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วัตถุประสงค์ในการทดลองในครั้งนี้ เพ่ือเปรียบเทียบวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน
พันธุ์กรีนเน็ตในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน โดยการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design ; C.R.D.) แบ่งเป็น 4 สิ่งทดลองดังนี้ สิ่งทดลองท่ี 1 คือแกลบเผา สิ่งทดลองท่ี 2 คือแกลบเผา
ผสมผักตบชวา อัตราส่วน 9:1 โดยปริมาตร สิ่งทดลองที่ 3 คือแกลบเผาผสมธูปฤาษี อัตราส่วน 9:1 
โดยปริมาตร และสิ่งทดลองที่ 4 คือแกลบเผาผสมมูลวัว อัตราส่วน 9:1 โดยปริมาตร พบว่าสิ่งทดลอง
ต่างๆ มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนคือความสูงของต้น ขนาดล าต้น ความกว้างใบ จ านวนข้อ 
ขนาดผล และ ปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ละลายน้ า ไม่มีความแตกต่างกัน 

แกลบเผาผสมผักตบชวาให้คุณภาพเนื้อของเมล่อนและความบริบูรณ์ของผลได้ดีกว่าสิ่งทดลอง
อ่ืนๆอาจเป็นเพราะว่าผักตบชวามีความอุ้มน้ าได้ดีกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆท าให้ช่วงติดผลได้รับน้ า และปุ๋ย
ได้อย่าสม่ าเสมอ ในส่วนของความสูงของต้น ขนาดล าต้น ความกว้างใบ จ านวนข้อ ขนาดผล และ 
ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ า ไม่มีความแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันกับสิ่งทดลองอ่ืนๆ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

เมล่อน (melon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo L. อยู่ ในวงศ์ cucurbitaceae 
เช่นเดียวกับแตงกวาและแตงโมมีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนและตอนใต้ของทวีปแอฟริกา จัดเป็นพืชผักที่
ใช่ส่วนผลสดในการบริโภคเนื่องจากมีความหวานกลิ่นหอมและรสชาติดี สีของเนื้อผลยังมีหลากหลาย 
ทั้งมีครีม เหลือง เขียว ส้ม และแสด จัดเป็นทั้งผลไม้และผักขึ้นกับลักษณะของการน าไปใช้บริโภค เม
ล่อนได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย ผลผลิตเมล่อนมีราคา
ค่อนข้างแพงจึงมีการขยายพ้ืนที่เพราะปลูกออกไปในหลายพ้ืนที่เกษตรกรสามารถปลูกเป็นพืช
ลักษณะเป็นพืชเสริมรายได้ (ธงชัย, 2531) เมล่อนจึงเป็นพืชที่น่าสนใจเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่าง
มาก  
 ผลผลิตที่มีคุณภาพจะมีราคาสูง โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตโดยรวมรวมถึง 
16,624.45 ต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) การปลูกพืชไม่ใช่ดินสามารถผลิตพืชที่ได้ผลผลิตมาก
โดยใช้พ้ืนที่น้อย เกษตรกรจึงสามารถเลือกพ้ืนที่ปลูกใกล้แหล่งชุมชนได้และสามารถเพ่ิมรอบการผลิต
ซ่ึงการปลูกบนดินจะท าได้ยาก อายุเก็บเกี่ยวจะเร็วกว่าปลูกบนดินและที่ส าคัญคือสามารถตัดปัญหา
การปนเปื้อนของดินและประหยัดค่าสารเคมีก าจัดวัชพืชได้ ผลผลิตที่ได้จึงมีความสะอาดกว่าการปลูก
โดยใช้ดินและปลอดจากสารพิษตกค้าง การปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอน
แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั้น พืชจะ
ได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืชที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้
ทันที เพราะมีการปรับความเข็มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC (Electrical Conductivity) 
และค่า pH (Potential of Hydrogen ion) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่
ตลอดเวลา การปลูกพืชไม่ใช้ดินที่นิยมส าหรับปลูกเมล่อน คือแบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน ซึ่งต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน แต่เนื่องจากมีราคาแพง
จึงท าให้นักวิจัยและเกษตรกรหันมาศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุดสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อ
การเจริญเติบโตเมล่อน เช่น แกลบเผา ผักตบชวา ธูปฤๅษี และมูลโค เป็นต้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดลองวัสดุปลูกที่มีศักยภาพในการผลิตเมล่อนไม่ใช้ดินเพ่ือให้ได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงวัสดุปลูกที่มีราคาถูกและหาง่ายใน
ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน พันธุ์กรีน
เน็ตในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้วัสดุปลูกที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันกรีนเน็ต ในระบบปลูก

พืชไม่ใช้ดิน 
2. ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต ในระบบปลูกไม่ใช้ดิน 

 
ขอบเขตกำรทดลอง 
 การเปรียบเทียบวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน พันธุ์กรีนเน็ต ในระบบ
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน จ านวน 4 ชนิด ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย  1) แกลบเผา 2) แกลบเผา +ผักตบชวา 
9:1 3) แกลบเผา + ธูปฤาษี 9:1 และ 4) แกลบเผา + มูลโค 9:1 โดยปริมาตร 
 
สถำนที่ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 การเปรียบเทียบวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ตในระบบปลูกพืชไม่ใช้
ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายม 2560 สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ใช้เวลา 90 วัน สถานที่ท าการ
ทดลอง ณ โรงเรือนทดลอง ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต.ย่านมัทรี อ.
พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสำร 

 
ลักษณและควำมส ำคัญ 
 เมล่อนเป็นพืชตระกูลแตงเช่นเดียวกับ แคนตาลูป แตงโม และแตงกวา มีถ่ินก าเนิดอยู่ในเขต
ร้อนทางตอนใต้ของแอฟริกา ต่อมาได้แพร่ขยายไปใน อเมริกา เอเชีย และยุโรป  ส่วนในประเทศไทย
ก็มีการน ามาเพาะปลูกมานานกว่า 40 ปี แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย เพชรบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครสวรรค์ พันธุ์ที่น ามาปลูกสามารถทนต่อสภาพอากาศ
ในเขตร้อนได้ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างดี 
 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 
 เมล่อน (Melon) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cucumis melon L.  
วงศ์    cucurbitaceae 
ประเภทไม้  ไม้เถาล้มลุก 
ถิ่นก าเนิด  แอฟริกาตอนใต้ 
อายุ   ตั้งแต่เพาะเมล็ดถึงเก็บเก่ียว 70 - 75 วัน 

ราก เป็นระบบรากแก้ว อาจจะเจริญในแนวดิ่งลึก 1 เมตร รากแขนงจะเจริญบน
แนวนอนอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ 30 เซนติเมตร 

ใบ เป็นแบบใบเดี่ยวอยู่สลับกัน ใบหยักยาวประมาณ 6 – 20 เซนติเมตร ใบเป็นแบบผิว
ใบหยาบมีขน กว้างประมาณ 7- 30 เซนติเมตร 

ล าต้น เป็นไม้เนื้ออ่อน มีขนอ่อนที่ผิวล าต้น เถายาวประมาณ 3 เมตร ตามข้อจะมีมือเกาะ 
ดอก เป็นดอกแบบสมบูรณ์ (perfect or complete flower) หรือ ดอกตัวผู้และดอกตัว

เมียแยกกันแต่อยู่บนต้นเดียวกัน (monoecious) ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ 
และกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ดอกตัวเมียจะเจริญในข้อแรกของก่ิงแขนง 

ผล มีลักษณะทรงกลมหรือกลมยาว (รูปไข่) ผิวเรียบ หรือรอยแตกขรุขระ หรือมีลายนูน
แบบร่างแห บางพันธุ์อาจมีร่องตามความยาวของผล  ผิวสีเขียว หรือเขียวปนเหลือง 
เนื้อจะมีสีส้ม สีเขียวหรือขาว 

 ส าหรับพันธุ์ที่มีปลูกในประเทศไทยโดยการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศและ
วางจ าหน่ายในท้องตลาด เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยได้ เช่น 

1. พันธุ์ซันเนท 858 เป็นพันธุ์ลูกผสมของ บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จ ากัด ผิวภายนอกสีส้ม มี
ร่างแห เนื้อผลภายในสีส้ม เป็นพันธุ์เบาที่โตเร็ว เก็บเกี่ยวได้ไว 

2. พันธุ์มอร์นิ่งซัน 875 ผิวภายนอกสีขาวอมเขียว เนื้อภายในสีเขียว รสชาติหวาน น้ าหนักผล
ประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัม อายุเก็บเก่ียวประมาณ 75 – 80 วัน 



  4 

 

3. พันธุ์อาร์โก้ 434 ต้นแข็งแรง ทนทานโรค เนื้อหนา มีกลิ่นหอม ผลมีตาข่าย สวยงามสามารถ
เก็บไว้ได้นาน 

4. พันธุ์กรีนเน็ต  เนื้อสีเขียว ผิวเป็นตาข่าย มีความโดดเด่นเรื่องรสชาติหวานจัด เนื้อกรอบ และมี
กลิ่นหอม 

 ประโยชน์จากการบริโภคเมล่อน เมล่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญในปริมาณสูง มีวิตามิน
ซี วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก ไม่มีไขมันและคอเลสตอรอล  อีกทั้ง
แคลอรี่ต่ า จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ าหนัก นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเอมไซม์ในน้ าเมล่อนชื่อว่า  
“superoxide dismutase” สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดกระบวนการทางเคมีภายใน
ร่างกาย ส่งผลให้สามารถลดระดับความเครียดได้ 
 เมล่อนต้องการธาตุอาหารต่าง ๆ ในสัดส่วนที่สมดุลกัน ธาตุอาหารที่มากเกินไปจะส่งผล ให้
แตงเทศชะงักการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตผิดปกติ ธาตุนั้นอาจเป็นพิษต่อแตงเทศได้หากได้รับธาตุ
อาหารไม่เพียงพอหรือขาดแคลนจะท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก ธาตุอาหารหลัก เป็นธาตุอาหารที่พืช
ต้องการในปริมาณมาก ซึ่งพืชสามารถดูดใช้ได้จากดินและมักจะขาดแคลน ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีบทบาทต่อการ เจริญเติบโตดังนี้ 
 ไนโตรเจน (Nitrogen : N) มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี ส่งผลถึง 
การเพ่ิมปริมาณโปรตีน การเจริญของใบ ดรรชนีพ้ืนที่ใบ (leaf area index, LAI) และการสังเคราะห์
แสงสุทธิ แม้ปริมาณไนโตรเจนในพืชจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชอวัยวะและระยะการเจริญเติบโต 
แต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2-5% โดยน้ าหนักแห้ง จากการศึกษาของ Kotsiras et al. (2002) พบว่า 
พืชตระกูลแตงที่เจริญเติบโตเต็มที่จะแสดงความทนทานต่อความเข้มข้นของไนโตรเจนในรูปของ
แอมโมเนียม (NH4 + ) ซึ่งมีผลต่อการเกิดภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ (chlorosis) เมื่อมีความเข้มข้นของ
แอมโมเนียมในเนื้อเยื่อ 10-15% ของปริมาณไนโตรเจนที่สะสม ได้ทั้งหมด และอาจแปรเปลี่ยนได้
ตามระยะการเจริญเติบโตในขณะที่พืชตระกูลแตงที่เจริญเติบโต ยังไม่เต็มที่จะมีการตอบสนองต่อ
ความเข้มข้นของแอมโมเนียมสูงกว่าท าให้ล าต้นมีขนาดเล็กสั้น น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต่ า 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P) มีอยู่ในเนื้อเยื่อพืช 0.3-0.5% โดยน้ าหนักแห้งเพ่ือให้การ
เจริญเติบโตทางล าต้นเป็นไปตามปกติหากได้รับสูงกว่า 1% จะแสดงอาการเป็นพิษพืชที่ ขาด
ฟอสฟอรัสมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ใบขยายขนาดช้าเพราะเซลล์ชั้นผิวไม่ค่อย
ขยายตัว เนื่องจากเซลล์ชั้นผิวมีฟอสฟอรัสต่ าและมีจ านวนใบน้อย  

