากตารางที่ 4.3 ผลของการทดลองความสูงต้นของพันธุอ์ อร์เร้นเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีสม้ )
และพันธุก์ รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้ สีเขียว) ที่ระยะ 15 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก พบว่า มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)แต่มีแนวโน้มว่า การใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สี
เขียว) T2R2 ให้ความสูงต้นมากที่สุด 11.90 เซนติเมตรรองลงมาคือ ไม่ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์
ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) ให้ความสูง 10.42 เซนติเมตรใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุก์ รีน
เน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ให้ความสูง 7.50 เซนติเมตรและ ไม่ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต
(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) ให้ความสูงต่าสุด 6.49 เซนติเมตรตามลาดับ

ตารางที่ 4.4แสดงความกว้างของใบต้นกล้าเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม) และเมล่อนพันธุ์
กรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) ที่อายุการเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะ15 วัน
กรรมวิธี
ความกว้างใบ
(เซนติเมตร)
15 วัน
1. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) นา้ อุ่น 50˚
3.97b
2. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) นา้ อุ่น 50˚
2.31a
3. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚ 1.73a
4. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
2.33a
F (test)
*
CV %
12.99 %
หมายเหตุ :** = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ างมี นัยส าคัญ (p<0.01) * = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ างมี
นัยสาคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)
จากตารางที่ 4.4 ผลของการทดลองความกว้างใบของพันธุ์เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้
สีสม้ ) และเมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) ที่ระยะ 15 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก พบว่า
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) การไม่ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์
ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ )T1R1 (Control) ให้ความกว้างใบมากที่สุด 3.97 เซนติเมตรรองลงมาคือ
ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ให้ความกว้างใบ 2.33 เซนติเมตรไม่ใช้สาร
เร่งรากเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) ให้ความความกว้างใบ 2.31 เซนติเมตร
และใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ให้ความกว้างใบต่าสุด 1.73 เซนติเมตร
ตามลาดับ

ตารางที่ 4.5แสดงความสูงต้นกล้าเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม) และเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้
สีเขียว) ที่อายุการเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะ30 วัน
กรรมวิธี
ความสูงต้น
(เซนติเมตร)
30 วัน
1. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) นา้ อุ่น 50˚
15.80c
2. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) นา้ อุ่น 50˚
11.47ab
3. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
10.34a
4. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
13.67ab
F (test)
*
CV %
15.34 %
หมายเหตุ :** = แตกต่างกัน ทางสถิ ติอ ย่า งมีนัย สาคัญ (p<0.01) * = แตกต่างกัน ทางสถิ ติอ ย่า งมี
นัยสาคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการทดลองด้านความสูงของต้นกล้าเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต
(เนือ้ ส้ม) และ เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) ที่ระยะ 30 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก
พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า การไม่ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์
ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม )T1R1 (Control) ให้ความสูงต้นมากที่สุด 15.80 เซนติเมตรรองลงมาคือ ใช้
สารเร่งรากเมล่อนเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ให้ความสูง 13.67 เซนติเมตรไม่ใช้สาร
เร่งรากเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีเขียว)T1R2 (Control) ให้ความสูง 11.47 เซนติเมตรและใช้
สารเร่งรากเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ให้ความสูงต่าสุด 10.34 เซนติเมตรตามลาดับ

ตารางที่ 4.6แสดงความกว้างใบของต้นกล้า เมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม) และ เมล่อ นพันธุ์
กรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) ที่อายุการเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะ30 วัน
กรรมวิธี
ความกว้างใบ
(เซนติเมตร)
30 วัน
1. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) นา้ อุ่น 50˚
4.39c
2. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ เขียว)T1R2 (Control) นา้ อุ่น 50˚
3.17b
3. เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
1.83a
4. เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ฮอร์โมนเร่งราก+นา้ อุ่น 55˚
2.45ab
F (test)
*
CV %
12.65 %
หมายเหตุ :** = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ างมี นัยส าคัญ (p<0.01) * = แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ างมี
นัยสาคัญ (p<0.05)
Ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05)
จากตารางที่ 4.6 ผลของการทดลองความกว้างใบของพันธุ์เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้
ส้ม ) และเมล่อนกรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว) และ ที่ระยะ 30 วัน ที่ ไม่ใช้ส ารเร่งรากและใช้สารเร่งราก
พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอ ย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) การไม่ใช้สารเร่งรากเม
ล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีสม้ )T1R1 (Control) และT1R2 (เนือ้ สีเขียว)ให้ความกว้างใบมากที่สุด
4.39 เซนติเมตรและ 3.17 เซนติเมตรรองลงมาคือ ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต (เนือ้ สีสม้ )
T2R2และT2R1(เนื ้อ สี เขี ย ว) ให้ค วามกว้า งใบต่ า สุด 2.45 เซนติ เมตร และ 1.83 เซนติ เมตร
ตามลาดับ
วิจารณ์
การทดลองทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์เมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม) และเม
ล่อนกรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว) ได้ 7 วัน ได้ศึกษาโดยใช้การควบคุมปั จจัยในการกระตุน้ อัตราการ
งอกแบบไม่ ใ ช้ส ารเร่ง ราก และแบบใช้ส ารเร่ง ราก ให้อั ต ราการงอกมากที่ สุ ด คื อ 0.85
เซนติเมตร รองลงมาคือ 0.75, 0.65, 0.65 เซนติเมตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (ดวงกมลวรรณ กบกันทา และคณะ, 2556) พบว่า อัตราการ
งอกและพัฒ นาการของต้นกล้าของเมล็ดจาก กรรมวิธีทดลองต่างๆ ไม่แตกต่างจากเมล็ดที่
ไม่ได้ทา seed priming อย่างมีนัยสาคัญจากการปลูกเมล็ดพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว)

และเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม) ได้ 15 วัน ได้ศึกษาความสูงต้นไม่ใช้สารเร่งราก และใช้
สารเร่งราก ให้ความสูงต้นมากที่สุด คือ 11.90 เซนติเมตร รองลงมาคือ 10.42, 7.50, 6.49
เซนติเมตร ตามลาดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (ธีระศักดิ์ สาขามุ
ละ และบุญมี ศิริ, 2554) พบว่า ความสูงต้นกล้า เพิ่มขึน้ มากกว่าต้นกล้าที่เกิดจากเมล็ดขนาด
เล็กที่ไม่ได้พอก เมล็ดพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ )
ได้ 15 วัน ได้ศึกษาความกว้างใบไม่ใช้สารเร่งราก และใช้สารเร่งราก ให้ความกว้างใบมาก
ที่สุด คือ 3.97 เซนติเมตร รองลงมาคือ 2.33, 2.31, 1.73 เซนติเมตร ตามลาดับ มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมี ความสอดคล้อ งกับ (ดวงกมลวรรณ กบกัน ทา และคณะ, 2556)
พบว่า เมล็ดที่ได้รบั ความชืน้ เป็ นเวลา 16 ชม. มีค่าเฉลี่ยจานวนวันที่ใบจริงใบแรกคลี่เต็มที่ต่า
ที่สดุ เฉลี่ย 12.5 วัน แตกต่างจากเมล็ดที่ไม่ได้ทา seed priming อย่างมีนยั สาคัญเมล็ดพันธุเ์ ม
ล่อนกรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ ) ได้ 30 วัน ได้ศึกษาความสูง
ไม่ใช้สารเร่งราก และใช้สารเร่งราก ให้ความความสูงที่สดุ คือ 15.80 เซนติเมตร รองลงมาคือ
13.67, 11.47, 10.34 เซนติเมตร ตามลาดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากเมล็ดเม
ล่อนสายพันธุ์กรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว )ส่วนใหญ่จ ะมีอัตราการงอกที่ต่าเนื่อ งจากเป็ นพืช ในเขต
หนาว สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีสภาวะที่รอ้ นชืน้ จึงเป็ นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการ
งอกของเมล็ดเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต ซึ่งมีความสอดคล้องกับกับ (ธีระศักดิ์ สาขามุละ และบุญมี
ศิร,ิ 2554) พบว่าความสูงต้นกล้า เพิ่มขึน้ มากกว่าต้นกล้าที่เกิดจากเมล็ดขนาดเล็กที่ไม่ได้พอก
และไม่แตกต่างทางสถิติกบั ต้นกล้าที่เกิดจากเมล็ดขนาดใหญ่ เมล็ดพันธุเ์ มล่อนกรีนเน็ต (เนือ้ สี
เขียว) และเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ ) ได้ 30 วัน ได้ศึกษาความกว้างใบไม่ใช้สารเร่ง
ราก และใช้สารเร่งราก ให้ความกว้างใบมากที่สุด คือ 4.39 เซนติเมตร รองลงมาคือ 3.17,
2.45, 1.83 เซนติเมตร ตามลาดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ
การทดลองอัตราการงอกของพันธุเ์ มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต
(เนือ้ สีสม้ ) ที่ระยะ 7 วัน แบบที่ไม่ใช้สารเร่งราก ด้วยนา้ อุ่น อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และแบบ
ใช้ส ารเร่งราก ร่วมกับการใช้น ้าอุ่น อุณ หภูมิ 55 องศาเซลเซีย ส เมล่อ นพันธุ์ ออร์เ ร้น เน็ต (เนื ้อ
ส้ม )T1R1 (Control)ให้อัต ราการงอกเฉลี่ ย 0.85 เซนติ เมตร เมล่ อ นพัน ธุ์อ อร์เร้น เน็ ต (เนื ้อ ส้ม )
T1R2 (Control) เนือ้ สีเขียว ให้อัตราการงอกเฉลี่ย 0.75 เซนติเมตรรองลงมาคือ เมล่อนพันธุ์กรีน
เน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ให้อัตราการงอก เฉลี่ย 0.65 เซนติเมตรและเมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว)
T2R2 ให้อตั ราการงอก ต่าสุดเฉลี่ย 0.65 เซนติเมตรตามลาดับ

