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บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการใชอุ้ณหภูมิและฮอรโ์มนเร่งราก ปริมาณท่ีแตกต่างกันท่ีจะส่งผล

ต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว) และพันธุ์ออรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนือ้สี
สม้) และศึกษาการเจริญเติบโตของตน้กลา้พนัธุก์รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว) และพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต
เมล่อน (เนือ้สีสม้)  โดยเก็บขอ้มลูในดา้นความสูงตน้ของตน้กลา้  และความกวา้งใบตน้กลา้ เป็น
ระยะเวลา 30 วนั โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ ์Completely randomized design 
(CRD)ประกอบดว้ย  2  ทรีทเมนตท์รีทเมนต์ละ 2 ซ า้การทดลอง   เมื่อทดสอบหาความงอกของ
เมล็ดพันธุก์รีนเน็ต เมล่อน (เนือ้สีเขียว) และเมล็ดพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนือ้สีสม้) พบว่า อัตรา
การงอกของพันธุ ์ เมล่อนมีอาย ุ 7 วนั จ านวน 20 เมล็ด  มีการงอกของเมล็ดพันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน 
(เนือ้สีเขียว)  T1R1 และ T1R2 (แช่เมล็ดในน า้อุ่นอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
และน าเมล็ดขึน้ไปบ่มต่อในกระติกน า้ท่ีมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง) มีอตัราการ
งอกสูงสุด คือ T1R1 จ านวน 17 ตน้ คิดเป็น รอ้ยละ 85 % และ T1R2 15 ตน้ คิดเป็น รอ้ยละ 75 
% ส าหรบัการงอกของเมล็ดพนัธุเ์มล่อนพันธุแ์สนหวาน (เนือ้สีสม้)  T2R1 และ T2R2  (แช่เมล็ดใน
น า้อุ่นอณุหภูมิ 50 องศาเซลเซียสและใส่ฮอรโ์มนเรง่รากจ านวน 8 ml ต่อน า้ 300 ml. เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง และน าเมล็ดขึน้ไปบ่มต่อในกระติกน า้ท่ีมีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง) มี
อตัราการงอกต ่าสุด คือ จ านวน 13 ตน้ คิดเป็น รอ้ยละ 65 % ในดา้นการเจริญเติบโตของตน้กลา้
พันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว) และพันธุ์ออรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนื้อสีส้ม) ครบ 15 วัน พบว่า  
ความสงูตน้ของเมล่อน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั ( P<0.05) โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
0.85 และ 11.90  เซนติเมตร  และความกวา้งใบ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  3.97  เซนติเมตร  มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั  การทดลองเมื่อพนัธุ์กรีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว) และพันธุอ์อร์



เรน้เน็ตเมล่อน (เนือ้สีสม้) ครบ 30 วัน  พบว่า  ความสูงตน้มีค่าเฉล่ียสูงสุด 15.80 เซนติเมตร และ
ความกวา้งใบ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.39  เซนติเมตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
ค าส าคัญ:เมล่อนการกระตุน้การงอกดว้ยน า้อุ่นสารเรง่ราก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ดพนัธุ์ 
 

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 
 

บทน า 
เมล่อนเป็นพืชตระกูลแตง ซึ่งในประเทศไทยมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เน่ืองจากก าลัง

เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคมีราคาค่อนขา้งแพง ทัง้นีเ้พราะพืน้ท่ีปลูกภายในประเทศมีนอ้ย ตลาดมี
ความตอ้งการสูง ซึ่งนิยมปลูกกันมากในภาคตะวนัตก ผลผลิตต่อปีปริมาณ 16,167.95 ตัน (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2555) และมีมลูค่าการส่งออก 3,371,726 บาท (กรมศลุกากร, 2555) เมล่อน
เป็นพืชตระกูลแตงเทศชนิดหน่ึงท่ีชอบอากาศอบอุ่นถึงรอ้น ในการปลกูเมล่อนนอกฤดกูาล เช่นใน
ฤดหูนาวเกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนมักจะประสบปัญหาเมล็ดพนัธุเ์มล่อนกระทบกบัอากาศหนาวเย็น
จะท าใหช้ะงักการเจริญเติบโตไดต้ัง้แต่ระยะตน้กลา้ การออกดอกติดผลจะล่าชา้ และถา้อากาศยิ่ง
หนาวจัดต ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส เมล่อนจะหยุดการเจริญเติบโต ในท านองกลบักันเมล่อนก็ไม่
ชอบอากาศท่ีรอ้นจัดเกินไป ถา้อุณหภมูิเกินกว่า 30 องศาเซลเซียส เมล่อนจะสรา้งแต่ดอกตวัผู ้ไม่
มีดอกตัวเมีย หรือถ้ามีดอกตัวเมียแต่จะร่วงง่ายไม่ติดผล อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโตอยู่ระหว่าง  25-30 องศาเซลเซียส ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับ
กลางคืนมีอิทธิพลต่อความหวานและคุณภาพของเมล่อน ปัญหาสภาพแวดล้อมของอากาศ
ส าหรบัการปลูกเมล่อนอีกประการหน่ึงคือฝน ในการปลูกเมล่อนในสภาพท่ีไม่ค่อยเหมาะสมนั้น 
จะต้องมีการดูแลรักษาให้น ้า ปุ๋ ย และมีการป้องกันก าจัดโรคแมลงอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ไม่
แนะน าใหป้ลกูเมล่อนในพืน้ท่ีเดิมในฤดติูดกัน  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) โดยทั่วไปเน่ืองจาก
พืชตระกูลแตงประสบปัญหาความอตัราความงอกต ่า และความงอกไม่สม ่าเสมอ เน่ืองมาจากอายุ
การเก็บรกัษาเมล็ดท่ีสัน้ท าให้เกษตรกรมักประสบปัญหาในเรื่องการเพาะเมล็ดของเมล่อนเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในสภาพท่ีไม่เหมาะสม ปกติการปลูกพืชวงศแ์ตงมีเมล็ดพนัธุข์นาดใหญ่ จึง
สะดวกท่ีจะหยอดเมล็ดลงในหลุมแปลงปลูกโดยตรง หลุมละ 2-4 เมล็ด แลว้จึงถอนแยกใหเ้หลือ
ตน้ท่ีแข็งแรงเพียง 1 ต้น แต่วิธีนีไ้ม่เป็นท่ีนิยมแล้วในปัจจุบันเพราะเน่ืองจากราคาจ าหน่ายของ
เมล็ดพันธุ์เมล่อนไม่ว่าจะเป็น กรีนเน็ตเมล่อน(เนือ้สีเขียว) ราคาจ าหน่ายเมล็ดละ  3-5 บาทต่อ
เมล็ด ส่วนสายพันธุอ์อรเ์รน้เน็ตเมล่อน 2-3 บาทต่อเมล็ด(เนือ้สีสม้) ท าสิน้เปลืองค่าเมล็ดพนัธุเ์ป็น
เงินจ านวนมาก ดงันัน้การเพาะเมล็ดในกระบะเพาะหรือถาดหลมุก่อนแลว้จึงยา้ยไปปลูกเป็นวิธีท่ี
แนะน าใหป้ฏิบติัมากท่ีสดุ 



 จากปัญหาในดา้นอตัราการงอกท่ีต ่าของเมล็ดพนัธุเ์มล่อนผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ทดสอบความงอกของเมล็ดพนัธุก์รีนเน็ต (เนือ้สีเขียว)และพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้) โดยใช้
อณุหภมูิและใชฮ้อรโ์มนเรง่รากที่แตกต่างเพื่อกระตุน้การงอกของเมล็ด 
 

วัตถุประสงค ์
วิจยันีม้ีวตัถปุระสงคก์ารวิจยัดงันี ้
1. เพื่อศึกษาถึงเปอรเ์ซ็นตค์วามงอกของเมล็ดพนัธุก์รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว) และพนัธุ์

ออรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนือ้สีสม้) โดยการใชน้ า้อุ่นและฮอรโ์มนเรง่รากที่แตกต่างกนั  
2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นการใชอ้ณุหภมูิท่ีแตกต่างและการใชฮ้อรโ์มนเรง่รากในช่วย

กระตุน้การงอกท่ีจะส่งผลต่อการงอกของเมล็ดเมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต (เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพนัธุ์
ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้)ไดดี้และเหมาะสมท่ีสดุ 