โพแทสเซียม (Potassium : K) มีอยู่ในเนื้อเยื่อพืช 2-5% โดยน้ าหนักแห้งหากได้รับใน 
ปริมาณน้อยเกินไปจะเกิดสภาวะขาดแคลนท าให้การเจริญเติบโตลดลง โพแทสเซียมส่วนที่เคย สะสม
อยู่ในใบแก่และอวัยวะอ่ืนๆ จะเคลื่อนย้ายผ่านทางท่อล าเลียงอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ก าลัง เจริญ 
อวัยวะดังกล่าวจึงมีอาการผิดปกติ เช่น คลอโรซิส หรือ เนโครซิส นอกจากนั้นล าต้นอาจไม่แข็งแรง 
เนื่องจากมีการสะสมลิกนินในกลุ่มท่อล าเลียงน้อยกว่าปกติลักษณะของพืชที่ขาดโพแทสเซียม คือ 
เหี่ยวเฉาง่ายเมื่อความชื้นที่เป็นประโยชน์ในดินมีอยู่จ ากัด จึงไม่ค่อยมีความต้านทานต่อการขาดน้ า
เหมือนพืชที่มีโพแทสเซียมเพียงพอ เนื่องจากกลไกการควบคุมการเปิดและปิดของปากใบ ซึ่งความ
เข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ก าหนดความเต่งของเซลล์คุม เมื่อปริมาณโพแทสเซียมไอออน
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เพ่ิมขึ้น น้ าจากเซลล์ข้างเคียงจึงแพร่เข้าสู่เซลล์คุม ท าให้เซลล์เต่งมากขึ้นและท าให้ปากใบเปิด (ยง
ยุทธ, 2546) ปริมาณโพแทสเซียมที่สะสมในพืชมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพผลผลิตแตงเทศคือ การ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ าตาล (total sugar) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (total soluble solids) 
กรดอลูตามิก (glutamic acid) กรดแอสปาติก (aspartic acid) อะลานีน (alanine) และสารประกอบ
โวลาไทล์แอคเทต (volatile actatecomponents) ในส่วนเนื้อผลท าให้มีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขนาดของผลแตงเทศ  

 
กำรปลูกเมล่อนนอกโรงเรือน 
 การปลูกเมล่อนนอกโรงเรือน จะต้องเตรียมพ้ืนที่โดยการไถดะในระดับความลึกไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตร ซึ่งเป็นความลึกที่อย่างน้อยต้องมีให้รากแตกชอนไชหาอาหารได้สะดวก จากนั้นจึงท าการ
ไถแปร เพ่ือย่อยดินให้ละเอียด ต่อมาให้ท าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1,500 – 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ท าการพรวนดินอีกครั้งเพ่ือคลุกเคล้าให้ปุ๋ยหมักผสมกับดินให้ทั่ว ยกแปลงสูง 30 
เซนติเมตร หรือ 40 เซนติเมตร ส าหรับฤดูฝน กว้างประมาณ 1 – 1.2 เมตร มีความยาวตามความยาว
ของพ้ืนที่ส าหรับการปลูกแบบแถวคู่ เว้นร่องน้ ากว้าง 0.80 เมตร ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยรองพ้ืนด้วยปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 จ านวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉพาะบนแปลง และพรวนดินเพื่อพลิกปุ๋ยลงสู่ดินล่าง 
 หากต้องการป้องกันวัชพืช ควรคลุมแปลงด้วยพลาสติก กลบชายพลาสติกด้วยดินข้างแปลงให้
เรียบร้อย เจาะรูบนพลาสติกเป็น 2 แถวตามความยาวแปลง ระหว่างแถวห่างกัน 80 เซนติเมตรและ
ระหว่างหลุมในแถวห่างกัน 0.5 เมตร ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ส าหรับในพื้นที่ที่หาฟางข้าวได้ง่ายอาจใช้ฟางข้าง
คลุมแปลงแทนการใช้พลาสติกเพ่ือการประหยัดยกเว้นในฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟางข้าวคลุมดิน
เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเน่าที่โคนต้นและระบบรากจากเชื้อราที่ติดมากับฟางข้าว 

กำรปลูกเมล่อนในโรงเรือน 
 การปลุกเมล่อนที่ต้องการคุณภาพ และมีตลาดที่แน่นอน ควรปลูกในเรือนพลาสติก เพ่ือ
ป้องกันฝน ซึ่งท าให้เกิดโรคทางใบ ลดความเข้มของแสง ลดอุณหภูมิ และเพ่ือให้มีการจัดการปุ๋ยและ
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันแมลง โดยใช้มุ้งตาข่ายปิดรอบโรงเรือน ลักษณะของโรงเรือน 
จะต้องมีช่องระบายอากาศด้านบน และมีด้านล่างโปร่ง เพ่ือให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นไป และอากาศ
เย็นพัดเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะช่วยระบายอากาศและลดอุณหภูมิในโรงเรือน ใช้วัสดุพลางแสงในกรณีที่มี
ความเข้มแสงสูง และปิดด้านล่างด้วยมุ้งตาข่าย การปลูกวิธีนี้ถ้าหากใช้ปุ๋ยหมัก หรือเปลือกข้าวเป็น
วัสดุปลูก จะท าให้ต้นทุนการปลูกต่ ากว่าการอบดินด้วยสารเคมี และสามารถน าไปปลูกพืชชนิดอ่ืนได้ 
ซึ่งการปลูกในโรงเรือนจะให้ผลดี ถ้าหากใช้ระบบน้ าหยดและผสมปุ๋ยลงในน้ า จะท าให้ประหยัด
แรงงาน และช่วยให้การใช้ปุ๋ยและน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กำรปลูกในกระถำงภำยในโรงเรือน 

ในการปลูกเมล่อนในโรงเรือนยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้ดีในฤดูฝน โดยที่ไม่ต้องกลัวการ
ระบาดของโรคทางใบ แต่ก็ต้องการลงทุนที่สูง วิธีการปลูกในโรงเรือนนั้นสามารถปลูกลงในดินหรือ
ปลูกในวัสดุปลูกที่อยู่ในภาชนะหรือกระถาง  แต่การปลูกลงในกระถางจะมีข้อดีกว่า ตรงที่สามารถใช้
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ระยะปลูกที่ชิดกว่าการปลูกลงดิน และวิธีนี้ยังช่วยให้สามารถปลูกเมล่อนต่อเนื่องในฤดูติดกัน เพราะ
ไม่ต้องกังวลเรื่องการระบาดของของโรคทางดิน แต่กระถางที่ใช้เป็นวัสดุปลูกควรมีความสะอาดหรือ
ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว ในกรณีที่ปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้ว ให้วางกระถางแบบแถวคู่ภายในแถวคู่มี
ระยะห่างระหว่างกระถางในแถว 50 เซนติเมตร ระยะห่างภายในแถวคู่ 80 เซนติเมตร และระยะห่าง
ระหว่างแถว 1.5 เมตร ในโรงเรือนที่มีพ้ืนที่ 360  ตารางเมตร จะปลูกได้ 1,000 ต้น วัสดุปลูกที่
สามารถใช้ได้มีหลายชนิด ถ้าใช้วัสดุจากต่างประเทศ ได้แก่ พีทมอส หรือภูมิสสามารถใช้วัสดุชนิดใด
ชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวหรือถ้าใช่วัสดุภายในประเทศ เช่น ขุยมะพร้าว แกลบด า ทราย ให้น ามา
ผสมกัน ในอัตราส่วน ขุยมะพร้าว : แกลบด า : ทราย ในอัตรา 1:1:1 ไม่ควรใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว เพราะวัสดุภายในประเทศเหล่านี้โดยตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะส าหรับปลูกพืช 

 
กำรปฏิบัติดูแลรักษำ 

เมล่อนเป็นพืชที่ต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษ แตกต่างจากพืชอ่ืนๆ  ในหลายขั้นตอน 
นับตั้งแต่การให้น้ าและให้ปุ๋ย การขึ้นค้าง การตัดแต่งกิ่ง การผสมเกสรและการไว้ผล และการดูแล
รักษาระหว่างการพัฒนาของผลที่ถูกต้องเหมาะสมจึงจะให้ผลผลิตที่ดี ในต้นเมล่อนหนึ่งต้นจะปล่อย
ให้ติดลูกเพียงหนึ่งผลเพ่ือต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ผล ดังนั้นหากมี
การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี อาจท าให้ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นเมล่อนนั้นเลยหรืออาจท าให้ผลผลิต
ต่อไร่ลดลง 
 