ด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อนในด้านความสูงต้นของพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้ สี
เขียว) และเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีสม้ ) ที่ระยะ 15 วัน ที่แบบไม่ใช้สารเร่งรากและแบบใช้
สารเร่ง ราก เมล่ อ นพั น ธุ์ก รีน เน็ ต (เนื ้อ สี เขี ย ว) T2R2 ให้ค วามสูง ต้น เฉลี่ ย 11.90 เซนติ เมตร
รองลงมาคื อ เมล่ อ นพั น ธุ์ อ อร์เร้น เน็ ต (เนื ้ อ สี ส้ ม )T1R1 (Control) ให้ ค วามสู ง เฉลี่ ย 10.42
เซนติเมตรเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้ สีส้ม) T2R1 ให้ความสูงเฉลี่ย 7.50 เซนติเมตรและ เมล่อ น
พันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีเขียว)T1R2 (Control) ให้ความสูงต่าสุดเฉลี่ย 6.49 เซนติเมตรตามลาดับ
ด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อนในด้านความกว้างใบของพันธุเ์ มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้
สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม) ที่ระยะ 15 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก
เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) ให้ความกว้างใบเฉลี่ย 3.97 เซนติเมตรรองลงมา
คือ เมล่อนพันธุก์ รีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ให้ความกว้างใบเฉลี่ย 2.33 เซนติเมตรเมล่อนพันธุอ์ อร์
เร้นเน็ต(เนือ้ สีเขียว)T1R2 (Control) ให้ความความกว้างใบเฉลี่ย 2.31 เซนติเมตรและเมล่อนพันธุ์
กรีนเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ให้ความกว้างใบต่าสุดเฉลี่ย 1.73 เซนติเมตรตามลาดับการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าเมล่อนในด้านความสูงของพันธุเ์ มล่อน กรีนเน็ต (เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้น
เน็ต (เนือ้ ส้ม) ที่ระยะ 30 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก เมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต (เนือ้
ส้ม) T1R1 (Control) ให้ความสูงต้นเฉลี่ย 15.80 เซนติเมตร รองลงมาคือ เมล่อ นพันธุ์ กรีนเน็ต
(เนือ้ สีเขียว) T2R2 ให้ความสูงเฉลี่ย 13.67 เซนติเมตรเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ สีเขียว) T1R2
(Control) ให้ค วามสูงเฉลี่ ย 11.47 เซนติ เมตร และเมล่ อ นพัน ธุ์กรี นเน็ ต (เนื ้อ สี ส้ม ) T2R1 ให้
ความสูงต่าสุดเฉลี่ย 10.34 เซนติเมตร ตามลาดับการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อนในด้าน
ความกว้างใบของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้ สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม) ที่ระยะ
30 วัน ที่ไม่ใช้สารเร่งรากและใช้สารเร่งราก เมล่อนพันธุ์ออร์เร้นเน็ต (เนือ้ ส้ม)T1R1 (Control) ให้
ความกว้างใบเฉลี่ย 4.39 เซนติเมตรและเมล่อนพันธุอ์ อร์เร้นเน็ต(เนือ้ สีเขียว) T1R2 (Control) ให้
ความกว้างใบเฉลี่ย 3.17 เซนติเมตรรองลงมาคื อ เมล่ อ นพันธุ์กรีนเน็ ต (เนือ้ สี เขียว) T2R2 ให้
ความกว้างใบเฉลี่ย 2.45 เซนติเมตร และเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้ สีสม้ ) T2R1 ให้ความกว้างใบ
ต่าสุดเฉลี่ย 1.83 เซนติเมตรตามลาดับ
คาขอบคุณ
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