 
วิธีการ 

ศึกษาผลของอณุหภมูิของน า้ท่ีมีความแตกต่างในการแช่บ่มเมล็ดเมล่อนทัง้ 2 สายพนัธุ ์
รว่มกบัการผสมฮอรโ์มนเรง่รากเพื่อชว่ยกระตุน้การงอกรากของเมล็ดเมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต (เนือ้สี
เขียว )และเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้) โดยใชอ้ณุหภมูิของน า้  50 องศาเซลเซียส และ 55 
องศาเซลเซียส โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ทรีทเมนต ์ ดงันี ้  

 1.  กลุ่มควบคุม (Control) 
  1.1  T1R1 (Control) จ านวน 2 ซ า้ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในน า้อุ่นอณุหภมูิ 50 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และน าเมล็ดขึน้ไปบ่มต่อในกระติกน า้ท่ีมีอณุหภมูิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง  และดอูตัราการงอกรากและการเจริญเติบโตของเมล็ดออรเ์รน้เน็ตเม
ล่อน (เนือ้สีสม้) 

  1.2  T1R2 (Control) จ านวน 2 ซ า้ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในน า้อุ่นอณุหภมูิ 50 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และน าเมล็ดขึน้ไปบ่มต่อในกระติกน า้ท่ีมีอณุหภมูิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง  และดอูตัราการงอกรากและการเจริญเติบโตของเมล็ดกรีนเน็ตเมล่อน 
(เนือ้สีเขียว) 

 2.  กลุ่มที่ได้รับสารฮอรโ์มนเร่งราก 
  2.1  T2R1  จ านวน 1 ซ า้ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในน า้อุ่นอณุหภมูิ 55 องศา

เซลเซียสและใส่ฮอรโ์มนเรง่ราก จ านวน 8 ml ต่อน า้ 300 ml. เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และน าเมล็ดขึน้



ไปบ่มต่อในกระติกน า้ท่ีมีอณุหภมูิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง  และดจู านวนการงอกราก
ของเมล็ดพนัธุก์รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีสม้) 

  2.2  T2R2  จ านวน 1 ซ า้ๆละ 20 เมล็ด แช่เมล็ดในน า้อุ่นอณุหภมูิ 55 องศา
เซลเซียสและใส่ฮอรโ์มนเรง่ราก จ านวน 8 ml ต่อน า้ 300 ml. เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และน าเมล็ดขึน้
ไปบ่มต่อในกระติกน า้ท่ีมีอณุหภมูิ 55 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง และดจู านวนการงอกราก
ของเมล็ดพนัธุก์รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว)   
วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง 

 1.ตรวจนบัเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมล็ด หลงับ่มนาน 48 ชั่วโมง  
 2.วดัความสงูของตน้ตน้กลา้เมล่อนทัง้สองสายพนัธุโ์ดยวดัทกุ 15, 30 วนั 
 3.นบัจ านวนใบ และวดัความกวา้งของใบตน้กลา้เมล่อนโดยวดัทกุ 15, 30 วนั  
การวิเคราะหท์างสถิติ 
วิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การศึกษาในครั้งนี ้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ ์

Completely randomized design (CRD)และวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance : 
ANOVA. t –test และการแสดงผลค่าเฉล่ีย  

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาทดลองปลูกเมล็ดพนัธุ์เมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้