กำรขึ้นค้ำง 

เมล่อนเป็นพืชที่มีล าต้นเป็นเถาเลื้อย ในการใช้ระยะปลูกชิดแบบปัจจุบันจึงต้องบังคับให้เถา
เมล่อนเลื้อยขึ้นด้านบนโดยการจัดค้างให้เถาแตงได้เกาะ โดยหลังจากปลูกได้ประมาณ  14 วันต้องมี
การปักค้างให้กับต้นเมล่อน ไม้ค้างควรมีความสูงจากผิวดินหลังการปักลงดินแล้วไม่น้อยกว่า  1.80 
เซนติเมตร ในกรณีปลูก 2 แถว อาจผูกค้าง 2 ฝั่งเข้าหากันเป็นกระโจมเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้มาก
ขึ้นก็ได้และระหว่างค้างที่ปักในแนวตั้งให้ยึดด้วยไม้ค้างตามแนวนอนทั้งบนและล่างอีกตลอดความยาว
ของแปลงค้างท่ีใช้อาจเป็นไม้ไผ่รวก ไม้กระถิน หรืออ่ืนๆ ที่ท าได้ง่ายในท้องถิ่นและมีราคาถูกต้น 
เมล่อนทุกต้นต้องมีที่ยึดเกาะให้ล าต้นเลื้อย หากไม่สามารถลงทุนซื้อค้างให้กับต้นเมล่อนทุกต้นได้ 
สามารถลดต้นทุนโดยการปักค้างเป็นช่วงห่างกัน 2 - 2.5 เมตร และน าเชือกไนลอนหรือเชือกอ่ืนที่มี 
ความแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักต้นเมล่อนได้ ผูกโยงที่บริเวณปลายของค้างแต่ละอันให้ตึงและบน 
เส้นเชือกต าแหน่งที่ตรงกับต้นเมล่อนให้ผูกเชือกห้อยลงมายาวจรดดิน ในการเริ่มต้นให้ต้นเมล่อนเกาะ 
กับหลักหรือเชือกจะต้องช่วยบังคับโดยการผูกต้นเมล่อนกับหลักหรือเชือก ทุกๆ ข้อเว้นข้อก่อน ใน
ระยะแรก ถ้าเป็นเชือกให้เวียนเชือกรอบต้นเมล่อนด้วยเพื่อเชือกสัมผัสและรับน้ าหนักและพยุงต้น 
เมล่อนไว้ได้ 
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กำรเลี้ยงล ำต้นและกิ่งแขนง 
หลังจากปลูกเมล่อนได้ระยะหนึ่ง ต้นเมล่อนจะเริ่มมีการแตกกิ่งแขนงออกมา ให้ปลิดกิ่ง 

แขนงที่เกิดขึ้นต่ ากว่าข้อที่ 8 และสูงกว่าข้อที่ 12 ออกเสียโดยปลิดแขนงออกตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กและ 
ปล่อยกิ่งแขนงที่เกิดขึ้นระหว่างข้อที่ 8 – 12 ไว้ให้เป็นที่เกิดของดอกตัวเมียที่จะติดเป็นผลต่อไป ท า
การแต่งกิ่งแขนงโดยตัดปลายยอดทิ้งให้เหลือใบเพียง 2 ใบเท่านั้น คือใบที่ใกล้กับข้อแรกที่จะเกิดดอก
ตัว เมียหรือดอกสมบูรณ์เพศ และใบที่ข้อถัดไป ปล่อยให้มีดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เกิดขึ้นเพียง
แขนง ละ 1 ดอกเท่านั้น และเมื่อต้นเมล่อนเจริญเติบโตจนถึง 25 ข้อ ให้ตัดปลายยอดของต้นออก 
เพ่ือหยุดการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น นอกจากนี้ให้เด็ดใบล่างสุดออกอีก  3 –5 ใบที่ไม่ค่อยได้รับ
แสงแดดออกไป เพ่ือท าให้ต้นโปร่ง เพ่ิมการถ่ายเทของอากาศ ไม่ให้เกิดการสะสมของความชื้นที่ชักน า
ให้เกิดโรคราต่างๆ 
 
กำรผสมเกสรและกำรไว้ผล 

เมล่อนเป็นพืชที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่กันคนละดอกแต่เกิดอยู่บนต้นเดียวกัน หรือบาง 
พันธุ์มีดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกัน โดยดอกเพศผู้จะเกิดก่อนและเกิดเป็นช่อ ที่
มุมระหว่างก้านใบกับล าต้น หรือล าต้นกับก่ิงแขนงโดยปกติเมล่อนเป็นพืชผสมข้าม จ าเป็นที่ต้องมีการ
ผสมเกสรจากภายนอกโดยแมลงหรือมนุษย์จึงจะติดเป็นผลได้ ดังนั้นในการปลูกเมล่อนจึงจ าเป็นต้องมี
การช่วยผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศ การผสมเกสรต้องกระท าเมื่อดอกบาน ใน
ตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 7:00 – 10:00 นาฬิกา ในขณะที่อากาศ ยังมีอุณหภูมิไม่ขึ้นสูง หลังจากนั้นดอก
ตัวเมียจะหุบไม่รับการผสมอีกต่อไป วิธีการผสมเกสรท าโดย เด็ดดอกตัวผู้ที่บานในวันนั้นจากต้นใดก็
ได้ น ามาปลิดกลีบดอกออกให้หมดเหลือแต่อับละอองเกสรตัวผู้ ที่สังเกตเห็นว่ามีละอองเกสรตัวผู้
เกาะติดอยู่เต็มไปหมด แล้วน ามาคว่ าและเคาะลงที่ยอดของดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศที่บานใน
วันนั้นให้ทั่วโดยรอบดอก ทยอยผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียหรือ ดอกสมบูรณ์เพศที่เกิดอยู่บนกิ่งแขนง
ที่เกิดบนข้อที่ 8 –12 ซึ่งจะบานไม่พร้อมกันจึงต้องใช้เวลาหลาย วันจึงจะผสมครบทั้ง 5 ดอก เมื่อเริ่ม
ติดเป็นผลอ่อนขนาดเท่าไข่ไก่ จึงท าการเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ เพียงผลเดียว โดยดูจากผลที่รูปร่าง
สมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว และมีขั้วผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่เหลือให้ปลิด ทิ้ง หลังติดผล 2 สัปดาห์ให้เริ่มใช้
เชือกผูกท่ีขั้วผลโยงไว้กับค้างเพ่ือช่วยพยุงและรับน้ าหนักผลที่จะ เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วต่อไปจากนั้นให้
รีบห่อผลด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการเข้า ท าลายของแมลงวันทอง 

 
กำรให้น้ ำ 

เมล่อนเป็นพืชที่มีใบใหญ่ คายน้ ามากจึงต้องการน้ ามากในแต่ละวัน นับจากหลังย้ายปลูกแล้ว
ความต้องการน้ าของต้นเมล่อนจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งต้นเมล่อนเริ่มออกดอกและติดผลจะเป็น
ช่วงที่แตงเทศมีปริมาณความต้องการน้ าสูงที่สุด การให้น้ าแก่เมล่อนจึงต้องเพ่ิมปริมาณการให้น้ าแก่
ต้นเพ่ิมมากขึ้นทุกสัปดาห์ จนถึงระยะออกดอกและติดผล จึงให้น้ าในปริมาณที่คงที่ได้ ปริมาณน้ าที่
ต้องให้แก่ต้นเมล่อนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การปลูกเมล่อนในช่วงที่อากาศร้อนจัด ในฤดูร้อนจัด
และอากาศแห้งแล้ง ความต้องการน้ าของต้นเมล่อนในช่วงเริ่มต้นหลังย้ายกล้าอาจอยู่ในช่วง  0.5 - 1 
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ลิตรต่อต้นต่อวัน และในช่วงที่ก าลังออกดอกและติดผลอาจสูงถึงวันละ 2-3 ลิตรต่อต้นต่อวัน อย่างไร
ก็ตาม ความต้องการน้ าของเมล่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปในฤดูกาลเดียวกันยังแตกต่างกันไปในแต่
ละพ้ืนที่ ส าหรับวิธีการให้น้ าแก่เมล่อนสามารถท าได้หลายวิธี เช่นการปล่อยน้ าเข้าข้างร่องปลูกและ 
ปล่อยให้น้ าซึมเข้าสู่แปลงจากด้านข้าง ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมที่สิ้นเปลืองน้ าและแรงงาน ปัจจุบันนิยมใช้ 
ระบบการให้น้ าแบบน้ าหยดซึ่งเป็นการให้น้ าแก่ต้นเมล่อนที่ในบริเวณรากของต้นเมล่อนแต่ละต้น
โดยตรง ซึ่ง เป็นวิธีที่ประหยัดน้ ากว่า และยังสามารถผสมปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชบาง
ชนิดลงไปใน ระบบน้ าหยดได้ด้วย แต่ต้องใช้การลงทุนสูงในครั้งแรกแต่สามารถเก็บไว้ใช้ในฤดูกาล
ปลูกต่อๆไป 
 
กำรให้ปุ๋ย  

การใส่ปุ๋ยให้แก่เมล่อนที่ถูกวิธีและประหยัดนั้นก่อนการให้ปุ๋ยแก่เมล่อนเทศควรมีการตรวจ 
วิเคราะห์ดินเพื่อหาความอุดมสมบูรณ์ของดินเสียก่อนว่ามีอินทรียวัตถ ุธาตุฟอสฟอรัส  
ธาตุโปแตสเซียม ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณเท่าใดก่อน จึงค่อย
ก าหนดปริมาณปุ๋ยที่จะใส่เพ่ิมให้แก่ดินที่ปลูกนั้นอีกครั้ง เนื่องจากความอุดสมบูรณ์ของดินในแต่ละ 
พ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ค าแนะน าในการให้ปุ๋ยแก่ต้นเมล่อนต่อไปนี้จึงเป็นค าแนะน าทั่วไป ส าหรับ
แปลงปลูกพืชที่ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ดิน หากแบ่งตามวิธีการให้ปุ๋ยแก่เมล่อนปัจจุบันแล้วอาจแบ่ง
ได ้2 วิธี คือการให้ปุ๋ยทางดินและ การให้ปุ๋ยทางน้ า 
 
กำรให้ปุ๋ยเคมีทำงน้ ำ  

หากมีการใช้ระบบน้ าหยดกับการปลูกเมล่อนแล้ว ควรที่จะใช้วิธีการให้ปุ๋ยทางน้ าแก่ต้น 
เมล่อน เพราะเป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยดีที่สุด ท าได้โดยการติดตั้งปั๊มปุ๋ยเข้าที่ส่วนต้นทาง
ของระบบน้ าหยดก่อนเข้าสู่แปลงปลูก และผสมปุ๋ยลงในถังผสมขนาดใหญ่  80 – 200 ลิตร เป็นต้น 
เมื่อจุ่มสายดูดจากปั๊มปุ๋ยลงในถังผสมปุ๋ยและปล่อยให้ปั๊มท างานเพ่ือดูดปุ๋ยเข้มข้นขึ้นไปผสมกับน้ าที่
ก าลัง ผ่านเข้าไปในแปลงปลูกสู่ต้นพืช กลายเป็นน้ าปุ๋ยเจือจางหยดให้กับต้นเมล่อนแต่ละต้น ในความ 
เข้มข้นดังนี้ ธาตุไนโตรเจน (N) 150 – 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ธาตุฟอสฟอรัส (P) 30- 50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และธาตุโปแตสเซียม (K) 150 – 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ในช่วงหลังของการพัฒนาของผล ควร
เพ่ิมความเข้มข้นธาตุอาหารโปแตสเซียมให้มากขึ้นอีกเล็กน้อยและลดความเข้มข้นของไนโตรเจนที่ให้
ไปพร้อมกับน้ าลง เพ่ือเพ่ิมความหวานให้แก่เมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว ปัจจุบันปุ๋ยน้ าส าเร็จรูปที่อยู่ใน
รูปผงที่ละลายน้ าได้มีการน ามาจ าหน่ายแล้ว มีมากมายหลาย สูตรแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิต 
ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตทางใบและล าต้นก่อนการออกดอก ติดผล ควรใช้สูตรปุ๋ยที่ให้ธาตุ
ไนโตรเจนสูง เช่น 20-20-20, 21–11-21, 10-10-20 หรือสูตรใกล้เคียง เป็นต้น แต่ภายหลังเมื่อเริ่ม
ออกดอกติดผลแล้ว ควรเปลี่ยนมาใช้สูตรปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเเซี่ยมสูงขึ้น เช่น 14 –7- 28, 12 – 5 – 40 
หรือสูตรใกล้เคียง เป็นต้น ความเข้มข้นในถังปุ๋ยที่จะท าการผสมเพ่ือดูด ไปผสมกับน้ าแล้วได้ความ
เข้มข้นสุดท้ายเท่ากับที่ต้องการให้กับต้นแตงเทศนั้นจะขึ้นกับอัตราการดูดปุ๋ยของปั๊มปุ๋ยและอัตราการ
ไหลของน้ าเข้าสู่แปลงปลูกซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดและขนาดของปั๊ม ปุ๋ยที่ใช้และอัตราการไหล
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ของน้ าเข้าสู่แปลงค านวณมาจากจ านวนหัวน้ าหยดและอัตราการหยดต่อหัว ในการนี้บริษัทผู้ขายปุ๋ย
สามารถให้ค าแนะน าในการผสมได้ 

 
กำรเก็บเกี่ยว  

เมื่อผลเมล่อนสุกแก่จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอก คือในพันธุ์ที่ผิวมีร่างแหจะพบว่า 
ร่างแหเกิดขึ้นเต็มที่คลอบคลุมทั้งผล ผิวเริ่มเปลี่ยนสีและอ่อนนุ่มลง และในบางพันธุ์เริ่มมีกลิ่นหอม 
เกิดขึ้น เกิดรอยแยกที่ขั้วจนในที่สุดผลจะหลุดออกจากขั้ว ในการเก็บเกี่ยวผลเมล่อนเพ่ือการจ าหน่าย
จึงต้องเก็บเก่ียวในระยะที่พอดี หากเก็บเร็วเกินไปจะได้ผลเมล่อนที่อ่อนเกินไป รสชาติยังไม่หวานและ
มีน้ าหนักน้อย หากเก็บเกี่ยวล่าช้าไป ผิวและเนื้อภายในจะ อ่อนนุ่มเกินไปไม่เหมาะส าหรับการเก็บ
รักษาและการจ าหน่าย อายุเก็บเก่ียวของเมล่อนที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับพันธุ์ ซึ่งมีท้ังพันธุ์เบาที่มีอายุการ
เก็บเกี่ยว 60 – 65 วันหลังหยอดเมล็ด หรือ 30-35 วันหลังดอกบาน เช่น พันธุ์ซันเลดี้ ของบริษัท
เพ่ือนเกษตรกร จ ากัด และพันธุ์ซันเนต 858 ของบริษัทเจี๋ยไต๋เมล็ดพันธุ์ จ ากัด พันธุ์ปานกลางมีอายุ
เก็บเกี่ยว 70 –75 วัน หลังหยอดเมล็ดหรือ 40-45 วันหลังดอกบาน เช่น พันธุ์มอร์นิ่งซัน 875 ของ
บริษัทเจี๋ยไต๋เมล็ดพันธุ์ จ ากัด และพันธุ์ฮันนีดิว ของบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จ ากัด และพันธุ์หนักที่มี
อายุเก็บเก่ียวเกินกว่า 80 – 85 วันหลังเพาะเมล็ดหรือ 50-55 วันหลังดอกบาน เช่น พันธุ์เอ็มเมอรัลด์ 
สวีท ของบริษัทเพ่ือนเกษตรกร เป็นต้น นอกจากการนับจ านวนวันแล้ว การเก็บเกี่ยวเมล่อนยัง
สามารถดูจากลักษณะ ภายนอกได้ด้วย แตงเทศที่เริ่มสุกแก่เก็บเกี่ยวได้จะเริ่มมีกลิ่นหอมในพันธุ์ที่มี
กลิ่นหอมและมีรอยแยกท่ีขั้วผลเกิดขึ้นแสดงว่าผลเมล่อนก าลังจะหลุดร่วงจากต้น โดยทั่วไปมักจะเก็บ
เกี่ยวเมื่อเกิดรอยแยก ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือครึ่งหนึ่งของรอบขั้วผล ซึ่งเป็นระยะที่ผิวของผล
เมล่อนยังไม่ อ่อนนุ่มจนเกินไปสามารถเก็บรักษาหรือขนส่งไปจ าหน่ายในตลาดได้โดยไม่
กระทบกระเทือนและอยู่ตลาดได้อีกระยะหนึ่ง 
 
กำรเก็บรักษำ  

เมล่อนเป็นผลไม้สามารถเก็บเกี่ยวในระยะที่ผลพัฒนาเต็มที่ถึงระยะสุกงอมและน ามา บ่มให้
สุกก่อนการบริโภคได้เช่นเดียวกับมะม่วง กล้วย และมะละกอ ดังนั้นถ้าหากเก็บเกี่ยวเมล่อนที่ แก่แล้ว
น ามาวางเก็บไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง (ประมาณ 27 –30 องศาเซลเซียส) ผลเมล่อนจะเกิด การสุก
งอม เนื้อผลอ่อนนุ่มและเน่าเสียในที่สุดในเวลาอันสั้น หากต้องการเก็บรักษาแตงเทศให้คง รักษา
สภาพเดิมไว้ให้นานที่สุด เพ่ือรอการจ าหน่ายหรือขนส่งไปจ าหน่ายในสถานที่ห่างไกล ควรจะต้อง เก็บ
เมล่อนในสภาพที่มีอากาศเย็น ประมาณ 2 –5 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 95 % จะ
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล่อนออกไปได้นานถึง 15 วัน ในระหว่างการขนส่งและวางจ าหน่าย
หากสวมผลเมล่อนไว้ในถุงตาข่ายโฟมจะช่วยป้องกันการกระแทกระหว่างกันกันให้เกิดรอย ช้ าได้ 
 
กำรปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture)  

การปลูกพืชไร้ดิน หรือ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หมายถึง การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูก
พืชบนดิน โดยการใช้วัสดุปลูกต่างๆ ในการปลูก เช่น น้ า ทราย กรวด ดินเผา หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่ใช้ดิน 
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ซึ่งพืชจะสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุปลูกได้จากการได้รับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีน้ าผสมกับปุ๋ย 
หรือธาตุอาหารต่างๆ ที่พืชต้องการผ่านทางรากพืช ระบบการปลูกพืชไร้ดินที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
นี้ก็คือ ระบบการปลูกพืชที่ใช้น้ าเป็นวัสดุปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหาร (น้ าผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุ
อาหารที่พืชต้องการ) ผ่านทางรากพืชโดยตรงซึ่งระบบนี้เราคุ้นเคยกันดีในชื่อว่า ระบบไฮโดรโพนิกส์ 
นั่นเอง  

การที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศที่
เหมาะสม (แสงแดด และอุณหภูมิ) น้ า ธาตุอาหารที่พืชต้องการ อากาศ (ออกซิเจน ไฮโดรเจน และ 
คาร์บอนไดออกไซด์)  
ข้อดีของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  

1. สามารถท าการเพาะปลูกพืชได้ ในทุกสภาวะ ไม่ว่ าจะเป็นในพ้ืนที่ที่ดินไม่ดี  หรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  

2. ให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกสูงกว่า สามารถท าการผลิตได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. สามารถปลูกพืชเชิงธุรกิจได้หลากหลายชนิด  
4. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดิน จึงไม่ต้องใช้สารพิษเพ่ือฆ่าแมลง เป็นระบบปลูกที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. ให้ผลผลิตที่สด สะอาด ปราศจากสารพิษทั้งจากดินและยาฆ่าแมลง จึงบริโภคได้อย่าง

ปลอดภัย  
6. ผลผลิตได้ปริมาณ คุณภาพ และราคาดีกว่าการปลูกบนดินมาก เพราะสามารถควบคุม

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้ดีกว่า  
7. อัตราการใช้แรงงาน เวลาในการปลูก และค่าใช้จ่ายต่ ากว่า  
8. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและก าจัดวัชพืชก่อนปลูก  
9. ใช้น้ าและธาตุอาหารได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้น้ าลดลงถึง  10 

เท่าตัวของการปลูกแบบธรรมดา  
10. ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สารป้องกันและก าจัดแมลงได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
11. ประหยัดค่าขนส่ง เพราะสามารถเลือกพ้ืนที่ที่จะปลูกให้ใกล้กับแหล่งรับซื้อได้ เนื่องจากใช้

พ้ืนที่ในการปลูกไม่มาก  
12. เป็นทางเลือกให้กับการเกษตรยุคใหม ่
13. มีวิธีการปลูกและการดูแลรักษาง่าย ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการก็สามารถ

ท าได้เป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และเป็นทางเลือกในการเพ่ิมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
เช่นคนพิการ ได้อีกด้วย  

 
กำรปลูกพืชในวัสดุปลูก (Substrate Culture)  
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่จะปลูกพืชลงในวัสดุอ่ืนๆ แทน โดยวัสดุในที่นี้หมายถึงทั้งที่เป็น
อินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร ที่จะต้องไม่มีธาตุอาหารพืชสะสมอยู่ การปลูกพืชลงในวัสดุปลูกแบบนี้
เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการปลูกพืชในดินแบบกระถางหรือในภาชนะโดย
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ใช้น้ าหยดมากที่สุด แต่จะแตกต่างกันตรงที่ถ้าปลูกลงในดินพืชจะได้รับอาหารที่มีอยู่แล้วในดินหรือ
จากปุ๋ยที่ใส่ให้แต่ละครั้ง และได้รับน้ าจากการให้น้ าแบบน้ าหยด ส่วนถ้าเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
แบบใช้วัสดุปลูกนั้น พืชจะได้รับธาตุอาหารไปพร้อมๆ กับการให้น้ าหยด เพราะน้ าที่ให้เป็นน้ า
สารละลายธาตุอาหารในแบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั่นเอง หัวใจส าคัญของวิธีการปลูกพืชใน
วัสดุปลูกคือการให้สารละลายธาตุอาหารในปริมาณและความถี่ท่ีพอเหมาะกับความต้องการของพืชใน
แต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต และยังต้องมีวิธีการวางระบบระบายน้ าส่วนเกินออกจากวัสดุปลูกด้วย
การปลูกโดยเทคนิคนี้นิยมใช้กับพืชกินผลที่ต้นพืชมักมีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สะดวกในการที่จะปลูกด้วย
วิธีการแบบอ่ืน 
 