เน็ต(เนือ้สม้) โดยใชอุ้ณหภูมิและไม่ใชส้ารเร่งรากและการใช้อุณหภูมิและใช้สารเร่งราก ในการ
ทดลองครัง้นีใ้ชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ ์Completely randomized design (CRD) 
มีทัง้หมด 2ทรีตเมนต์ๆ  ละ 2 ซ า้ๆละ 20 ตน้ โดยการทดลองจะท าการเก็บขอ้มูลนบัอัตราการงอก 
และศึกษาการเจริญเติบโตของตน้กลา้เมล่อนแต่ละสายพันธุ์ในดา้นความสูงตน้  ความกวา้งใบ  
เก็บขอ้มูลโดยการวัดครั้งท่ี  1 เมื่อครบ 15 วัน และครั้งท่ี 2  เมื่อครบ 30 วันโดยใชเ้มล็ดพันธุ์เม
ล่อนสายพันธุล์ะ40 เมล็ด รวมทัง้สิน้ 80 เมล็ด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาครัง้นีจ้ะแสดงในรูปตาราง
ประกอบการบรรยายของแต่ละหวัขอ้ดงันี ้ 
 1.  ศึกษาอัตราการงอกของพันธุ์เมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้ส้ม)  และเมล่อนกรีนเน็ต
(เนือ้สีเขียว)  
 2.  ศึกษาความสูงตน้ของพันธุ์และเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้) และเมล่อนกรีนเน็ต
(เนือ้สีเขียว) 
 3.  ศึกษาความของกวา้งใบของพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ตเมล่อน(เนือ้สม้)และพนัธุก์รีนเน็ตเมล่อน
(เนือ้สีเขียว) 
 



ผลการทดลองอัตราการงอกของเมล็ดพันธุก์รีนเน็ตเมล่อน (เนื้อสีเขียว) และพันธุอ์อร์
เร้นเน็ตเมล่อน(เนื้อส้ม) โดยการไม่ใช้สารเร่งราก และใช้สารเร่งราก  ได้ผลการทดลอง
ดังนี ้
ตารางที่ 4.1  ผลของการงอกของเมล็ดพันธุอ์อรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนือ้สม้) และพนัธุ์กรีนเน็ตเมล่อน
(เนือ้สีเขียว)จ านวนซ า้ละ 20 เมล็ดท่ีระยะเวลาในการบ่มนาน 36 ชั่วโมง 

ลักษณะ กรรมวิธี 
T1R1 

เนือ้สีสม้ 

T1R2 

เนือ้สี
เขียว 

T2R1 

เนือ้สีสม้ 

T2R2 

เนือ้สี
เขียว 

1. ต้นกล้าปกติ (Normal Seedlings) 
    1.1 อตัราการงอกของเมล็ด 17  15 13 13 
    1.2 รอ้ยละ (%)   85%   75%   65%   65% 

2. เมลด็ตาย (Dead Seeds) 3 5 7 7 



ตารางที่ 4.2แสดงอัตราการงอกของพันธุ์ออรเ์รน้เน็ตเมล่อน(เนือ้สม้) และ พันธุ์กรีนเน็ตเมล่อน 
(เนือ้สีเขียว) ท่ีอายกุารเจริญเติบโตของตน้กลา้ระยะ 7 วนั  

 กรรมวิธี      การงอกของเมลด็เมล่อน 
         15 วัน 
1.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) น า้อุ่น 50c˚  0.85a   
2.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้เขียว)T1R2 (Control) น า้อุ่น 50c˚  0.75a 
3.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้ T2R1 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55c˚ 0.65a 
4.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55c˚ 0.65a 
F (test)      NS 
CV %       12.19 % 

หมายเหตุ :** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  * = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) 
 Ns = ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (>0.05) 
 จากตารางที่ 4.2  ผลของการทดลองอัตราการงอกของเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้) 
และพนัธุเ์มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) ท่ีระยะ 7 วนั ท่ีไม่ใชส้ารเรง่รากและใชส้ารเรง่ราก  พบว่า ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)แต่มีแนวโนม้ว่า  การไม่ใชส้ารเร่งรากพันธุ์ออรเ์รน้เน็ตเม
ล่อน (เนือ้สีสม้)T1R1 (Control)/T1R2 (Control) น า้อุ่นอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใหอ้ัตราการ
งอกมากท่ีสุด  0.85 เซนติเมตร  และพันธุ์ออรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนือ้เขียว)0.75 เซนติเมตรรองลงมา
คือ  ใชส้ารเรง่รากพันธุ์กรีนเน็ต   เมล่อน (เนือ้สีสม้และเนือ้สีเขียว) T2R1/ T2R2 ใหอ้ัตราการงอก
ต ่าสดุ  0.65 เซนติเมตรและ   0.65  เซนติเมตรตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลของการทดลองของเมล่อนพันธุอ์อรเ์ร้นเน็ต(เนือ้ส้ม)และ พันธุเ์มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สี
เขียว) โดยการไม่ใช้สารเร่งราก และใช้สารเร่งราก  ได้ผลการทดลองดังนี ้
 