ข้อดี ของกำรปลูกเมล่อนด้วยระบบปลูกพืชไม่ใช่ดิน 

1) เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องดิน เช่น ดินเปรี้ยว หรือ ดินเค็ม 
2) เมื่อรากดูดน้ าเข้าไปก็เจอธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในน้ าทันที ท าให้พืชได้รับสารอาหารตรง

ตามท่ีต้องการ 
3) ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการเตรียมดิน 
4) ไม่เสี่ยงต่อโรคหรือเชื้อราที่แพร่กระจายในดิน 
5) ใช้แรงงานน้อยกว่าการปลูกพืชแบบลงดินในขั้นตอนจัดเตรียมแปลงปลูก การก าจัด

วัชพืช และเก็บเก่ียว 
6) สามารถท าได้ในพ้ืนที่จ ากัด ปลูกได้ในจ านวนมากกว่าในขนาดพ้ืนที่เท่ากัน 
7) เก็บเก่ียวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาพักดินไถพรวน หรือใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุง

ดิน 
8) ผลเมล่อนจะเปลือกบาง เนื้อเยอะ 
9) เนื้อเมล่อนจะละเอียดกว่าการปลูกลงดิน 
10) กลิ่นของเมล่อนจะเด่นชัดกว่าการปลูกลงดิน 
11) สีของเมล่อนจะเข้มสวยน่าลิ้มลอง 
12) ระบบปลูกพืชไม่ใช่ดินสามารถปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ (เมล็ดพันธุ์น าเข้า) ได้ดีกว่า

การปลูกลงดิน 
 
ข้อเสียของกำรปลูกเมล่อนด้วยระบบปลูกพืชไม่ใช่ดิน 

1) ต้นทุนค่าปุ๋ยค่อนข้างสูง 
2) ต้องคอยระวังเรื่องความชื้น อาการรากเน่าโคนเน่าที่จะพบในช่วงปลายของการปลูกแต่

เมื่อเทียบกบัการปลูกในดินแล้วก็ยังถือว่าจัดการได้ง่ายกว่า 
3) ขนาดของผลจะเล็กกว่าการปลูกลงดิน 
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วัสดุที่เป็นอินทรีย์สำร  
 วัสดุเหล่านี้จัดเป็นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่นมีราคาถูก แต่ข้อเสียคือ มักมีคุณสมบัติในการ
อุ้มน้ าและระบายอากาศที่ยังไม่สมดุลกันภายในวัสดุตัวเดียวกัน ขุยมะพร้าว เมื่อให้น้ ามากเกินไป จะ
อุ้มน้ าจนชุ่มและขาดอากาศ ในขณะที่แกลบเพียงอย่างเดียวจะไม่อุ้มน้ า แต่จะแห้งแห้งเกินไปส าหรับ
รากพืช เป็นต้น ในการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้จึงนิยมน าวัสดุที่อุ้มน้ ามากเกินไปผสมกับวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
วัสดุผสมที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชแบบนี้ วัสดุที่เป็นอินทรีย์สาร ที่นิยมใช้กันมีดังนี ้

 
 1. ขี้เถ้าแกลบ  

ขี้เถ้าแกลบถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบมีลักษณะหลายสีขึ้นอยู่กับ 
กระบวนการเผา แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ (เว็บพืชเกษตรไทย, 2559) 

1.1. ขี้เถ้าแกลบเทา เป็นขี้เถ้าแกลบที่มีลักษณะสีเทา เนื้อขี้เถ้าแกลบแข็ง และคงรูมากกว่า
แกลบชนิดอ่ืน แต่จะแตกละเอียดหากได้รับแรงกดบีบ เป็นแกลบที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิไม่เกิน 
600 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ขณะเผาไหม้จะไม่
เกิดเปลวไฟ 
     1.2. ขี้เถ้าแกลบด า เป็นขี้เถ้าแกลบที่มีลักษณะสีด า เนื้อขี้เถ้ามีการคงรูปของแกลบบางส่วน 
เนื้อแกลบแข็งและเปราะง่านกว่าแกลบสีเทา แต่จะแตกละเอียดหากได้รับแรงกดบีบ เป็นแกลบที่ได้
จากการเผาอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ
ท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยไม่เกิดเปลวไฟขณะเผาไหม้ 
     1.3. ขี้เถ้าแกลบขาว เป็นขี้เถ้าแกลบที่มีลักษณะสีขาว เนื้อขี้เถ้าแกลบแตกหักเป็นผงขนาด
เล็ก เป็นแกลบที่ได้จากการเผาอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูง ภายใต้สภาวะออกซิเจนที่มีเกินพอท าให้
เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยส่วนมากมักจะเกิดเปลวไฟขณะเผาไหม้หากเผาในที่โล่งที่มีอากาศ
กระจายสู่พ้ืนผิวขณะเผาไหม้ที่เพียงพอ นอกจากการเผาที่อุณหภูมิสูงแล้วยังสามารถเผาได้จากแกลบ
ด าที่อุณหภูมิต่ าอย่างต่อเนื่องได้อีกวิธี แกลบชนิดนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์มากในอุตสาหกรรม
เนื่องจากองค์ประกอบส่วนมากจะเป็นซิลิกา 

เมื่อแกลบเผาไหม้จะท าให้เกิดเถ้าร้อยละ 13-30 ที่ประกอบด้วยซิลิกาไดออกไซด์ (SiO2) 
ประมาณร้อยละ 85-97 ส่วนอ่ืนจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น โปรแทสเซียมออกไซด์ 2.3 
เปอร์เซ็นต์, แมกนีเซียมออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์, อลูมิเนียมออกไซด์ 0.4 เปอร์เซ็นต์, แคลเซียม
ออกไซด์ 0.4 เปอร์เซ็นต์, เหล็กออกไซด์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ และ โซเดียมออกไซด์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ 

 
ประโยชน์ของขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าแกลบด า 

1. น ามาเป็นวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือช่วยเพิ่มความร่วนซุย เพ่ิมแร่ธาตุ ดินอุ้มน้ าได้ดี 
รวมถึงนิยมน ามา เป็นวัสดุปลูกผสมกับดินส าหรับการปลูกพืชในกระถาง 

2. ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดก๊าซพิษส าหรับดูดซับสารมลพิษ
ต่างๆ หรือที่เรียกว่าถ่านกัมมันต์ 
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วิธีการเผาแกลบด า 
1. ขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 50 เซนติเมตร 

ตามปริมาณการเผา หรืออาจก่ออิฐขึ้นสูงล้อมรอบ 
2. ตั้งฐานก่อกองไฟตรงกลางจนไฟลุกไหม้เป็นถ่านแดง 
3. น าถังน้ ามันเจาะก้นที่ไม่ใช้แล้วหรือท่อโลหะวางครอบกองไฟ 
4. น าแกลบเทกองรอบถังหรือท่อโลหะที่ครอบกองไฟให้ท่วมสูงตามระดับของบ่อ 
5. หลังจากปฏิบัติตามวิธีข้างต้น แกลบจะเริ่มเผาไหม้อย่างช้าโดยไม่ลุกเป็นเปลวไฟจน

แกลบบริเวณด้านนอกมีลักษณะไหม้ด าทั้งหมด 
6. ท าการเกลี่ย และฉีดพรมด้วยน้ าจนไฟดับสนิท และแกลบเย็นตัว 