ตารางที่ 4.3แสดงความสงูตน้ของพนัธุเ์มล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้) และเมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้
สีเขียว) ท่ีอายกุารเจรญิเติบโตของตน้กลา้ระยะ 15 วนั  

กรรมวิธี       ความสูงตน้ (เซนตเิมตร) 
         15 วัน 

1.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) น า้อุ่น 50˚  10.42ab 
2.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้เขียว)T1R2 (Control) น า้อุ่น 50˚  6.49a 
3.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚  7.50a 
4.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚ 11.90c 
F (test)        * 
CV %         17.78 % 

หมายเหตุ :** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) * = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) 
     Ns = ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (>0.05) 

จากตารางที่ 4.3  ผลของการทดลองความสูงตน้ของพันธุอ์อรเ์รน้เน็ตเมล่อน (เนือ้สีสม้) 
และพนัธุก์รีนเน็ตเมล่อน (เนือ้สีเขียว) ท่ีระยะ 15 วนั ท่ีไม่ใชส้ารเรง่รากและใชส้ารเรง่ราก  พบว่า มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)แต่มีแนวโนม้ว่า  การใชส้ารเรง่รากเมล่อนพันธุก์รีนเน็ต(เนือ้สี
เขียว) T2R2  ใหค้วามสงูตน้มากท่ีสุด  11.90 เซนติเมตรรองลงมาคือ ไม่ใชส้ารเรง่รากเมล่อนพนัธุ์
ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control)  ใหค้วามสงู  10.42  เซนติเมตรใชส้ารเรง่รากเมล่อนพนัธุก์รีน
เน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1  ให้ความสูง  7.50 เซนติเมตรและ ไม่ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต
(เนือ้เขียว)T1R2 (Control)  ใหค้วามสงูต ่าสดุ  6.49 เซนติเมตรตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.4แสดงความกวา้งของใบตน้กลา้เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้) และเมล่อนพนัธุ์
กรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) ท่ีอายกุารเจริญเติบโตของตน้กลา้ระยะ15 วนั  

 กรรมวิธี       ความกว้างใบ 
(เซนติเมตร) 
         15 วัน 

1.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) น า้อุ่น 50˚  3.97b 
2.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้เขียว)T1R2 (Control) น า้อุ่น 50˚  2.31a 
3.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚ 1.73a 
4.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚ 2.33a 
F (test)        * 
CV %         12.99 % 

หมายเหตุ :** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  * = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) 
     Ns = ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (>0.05) 
 จากตารางที่ 4.4  ผลของการทดลองความกวา้งใบของพนัธุ์เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้
สีสม้) และเมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) ท่ีระยะ 15 วนั ท่ีไม่ใชส้ารเรง่รากและใชส้ารเร่งราก  พบว่า  
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) การไม่ใชส้ารเรง่รากเมล่อนพันธุ์
ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้)T1R1 (Control) ให้ความกวา้งใบมากท่ีสุด  3.97 เซนติเมตรรองลงมาคือ  
ใชส้ารเร่งรากเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ใหค้วามกวา้งใบ  2.33 เซนติเมตรไม่ใชส้าร
เรง่รากเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้เขียว)T1R2 (Control) ใหค้วามความกวา้งใบ 2.31 เซนติเมตร
และใชส้ารเรง่รากเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1  ใหค้วามกวา้งใบต ่าสุด  1.73 เซนติเมตร
ตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.5แสดงความสงูตน้กลา้เมล่อนพนัธุ์ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้) และเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้
สีเขียว) ท่ีอายกุารเจริญเติบโตของตน้กลา้ระยะ30 วนั  

 กรรมวิธี       ความสูงตน้ 
(เซนติเมตร) 
         30 วัน 

1.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) น า้อุ่น 50˚  15.80c 
2.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้เขียว)T1R2 (Control) น า้อุ่น 50˚  11.47ab 
3.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚  10.34a 
4.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚ 13.67ab 
F (test)         * 
CV %         15.34 % 

หมายเหตุ :** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)   * = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) 
     Ns = ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (>0.05) 
 
 จากตารางที่ 4.5  พบว่า ผลการทดลองดา้นความสงูของตน้กลา้เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต 
(เนือ้สม้) และ เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) ท่ีระยะ 30 วัน ท่ีไม่ใชส้ารเร่งรากและใชส้ารเรง่ราก 
พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโนม้ว่า การไม่ใช้สารเร่งรากเมล่อนพันธุ์
ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) ให้ความสูงตน้มากท่ีสุด 15.80 เซนติเมตรรองลงมาคือ ใช้
สารเรง่รากเมล่อนเมล่อนพันธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2  ใหค้วามสูง  13.67 เซนติเมตรไม่ใชส้าร
เร่งรากเมล่อนพันธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีเขียว)T1R2 (Control) ใหค้วามสูง  11.47 เซนติเมตรและใช้
สารเรง่รากเมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1  ใหค้วามสงูต ่าสดุ  10.34  เซนติเมตรตามล าดบั   
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4.6แสดงความกว้างใบของต้นกลา้เมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้ส้ม) และ เมล่อนพันธุ์
กรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) ท่ีอายกุารเจริญเติบโตของตน้กลา้ระยะ30 วนั  

 กรรมวิธี       ความกว้างใบ 
(เซนติเมตร) 
         30 วัน 
1.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) น า้อุ่น 50˚  4.39c 
2.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้เขียว)T1R2 (Control) น า้อุ่น 50˚  3.17b 
3.  เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚  1.83a 
4.  เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ฮอรโ์มนเรง่ราก+น า้อุ่น 55˚ 2.45ab 
F (test)        * 
CV %         12.65 % 

หมายเหตุ :** = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  * = แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) 
     Ns = ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (>0.05) 
 จากตารางที่ 4.6  ผลของการทดลองความกวา้งใบของพนัธุ์เมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้
ส้ม) และเมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) และ ท่ีระยะ 30 วัน ท่ีไม่ใชส้ารเร่งรากและใช้สารเร่งราก  
พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) การไม่ใช้สารเร่งรากเม
ล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีสม้)T1R1 (Control) และT1R2 (เนือ้สีเขียว)ใหค้วามกวา้งใบมากท่ีสุด  
4.39 เซนติเมตรและ  3.17 เซนติเมตรรองลงมาคือ  ใชส้ารเร่งรากเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีสม้) 
T2R2และT2R1(เนื ้อสีเขียว) ให้ความกว้างใบต ่าสุด  2.45 เซนติเมตร และ 1.83 เซนติเมตร
ตามล าดบั   
 

วิจารณ ์
การทดลองทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์เมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้) และเม

ล่อนกรีนเน็ต (เนือ้สีเขียว) ได ้7 วัน ไดศึ้กษาโดยใชก้ารควบคุมปัจจัยในการกระตุน้อัตราการ
งอกแบบไม่ใช้สารเร่งราก และแบบใช้สารเร่งราก ให้อัตราการงอกมากท่ีสุด คือ  0.85 
เซนติเมตร รองลงมาคือ  0.75, 0.65, 0.65 เซนติเมตร ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ (ดวงกมลวรรณ กบกันทา และคณะ, 2556)  พบว่า อัตราการ
งอกและพัฒนาการของต้นกล้าของเมล็ดจาก กรรมวิธีทดลองต่างๆ ไม่แตกต่างจากเมล็ดท่ี
ไม่ไดท้ า seed priming อย่างมีนัยส าคัญจากการปลูกเมล็ดพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต (เนือ้สีเขียว) 



และเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้) ได ้ 15  วัน ไดศึ้กษาความสูงตน้ไม่ใชส้ารเรง่ราก  และใช้
สารเร่งราก ใหค้วามสูงตน้มากท่ีสุด  คือ  11.90 เซนติเมตร  รองลงมาคือ  10.42 , 7.50, 6.49  
เซนติเมตร  ตามล าดบั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบั (ธีระศกัด์ิ สาขามุ
ละ และบุญมี ศิริ, 2554) พบว่า ความสูงตน้กลา้ เพิ่มขึน้มากกว่าตน้กลา้ท่ีเกิดจากเมล็ดขนาด
เล็กท่ีไม่ไดพ้อก เมล็ดพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต (เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้) 
ได ้ 15  วัน ไดศึ้กษาความกวา้งใบไม่ใชส้ารเร่งราก  และใชส้ารเร่งราก  ใหค้วามกวา้งใบมาก
ท่ีสุด คือ  3.97 เซนติเมตร รองลงมาคือ  2.33, 2.31, 1.73  เซนติเมตร ตามล าดับ  มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (ดวงกมลวรรณ กบกันทา และคณะ , 2556) 
พบว่า เมล็ดท่ีไดร้บัความชืน้เป็นเวลา 16 ชม. มีค่าเฉล่ียจ านวนวันท่ีใบจริงใบแรกคล่ีเต็มท่ีต ่า
ท่ีสดุ เฉล่ีย 12.5 วนั แตกต่างจากเมล็ดท่ีไม่ไดท้ า seed priming อย่างมีนยัส าคญัเมล็ดพนัธุเ์ม
ล่อนกรีนเน็ต (เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้) ได ้ 30  วนั ไดศึ้กษาความสูง
ไม่ใชส้ารเรง่ราก  และใชส้ารเรง่ราก  ใหค้วามความสงูท่ีสดุ คือ 15.80  เซนติเมตร รองลงมาคือ  
13.67, 11.47, 10.34 เซนติเมตร ตามล าดบั  มีความแตกต่างกันทางสถิติ   เน่ืองจากเมล็ดเม
ล่อนสายพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว )ส่วนใหญ่จะมีอัตราการงอกท่ีต ่าเน่ืองจากเป็นพืชในเขต
หนาว สภาพภมูิอากาศของประเทศไทยมีสภาวะท่ีรอ้นชืน้ จึงเป็นสภาวะท่ีไม่เหมาะสมกบัการ
งอกของเมล็ดเมล่อนพันธุก์รีนเน็ต  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบักบั (ธีระศกัด์ิ สาขามลุะ และบุญมี 
ศิร,ิ 2554)  พบว่าความสงูตน้กลา้ เพิ่มขึน้มากกว่าตน้กลา้ท่ีเกิดจากเมล็ดขนาดเล็กท่ีไม่ไดพ้อก 
และไม่แตกต่างทางสถิติกบัตน้กลา้ท่ีเกิดจากเมล็ดขนาดใหญ่ เมล็ดพนัธุเ์มล่อนกรีนเน็ต (เนือ้สี
เขียว) และเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้) ได ้ 30  วนั ไดศึ้กษาความกวา้งใบไม่ใชส้ารเร่ง
ราก  และใชส้ารเร่งราก  ใหค้วามกวา้งใบมากท่ีสุด  คือ  4.39 เซนติเมตร รองลงมาคือ  3.17 , 
2.45, 1.83  เซนติเมตร ตามล าดบั  มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การทดลองอตัราการงอกของพนัธุเ์มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต 

(เนือ้สีสม้) ท่ีระยะ 7 วัน แบบท่ีไม่ใชส้ารเรง่ราก ดว้ยน า้อุ่น อณุหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และแบบ
ใช้สารเร่งราก ร่วมกับการใช้น ้าอุ่น อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เมล่อนพันธุ์ ออรเ์รน้เน็ต(เนื ้อ
ส้ม)T1R1 (Control)ให้อัตราการงอกเฉล่ีย  0.85 เซนติเมตร เมล่อนพันธุ์ออร์เรน้เน็ต(เนื ้อส้ม) 
T1R2 (Control) เนือ้สีเขียว  ใหอ้ัตราการงอกเฉล่ีย 0.75 เซนติเมตรรองลงมาคือ  เมล่อนพันธุ์กรีน
เน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1 ใหอ้ัตราการงอก เฉล่ีย 0.65 เซนติเมตรและเมล่อนพันธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) 
T2R2 ใหอ้ตัราการงอก ต ่าสดุเฉล่ีย  0.65  เซนติเมตรตามล าดบั   