 
 2. มูลโค 
     มูลโค ส่วนใหญ่เป็นของแข็งประกอบไปด้วยเศษของพืชและสัตว์ซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์กินเข้า
ไปแล้วไม่สามารถย่อยหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้หมด  จึงเหลือเป็นกากที่สัตว์ขับถ่ายออกมา  โดยเศษ
อาหารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการย่อยสลายไปบางส่วนแล้วในทางเดินอาหาร   ดังนั้นส่วนที่เป็นมูล
สัตว์จึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่างๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ที่ละลายน้ าได้หลายชนิด ซึ่งเมื่อรวมกัน
เข้าก็จะมีองค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของพืชได้ (นริุตฟาร์ม, 2553) 
     โดยปกติมูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์จ านวนมากจะมีประโยชน์ต่อเม่ือได้น าไปใช้เป็นปุ๋ยในพ้ืนที่ท า
การเกษตร  เกิดผลดีหลายประการ  คือ  ช่วยน าของเสียเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารพืช
ช่วยปรับปรุงดิน  และช่วยก าจัดมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม 
      2.1 ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอก (มูลโค) : ปุ๋ยคอกประกอบด้วย ส่วนที่เป็มูล ปัสสาวะ และ
วัสดุรองพ้ืน ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยคอก จึงมีปริมาณแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ที่เลี้ยง วิธีการ
เลี้ยงและการเก็บรักษา 
      2.2 ประโยชน์ของปุ๋ยคอก  : 
             2.2.1  เพ่ิมธาตุอาหารพืช  เมื่อสัตว์กินอาหารเข้าไป  ธาตุอาหารจะถูกย่อยสลายไม่
หมด  และจะถูกถ่ายออกมาในรูปของมูลสัตว์   โดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วปริมาณ   3  ใน  4  ของ
ไนโตรเจน  4  ใน  5 ของฟอสฟอรัส  และ  9  ใน  10  ของโพแทสเซียม  จะยังคงเหลืออยู่ในมูลสัตว์
ที่ถ่ายออกมา  ดังนั้นปุ๋ยคอกจึงเป็นแหล่งธาตุอาหารที่ส าคัญของพืชได้ 
            2.2.2  ให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง  มีการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในระยะ
ยาวกว่าปุ๋ยเคมีและยังให้ปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่าปุ๋ยพืชสด  จึงใช้ช่วยปรับปรุงบ ารุงดินได้ในระยะ
เวลานาน 
         2.2.3  ช่วยในการปรับปรุงบ ารุงดิน  การใส่ปุ๋ยคอกในอัตราที่เหมาะสม  และต่อเนื่อง
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ  จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน  ท าให้เกิดเม็ดดินมาก
ขึ้น  เพ่ิมความเสถียรของเม็ดดิน  ความเป็นประโยชน์ของน้ าในดินเพ่ิมขึ้น  และลดความหนาแน่น
รวมของดิน  ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมี ท าให้ปริมาณธาตุอาหารพืชซึ่งมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชมีมากข้ึน 
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  2.3 การจัดการปุ๋ยคอก 
      2.3.1  การน าปุ๋ยคอกไปใช้โดยตรง  ปุ๋ยคอกแบบสดสามารถน าไปใช้ในสวนไร่นาได้
เลย  แต่การใช้แบบนี้ต้องค านึงถึงชนิดของดินและพืชที่ปลูก  การน าปุ๋ยคอกแบบสดใส่ลงในดินที่ปลูก
พืชแล้วอาจท าให้พืชเหียวหรือตายได้  เนื่องจากเกิดการย่อยสลายปุ๋ยคอกสดท าให้เกิดความร้อนและ
มีการดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้  ท าให้ดินในบริเวณนั้นขาดไนโตรเจน  พืชก็จะเหลืองและตาย 
      2.3.2  การหมักปุ๋ยคอกก่อนน าไปใช้  มูลสัตว์ที่ได้ไม่รวมน้ าล้างคอกจะสะสมอยู่ในบ่อ
หรือคอกบริเวณใกล้ฟาร์ม  ส่วนใหญ่จะมีความชื้นสูงกว่า  40  เปอร์เซ็นต์  จะเกิดกระบวนการหมัก
ย่อยสลาย  เมื่อกระบวนการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์  ซึ่งสังเกตจากความร้อนในกองมูลสัตว์ลดลง
เท่ากันอุณหภูมิภายนอกก็น าไปใช้ได้ 
  2.4  การใช้ปุ๋ยคอก 
      2.4.1  การใช้ปุ๋ยคอกส่วนใหญ่มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่าง ๆ อยู่ต่ า   โดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัสค่อนข้างต่ า  ยกเว้นในมูลสัตว์พวกสัตว์ปีก  (ค้างคาวและนกนางแอ่น)  ซึ่งมีฟอสฟอรัสใน
อัตราค่อนข้างสูง  จึงจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพ่ิมเติมลงไปด้วย  ประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยคอก
นั้นขึ้นอยู่กับอัตราที่ใส่  เวลาที่ใส่  วิธีการใส่  และรูปแบบของปุ๋ยคอกที่ใส่  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี
ความส าคัญต่อการให้ผลผลิตของพืช 
      2.4.2  อัตราปุ๋ยคอกที่ใส่  ปุ๋ยคอกมีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อยกว่าปุ๋ยเคมี  แต่การใส่
ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เหมาะสมจะท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านธาตุอาหารพืชและการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินได้เป็นอย่างดี  จากการทดลองพบว่า  การใส่ปุ๋ยคอกอัตรา  3  ตัน/ไร่  ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา
ครึ่งหนึ่งตามค าแนะน าของกรมวิชาการการเกษตร  จะท าให้ได้ผลผลิตสูงสุด 
      2.4.3  ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยคอก  เวลาในการใส่ที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับการ
สูญเสียธาตุอาหารไปจากปุ๋ยคอก  ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารน้อยที่สุด และช่วงเวลาที่พืช
ดึงดูดธาตุอาหารสูงสุดในงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาในการใส่ปุ๋ยคอกนั้น   พบว่า  ควรมีการใส่ปุ๋ยคอก
ในช่วง  1 – 2  สัปดาห์  ก่อนปลูก  เพราะว่าจะท าให้ธาตุอาหารในปุ๋ยคอกปลดปล่อยออกมาพอดีกับ
ช่วงที่พืชต้องการธาตุอาหารและยังช่วยลดปฎิกิริยาในการย่อยสลายของปุ๋ยคอก   ซึ่งจะท าให้เกิด
ความร้อนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อพืชที่เพ่ิงงอกได้ 
 2.5  ข้อค านึงในการใช้ปุ๋ยคอก 
       2.5.1  ไม่ควรน าไปใช้ในพื้นที่ที่ไกลไปจากแหล่งผลิต 
       2.5.2  อย่าน าปุ๋ยคอกไปผึ่งแดด  เพราะจะสูญเสียธาตุไนโตรเจนโดยการระเหิด 
      2.5.3  เก็บรักษาไว้ให้แห้งในที่ร่ม  และใช้ปุ๋ยในสภาพแห้ง 
      2.5.4  ใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินชื้นพอเหมาะ  และไถดินกลบปุ๋ยทันที 
       2.5.5  อย่าใส่ปุ๋ยใกล้กับบริเวณหลุมที่ปลูกพืชและควรใช้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
 
 
 
 



  15 

 

3. ธูปฤาษี 
   ชื่อสามัญ  Bulrush, Cattail, Cat-tail, Elephant grass, Flag, Narrow-  Cat-tail, 

Narrowleaf cattail, Lesser reedmace, Reedmace tule 
   ชื่อวิทยาศาสตร์  Typha angustifolia L.  
   จัดอยู่ในวงศ์            TYPHACEAE 
   ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ  กกช้าง กกธูป เฟ้ือ เฟ้ือง หญ้าเฟ้ือง หญ้ากกช้าง หญ้าปรือ (ภาคกลาง), 

หญ้าสลาบหลวง หญ้าสะลาบหลวง (ภาคเหนือ), ปรือ (ภาคใต้) เป็นต้น 
    
  3.1 ลักษณะของธูปฤาษี 
ต้นธูปฤาษี มีถ่ินก าเนิดในทวีปยุโรปและอเมริกา จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี เหง้ากลม แทงหน่อขึ้น
เป็นระยะสั้น ๆ ล าต้นตั้งตรง มีความสูงประมาณ 1.5-3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
ขยายพันธุ์ด้วยผลหรือเมล็ด พบขึ้นตามหนองน้ า ลุ่มน้ าทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม ตามทะเลสาบหรือริม
คลอง รวมไปถึงตามที่โล่งทั่ว ๆ ไป มีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วโลกในเขตร้อนและในเขตอบอุ่น ส าหรับ
ในประเทศไทยสามารถพบได้ท่ัวทุกภูมิภาค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ม.ป.ป.)     
 3.2 ใบธูปฤาษี  

ใบเป็นใบเดี่ยว มีกาบใบเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ลักษณะใบเป็นรูปแถบ มีความ
กว้างประมาณ 1.2-1.8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 50-120 เซนติเมตร (หรือ 2 เมตร) แผ่นใบ
ด้านบนมีลักษณะโค้งเล็กน้อยเพราะมีเซลล์หยุ่นตัวคล้ายฟองน้ าหมุนอยู่กลางใบ ส่วนด้านล่างของใบ
แบน 
 3.3 ดอกธูปฤาษ ี

ดอกธูปฤาษี ออกดอกเป็นช่อแบบเชิงลด ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ช่วงดอกเพศ
ผู้มีความยาวประมาณ 8-40 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่อประมาณ 0.2-0.7 เซนติเมตร 
และมีใบประดับประมาณ 1-3 ใบ หลุดร่วงได้ ส่วนช่วงดอกเพศเมียจะมีความยาวประมาณ 5-30 
เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่อประมาณ 0.6-2 เซนติเมตร มักแยกออกจากส่วนดอก
เพศผู้ด้วยส่วนของก้านช่อดอกที่เป็นหมันที่มีความยาวประมาณ 2.5-7 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก ไม่
มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก เกสรเพศผู้ส่วนมากแล้วจะมี 3 อัน มีขนขึ้นล้อมรอบ ก้านเกสรเพศผู้จะสั้น 
มีอับเรณูยาวประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร ส่วนดอกเพศเมียจะมีใบประดับย่อยเป็นรูปเส้นด้าย มีรังไข่
เป็นรูปกระสวย ก้านของรังไข่เรียวและยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร มีขนยาว ส่วนก้านเกสรเพศเมียจะ
ยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร มีขนสั้นกว่าก้านของรังไข่ ยอดเกสรมีลักษณะเป็นรูปแถบหรือรูปใบ
หอก และยังสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี  
 3.4 ประโยชน์ของต้นธูปฤาษี 
 3.4.1 ธูปฤาษีอาจช่วยท าให้วัฏจักรของแร่ธาตุอาหารในดินสมบูรณ์ข้ึน เพราะมีแร่ธาตุ
อาหารหลายชนิด เมื่อต้นธูปฤาษีตายลงหรือถูกก าจัดก็จะเกิดการย่อยสลาย ท าให้แร่ธาตุอาหารกลับสู่
ดิน ท าให้ดินมีความสมบูรณ์ สามารถท าการเพาะปลูกได้ 

https://medthai.com/tag/TYPHACEAE/


  16 

 

  3.4.2 ธูปฤาษีสามารถช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินได้ เพราะมีแร่ธาตุอาหารหลากหลาย
ชนิด การไถกลบเศษซากของต้นธูปฤาษีก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุลงในดิน และจะเป็น
ประโยชน์แก่พืชที่ปลูกโดยตรง จึงเหมือนกับการท าปุ๋ยพืชสดโดยการไถกลบดิน 
 3.4.3 ใช้เป็นปุ๋ยพืชสตูหรือใช้ท าปุ๋ยหมักบ ารุงดินได ้ 
 
4. ผักตบชวา 
   ชื่อสามัญ   Water Hyacinth, Floating water hyacinth, Java Weed 
   ชื่อวิทยาศาสตร์          Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eichhornia  
                                speciosa Kunth)  
   จัดอยู่ในวงศ์  (PONTEDERIACEAE) 
   ชื่อท้องถิ่น                ผักปง (นครราชสีมา), ผักปอด (อ่างทอง), ผักป่อง (สุพรรณบุรี), บัวลอย  
                               (เชยีงราย), ผักตบ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ผักตบป่อง สวะ (ภาคกลาง)  
                               เปน็ต้น 
 
 4.1 ลักษณะของผักตบชวา 

 ต้นผักตบชวา จัดเป็นพรรณไม้น้ าที่มีถิ่นก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ได้มีการ
น าเข้ามาปลูกครั้งแรกไว้ที่วังสระปทุมในกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ.  2444 แต่จากการขยายพันธุ์
อย่างรวดเร็วและเกิดน้ าท่วมจึงท าให้ผักตบชวาหลุดรอดออกมา และเกิดการแพร่กระจายไปทั่ว จน
กลายเป็นวัชพืชน้ าที่รุนแรง โดยผักตบชวานั้นจัดเป็นพืชน้ าล้มลุกมีอายุหลายฤดู มีล าต้นสั้นแตกใบ
เป็นกอลอยไปตามน้ า มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ล าต้นมีลักษณะอวบ
น้ า ผิวล าต้นเรียบเป็นสีเขียวอ่อนและเข้ม ล าต้นจะมีขนาดสั้นหรือยาวจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์
ของแม่น้ า ก้านใบจะพองออกตรงช่องกลาง ภายในมีลักษณะเป็นรูพรุน จึงช่วยพยุงล าต้นให้ลอยน้ าได้ 
ล าต้นสั้น มีความสูงได้ประมาณ 3-90 เซนติเมตร รากจะแตกออกจากล าต้น บริเวณข้อ รากมักมีสีม่วง
ด า ซึ่งล าต้นลอยอยู่บนผิวน้ าบางต้นอาจจะขึ้นอยู่ตามโคลนในที่น้ าตื้น สามารถขึ้นบนบกก็ได้ มีความ
ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี แต่จะไม่ทนน้ าเค็ม ผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว โดยการ
แยกกอหรือใช้ไหล พบได้ท่ัวไปตามริมน้ า 
 4.2 ใบผักตบชวา  