 ดา้นการเจริญเติบโตของตน้กลา้เมล่อนในดา้นความสูงตน้ของพันธุ์เมล่อนกรีนเน็ต(เนือ้สี
เขียว) และเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีสม้)  ท่ีระยะ 15 วัน ท่ีแบบไม่ใชส้ารเรง่รากและแบบใช้
สารเร่งราก  เมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนื ้อสีเขียว) T2R2  ให้ความสูงต้นเฉล่ีย  11.90 เซนติเมตร
รองลงมาคือ เมล่อนพันธุ์ออร์เร ้นเน็ต (เนื ้อ สีส้ม )T1R1 (Control) ให้ความสูงเฉ ล่ีย 10.42 
เซนติเมตรเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีส้ม) T2R1  ให้ความสูงเฉล่ีย  7.50 เซนติเมตรและ เมล่อน
พนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีเขียว)T1R2 (Control)  ใหค้วามสงูต ่าสดุเฉล่ีย  6.49 เซนติเมตรตามล าดบั   
 ดา้นการเจริญเติบโตของตน้กลา้เมล่อนในดา้นความกวา้งใบของพนัธุเ์มล่อนกรีนเน็ต(เนือ้
สีเขียว) และเมล่อนพนัธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้)  ท่ีระยะ 15 วนั ท่ีไม่ใชส้ารเร่งรากและใชส้ารเร่งราก 
เมล่อนพันธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สม้)T1R1 (Control) ใหค้วามกวา้งใบเฉล่ีย 3.97 เซนติเมตรรองลงมา
คือ เมล่อนพนัธุก์รีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ใหค้วามกวา้งใบเฉล่ีย 2.33 เซนติเมตรเมล่อนพนัธุอ์อร์
เรน้เน็ต(เนือ้สีเขียว)T1R2 (Control) ใหค้วามความกวา้งใบเฉล่ีย  2.31 เซนติเมตรและเมล่อนพนัธุ์
กรีนเน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1  ใหค้วามกวา้งใบต ่าสดุเฉล่ีย 1.73 เซนติเมตรตามล าดบัการเจริญเติบโต
ของตน้กลา้เมล่อนในดา้นความสูงของพนัธุเ์มล่อน กรีนเน็ต (เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้
เน็ต   (เนือ้สม้)  ท่ีระยะ 30 วนั ท่ีไม่ใชส้ารเรง่รากและใชส้ารเรง่ราก เมล่อนพันธุอ์อรเ์รน้เน็ต (เนือ้
สม้) T1R1 (Control)  ใหค้วามสูงตน้เฉล่ีย 15.80 เซนติเมตร รองลงมาคือ เมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต 
(เนือ้สีเขียว) T2R2 ใหค้วามสูงเฉล่ีย 13.67 เซนติเมตรเมล่อนพนัธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สีเขียว) T1R2 
(Control) ให้ความสูงเฉล่ีย  11.47 เซนติเมตร และเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต (เนื ้อสีส้ม) T2R1  ให้
ความสูงต ่าสุดเฉล่ีย  10.34  เซนติเมตร  ตามล าดับการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อนในด้าน
ความกวา้งใบของเมล่อนพนัธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) และเมล่อนพันธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้)  ท่ีระยะ 
30 วนั ท่ีไม่ใชส้ารเรง่รากและใชส้ารเรง่ราก  เมล่อนพนัธุ์ออรเ์รน้เน็ต (เนือ้สม้)T1R1 (Control)  ให้
ความกวา้งใบเฉล่ีย 4.39 เซนติเมตรและเมล่อนพนัธุอ์อรเ์รน้เน็ต(เนือ้สีเขียว) T1R2 (Control)  ให้
ความกว้างใบเฉล่ีย  3.17 เซนติเมตรรองลงมาคือ  เมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีเขียว) T2R2 ให้
ความกวา้งใบเฉล่ีย 2.45 เซนติเมตร และเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต(เนือ้สีสม้) T2R1  ใหค้วามกวา้งใบ
ต ่าสดุเฉล่ีย 1.83 เซนติเมตรตามล าดบั   
 

ค าขอบคุณ 
บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานปัญหาพิเศษของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์ซึ่งผูเ้ขียน
ใคร่ขอขอบคุณอาจารยเ์ลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารยท่ี์ปรึกษา และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้



ค าแนะน า ตลอดจนสมาชิกผูท้  าการวิจัยทุกท่าน ท่ีไดม้ีส่วนช่วยใหง้านวิจัยดังกล่าวนีส้ าเร็จลงได้
ดว้ยดี 
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ภาควิชาพืชศาสตรแ์ละทรพัยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
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