ใบผักตบชวา ใบเป็นใบเดี่ยว แตกจากล าต้นเป็นกอ โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้ม
ประกบไว้ ใบจะป่องออก เพ่ือช่วยให้ลอยตัวอยู่ในน้ าได้ ใบเป็นรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบอวบน้ าตรง
กลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายกับฟองน้ า จึงช่วยพยุงล าต้นให้ลอยน้ าได้ ลักษณะของใบ
จะคล้ายกับใบโพธิ์ แต่ขนาดของใบจะกว้างกว่าและปลายใบจะป้านเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างใหญ่ 
รูปร่างค่อนข้างกลม ปลายใบมน โคนใบเว้าเข้าหาก้านใบ มีหูใบ ขนาดของใบและความยาวของก้าน
จะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม แผ่นใบเป็นสีเขียวสด มีลายเส้นโค้งท้ังใบ ใบสดจะประกอบไปด้วยสารแค
โรทีนในปริมาณที่ค่อนข้างสูง 
  

https://medthai.com/tag/PONTEDERIACEAE/


  17 

 

 4.3 ดอกผักตบชวา 
ดอกผักตบชวา ออกดอกเป็นช่ออยู่กลางกอ ไม่มีก้านดอก ในช่อหนึ่งจะประกอบไป

ด้วยดอกขนาดเล็กหลายดอก มีดอกประมาณ 3-25 ดอก ดอกย่อยเป็นสีชมพูอมฟ้าหรือสีม่วง มีกลีบ
ดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และจะมีจุดหรือแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ กลีบ
ดอกจะมีลักษณะบาง เมื่อช่อดอกเจริญขึ้น ก้านช่อดอกจะค่อย ๆ ยาว พองใหญ่ขึ้น ท าให้ภายในที่หุ้ม
ก้านช่อดอกกับก้านใบขาดออก เมื่อก้านช่อดอกเจริญมากขึ้นจะดันกาบใบก้านในขาด ก้านช่อดอกจะ
แทงชูช่อดอกเจริญโผล่ขึ้นมาก โดยมีใบเล็ก ๆ ที่ปลายก้านใบและภายในท าหน้าที่เป็นใบประดับ
รองรับช่อดอกอีกหนึ่ง เมื่อเจริญเต็มที่แล้วดอกมักจะบานพร้อมกันหมดทั้งช่อ โดยจะเริ่มบานตั้งแต่
แสงอาทิตย์เริ่มส่อง และจะบานเต็มที่เมื่อแสงแดดส่องจ้า โดยดอกจะบานแค่เพียง 1 วัน มีความสวย
เด่นสะดุดตา และดึงดูดสายตาได้ดีมาก โดยจะออกดอกช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน และ
เนื่องจากช่อดอกของผักตบชวามีลักษณะคล้ายคลึงกับดอกไฮยาซินธ์ จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญว่า 
Water Hyacinth 
 4.4 ผลผักตบชวา 

ผลผักตบชวา ผลเป็นแบบแคปซูลแห้งและแตกได้ ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก  
แบ่งเป็นพู 3 พู เมื่อแก่จะแตกกลางพู ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปกลมขนาด
เล็ก 
 4.5 ประโยชน์ของผักตบชวา 

  4.5.1 ผักตบชวาสามารถน ามาใช้ท าปุ๋ยหมัก ส าหรับการปลูกพืชผักต่าง ๆ เนื่องจาก
ผักตบชวามีโพแทสเซียมอยู่มากเป็นพิเศษ ส่วนฟอสฟอรัสและไนโตรเจนก็มีอยู่พอสมควร หรือ
น ามาใช้คลุมต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ให้เกิดความชุ่มชื้น เนื่องจากผักชนิดนี้มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้ดี 

  4.5.2 ผักตบชวาที่ตากแดดจนแห้งดีแล้ว สามารถน ามาเพาะเห็ดฟางเพ่ือสร้างรายได้
ได้เป็นอย่างด ี 

  4.5.3 ใช้ท าเป็นกระถางชนิดพิเศษที่เป็นปุ๋ยในตัวเอง โดยต้นกล้าที่จะน ามาเพาะช าใน
กระถางนี้ เราสามารถขุดหลุมปลูกได้เลย เพราะกระถางจะย่อยสลายไปได้เองและยังเป็นปุ๋ยให้กับพืช
ที่ปลูกอีกด้วย (ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.) 
 
โรคที่ส ำคัญ 

1. โรคเหี่ยวจากเชื้อรา (Fusarium Wilt) เป็นโรคที่เกิดกับพืชตระกูลแตงอย่างกว้างขวาง มี
หลายเชื้อ 
เชื้อสาเหตุ : Fusarium oxysporum f.sp. melonis : เป็นเชื้อสาเหตุ ของโรคเหี่ยวที่พบในเมล่อน 
ซึ่งจะมี 4 ชนิดเชื้อ (races) (บริษัท เจียไต๋ จ ากัด, 2552) 
ลักษณะอาการ : เชื้อสาเหตุเข้าสู่ต้นพืชทางราก ในระยะต้นอ่อนใบเลี้ยงจะเหี่ยว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
ร่วง พืชแสดงอาการเหี่ยวเฉาจากส่วนยอดลงมา ส่วนของเถาของต้นที่โตแล้วจะแสดงอาการใบล่าง
เหลืองโดยอาการเริ่มต้นแสดงหลายอย่างเช่น ต้นแตก เกิดอาการเน่าที่โคนและซอกใบ ถ้า เกิดอาการ
เน่า และพบเชื้อราสีขาวบริเวณรอยแตก หลังจากนั้นพืชจะแสดงอาการเหี่ยวและตาย  
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การป้องกันก าจัด 
- ปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดินปลูกให้เหมาะสมคืออยู่ที่ pH 6.5 
- ใส่ปุ๋ยไนเตรท และไนโตรเจน จะสามารถลดความรุนแรงของโรค 
- ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
- ถอนต้นที่เป็นโรค (เผา) ทิ้ง และป้องกันโรคโดยการใช้สารจุลินทรีย์ เช่น ไตรโคเดอร์มา 
- ใช้ เบนเลทผสม แคปแทน หรือ เทอร์ลาคลอร์ ราดโคนก่อนปลูกและหลังปลูก 15 วัน 

2. โรคต้นแตกหรือยางไหล ( Gummy Stem Blight )   
เชื้อสาเหตุ : Mycosphaerella melonis ( Didymella bryoniae ) 
เป็นโรคที่มีการระบาดอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน เป็นโรคที่สามารถติดมากับเมล็ด
พันธุ์ โรคนี้จะเข้าท าลายพืชทางแผลที่ใบและล าต้น โรคต้นแตกยางไหลจะระบาดรุนแรงในสภาพ
แปลงปลูกท่ีมีอุณหภูมิและความชื้นสูง หรือสภาพของแปลงที่มีอุณหภูมิกลางคืนต่ า และมีความชื้นสูง 
ลักษณะอาการ : อาการที่แสดงในใบแก่ แผลจะมีลักษณะกลม สีน้ าตาลอมแดง หรือมีสีด า ขนาด
ประมาณ 5 มิลลิเมตร รอบแผลจะมีสีเหลือง หลังจากนั้นแผลจะฉีกขาดหรือร่วง อาการเริ่มแรกจะ
ปรากฏที่ขอบใบและขยายเข้าไปที่ส่วนกลางของใบ การเข้าท าลายส่วนของล าต้น อาการที่ปรากฏคือ 
จะมีแผล เชื้อสาเหตุจะสร้างเมือกเหนียวสีน้ าตาล หรือน้ าตาลอมแดง 
การป้องกันก าจัด 
- การป้องกันและก าจัดสามารถท าได้ดังต่อไปนี้คือ 
- การปลูกพืชหมุนเวียน 
- ใช้พันธุ์ต้านทานโรค 
- ใช้สารเคมีฉีดพ่นเช่น อ็อกเทพ โนมิลดิว ไดแทน เอ็ม - 45, บราโว , เทอร์รานิล หรือ เอคโค 

3. โรคราแป้ง ( Powdery Mildew )  
เชื้อสาเหตุ : Erysiphe cichoracearum De candolle Sphaerotheca fuliginea : เป็นเชื้อสาเหตุ
ของราแป้งในเมล่อน 
การแพร่กระจาย : โดยทั่วไปจะมีการแพร่กระจายโดยลม จะระบาดอย่างกว้างขวางในสภาพที่มี
อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ 50 – 90 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มของแสงต่ า มีน้ าค้างและมีการปลูกพืชใน
อัตราที่จ านวนต้นสูงจนเกินไป อย่างไรก็ตามโรคราแป้งสามารถที่จะระบาดได้ดีภายใต้สภาพการปลูก
ที่ไม่มีน้ าค้างได้เช่นเดียวกัน 
ลักษณะอาการ : เชื้อสาเหตุเข้าท าลายพืชตระกูลแตงทุกชนิด ลักษณะอาการขั้นต้น จะปรากฏเป็นจุด
เหลืองอ่อนที่ ล าต้น ยอดอ่อน ทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ เมื่อแผลมีการขยายใหญ่ขึ้น จะมีสปอร์
ของเชื้อราสีขาวคล้ายแป้งปกคลุม หลังจากนั้นใบจะเปลี่ยน เป็นสีเหลืองอมน้ าตาลและแห้งกรอบ 
 การป้องกันและการก าจัด 
- การใช้สายพันธุ์ต้านทานโรค 
- บาวีซาน อัตรา 10 – 20 กรัม ต่อ น้ า 20 ลิตรฉีดพ่น 
- ฉีดพ่นด้วย ก ามะถัน ชนิดละลายน้ าอัตรา 30- 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดในสภาพอุณหภูมิต่ า ใน
กรณีท่ีอุณหภูมิสูงจะมีผลให้ใบของเมล่อนไหม้ 
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- ใช้ ทอปซิน, เบเลตันฉีดพ่นตามอัตราที่ก าหนด 
4. โรคราน้ าค้าง ( Downy Mildew)  

เชื้อสาเหตุ  : Pseudoperonospora cubensis ( Berkeley & Curtis ) Roslowzew 
เป็นโรคที่ ส าคัญของพืชตระกูลแตงในเขตร้อนและกึ่งร้อน แพร่กระจายโดยลม ฝน และเครื่องมือ
การเกษตร  
ลักษณะอาการ :  อาการเริ่มแรกจะพบที่ใบล่าง โดยเกิดเป็นจุดสีเหลืองหรือสีน้ าตาลขนาดเล็ก แล้ว
ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเป็นรูปเหลี่ยมอยู่ระหว่างเส้นใบ นอกจากนี้สามารถตรวจสอบบริ เวณใต้ใบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้ามืด จะปรากฏเส้นใยเชื้อราสีขาว หรือสีเทา ใบพืชจะแห้งตายแต่ก้านใบ
จะชูขึ้น ขอบใบม้วน ใบจะร่วง  
การป้องกันก าจัด  
-ใช้สารเคมีฉีดพ่น โดยใช้ แทนเอ็ม 15 กรัม + โนมิลดิว 25 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นใต้ใบทุกๆ 7 วัน 
หากมีการระบาดรุนแรง ใช้ ลอนมิเนต 1- 2 ช้อนชาผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น ให้ทั่วทุก 7 วัน ประมาณ 
2- 3  ครั้ง 
- ฉีดพ่นด้วย ริดโดมิล โกล เอ็ม แซด , บราโว 82 W, เทอรานิล หรือ  เอคโค เมื่อโรคเข้าท าลาย 3- 7 
วัน 
- ใช้พันธุ์ต้านทาน 
 
แมลงที่ส าคัญ 
  1.เพลี้ยไฟ ( Thrips , Haplothrips floricola Priesner ) 
เพลี้ยไฟเป็นแมลงที่เข้าท าลายพืชตระกูลแตงหลายชนิด เช่น แตงโม เมล่อน โดยการดูดน้ าเลี้ยง และ
ใช้ปากเขี่ยเซลให้เป็นแผลเพ่ือดูดน้ าเลี้ยง การท าลายของเพลี้ยไฟต่อส่วนการเจริญเติบโต จะท าให้
ยอดอ่อนแคระแกร็น เติบโตช้า พืชอ่อนแอ และท าให้ใบ ล าต้น แห้งตายได้ เพลี้ยไฟจะมีการ
แพร่กระจายโดยลม ท าให้การระบาดเป็นไปอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว 
การป้องและก าจัด 
ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้สารเคมี โดยการใช้ ชอสแมค 30 ซีซี + สารน้ ามัน ดีซีตรอน 
พลัส 50 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร หรืออาจใช้สารเคมี อ่ืนๆ ควบคู่กันไปเช่น ทามารอน แอมมิรอน นู
วาครอน อะโซดริน แลนเนท เมซูโรล 
  2. แมลงวันทอง ( Melon Flies , Dacus spp) 
แมลงวันทองจะท าลายโดยการเจาะและวางไข่ที่ผล ตัวอ่อนถ้ามีการระบาดรุนแรงจะท าให้ผลร่วงเน่า 
หรือแก่ก่อนเวลา ท าให้ได้ผลมีคุณภาพต่ า 
การป้องกันก าจัด  
- ใช้เมททิล ยูจินอล เป็นเหยื่อล่อ โดยท าการผสมกับ มาลาไทออน อัตรา 100 : 200 ฉีดเป็นจุดๆห่าง
กันประมาณ 1-2 เมตร 
- ฉีดพ่น เมซูโรล , ฟอริดอน 50 เปอร์เซ็นต ์EC อัตรา 0.2 เปอร์เซ็นต์ ดิปเทอเร็ก 80 เปอร์เซ็นต์ WP 
อัตรา 0.3 เปอร์เซ็นต์ Lebaycid 50 เปอร์เซ็นต์ EC อัตรา 0.26 เปอร์เซ็นต์ ใช้กระดาษห่อผล
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หลังจากผสมดอกแล้ว 
  3. เต่าแตง (Cucurbit Leaf Beetle, Yellow Squash Beetle)  
โดยปกติทั่วไปเต่าแตงจะมีสีของล าตัว 2 สี คือ ชนิดสีด า ( Aulacopphola frontalis Baly ) และเต่า
แตงชนิดสีแดง (Aulacopphola semilis Oliver.) เต่าแตงเป็นแมลงปีกแข็งขนาดล าตัวยาวประมาณ 
0.8 เซนติเมตร มีทั้งสีแดง สีน้ าตาลเกือบด า แต่สีแดงจะพบเห็นมากกว่า อย่างไรก็ตามในต่างประเทศ
ลักษณะของเต่าแตงจะมีสี และ ลักษณะต่างกันออกไปเช่นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดิน การเข้าท าลายจะ
เข้าแทะกัดกินใบและยอดอ่อน นอกจากนี้เต่าแตงยังสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัส ได้อีกด้วย 
การป้องกันก าจัด 
- ป้องกันโดยการใช้ น๊อคทริน 25 เปอร์เซ็นต์  อัตรา10 - 20 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น 
- การใช้สารเคมีชนิดอื่นๆเช่น เซฟวิน ธีโอดาน ทามารอน ฉีดพ่นทุก 7 – 10 วัน 
  4. แมงหวี่ขาว 
แมลงหวี่ขาวเข้าท าลายพืชตระกูลแตงค่อนข้างกว้างขวาง มีหลายชนิด เช่น Greenhouse whitefly  
( Trialeurodes vaporariorum) Silverleaf whitefly ( Bemesia argentifolii ) โดยทั่วไปแมลงหวี่
ขาวจะอยู่บริเวณใต้ใบอ่อน แมลงชนิดนี้จะเป็นพาหะของโรค ไวรัส ในพืชตระกูลแตงหลายชนิด 

การป้องกันก าจัด  
- ใช้สารเคมีในการก าจัดเช่น เมธามิโดฟอส อัตรา 20 – 30 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร 
- สารเคมีชนิดอื่นๆ เช่น ไบเฟนทริน เพอร์มีทรีน เอนโดซัลแฟน (ไทโอดาน) ออกซามิล (ไวเดท แอล) 
อิมิดาโครพริด 
 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบการเจริญของเมล่อนระบบระบบปลูกแบบวัสดุปลูก ผู้ศึกษาได้
ค้นคว้าผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับการศึกษาเพ่ือมาสนับสนุนและเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้ 

ชมพู่ โทวรรณา ชานนท์ ลาภจิตร และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร (2551) ได้ศึกษาผลของวัสดุ
เพาะกล้าที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ ณ แปลปลูกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ต้นกล้ามะเขือเทศที่ปลูก
ในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของ ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : แกลบด า : filter cake ในอัตราส่วน 1:0.5:1:1 
มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด  

สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ (2555) การทดลองปลูกหอยแครง (Dionaeamuscipula) ในวัสดุปลูก
ชนิดต่างๆ ณ เรือนเพาะช าสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีวางแผนการทอลองแบบ Randomized Complete Block Desing (RCBD) มีทั้งหมด 6 
สิ่งทดลองดังนี้ ขุยมะพร้าว พีทมอส แกลบดิบผสมนุ่น อัตรา 1:1 กาบมะพร้าวผสมแกลบเผา อัตรา 
1:1 พีทมอสผสมเพอร์ไลท์ อัตรา 1:1 และแกลบดิบผสมทราย อัตรา 1:1 เก็บข้อมูลโดยการวัด
เปอร์เซ็นต์การรอดตาย ความกว้างของทรงพุ่ม ความสูงของล าต้น ความกว้างแผ่นใบ ความยาวของ
แผ่นใบ ความกว้างกาบใบ ความยาวของกาบใบ จ านวนใบและเปอร์เซ็นต์การรอดตาย ซึ่งน ามา



  21 

 

วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กาบหอยแครงที่ปลูกใน กาบมะพร้าวสับผสมเพอร์ไลท์ อัตรา 1:1 เจริญเติบโต
ได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆ (p<0.01) ความกว้างทรงพุ่ม 6.38 เซนติเมตร ความสูง 0.93 เซนติเมตร ความยาว
แผ่นใบ 2.68 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ 1.23 เซนติเมตร ความยาวกาบใบ 0.95 เซนติเมตร ความ
กว้างกาบใบ 0.80 เซนติเมตร และจ านวนใบ 15.25 ใบ มีเปอร์เซ็นต์ และการรอดตาย 698.75 
เปอร์เซ็นต ์

เจนจิรา ชุมภูคา และสิริกาญจนา ตาแก้ว (2559) ได้ศึกษา ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของ
เมล็ดการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 พบว่า วัสดุปลูกที่มี
ส่วนผสมของ ถ่านแกลบ : ทรายหยาบ : พีทมอส ในอัตราส่วน 1:1:1 มีผลท าให้การรอดชีวิตของต้น
กล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2สูงที่สุดและ ในวัสดุปลูก ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วน 2:1มี 
การเจริญเติบโตของต้นกล้ามัลเบอร์รี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 ดีที่สุด 

ดารานัย รบเมือง (ม.ป.ป.) การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปลูกในแพลอยน้ าจากขวดพลาสติกให้
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้จริง เมื่อเกิดภาวะน้ าท่วมโดยเลือกใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นซึ่งการ
ทดลองครั้งนี้เลือกใช้เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบก้ามปูและฟางข้าว ที่ผสมกับดินในอัตราส่วน 
80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 ตามล้าดับ ซึ่งได้ทดลองปลูกพืชสองกลุ่มคือผักกินใบ (กวางตุ้ง) 
และผักเก็บผล (พริก) พบว่าวัสดุปลูก ที่เหมาะสมกับผักกวางตุ้งคือเปลือกข้าวโพด และเหมาะสมกับ
พริกคือผักตบชวา ซึ่งเมื่อศึกษาการ เจริญเติบโตโดยวัดความยาวของราก ล้าต้น และชั่งน้ าหนักแห้ง
พบว่ารากสูงสุดที่ 12.67±2.52 ที่ อัตราส่วน 60:40 (ผักตบชวา) ส่วนความยาวของล้าต้นและน้ าหนัก
แห้งสูงสุดที่ 12.13±1.18 และ 2.68±0.21 ตามล้าดับ ที่อัตราส่วน 70:30 (เปลือกข้าวโพด) ผลผลิต
เฉลี่ยของพริกที่ดีท่ีสุดอยู่ที ่4.38±1.53 และ 3.52±1.97 ในอัตราส่วน 60:40 และ 80:20 (ผักตบชวา) 
ตามล าดับ ในการทดลอง ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บตอนประมาณ 8 สัปดาห์ ใกล้เคียงกับบน
แปลงดินปกติการ วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตั้งแต่ระยะ 1 
เดือนจนถึง 3 เดือน พบว่าปริมาณของธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีค่าสูงต่ า
แบบไม่เป็นแนวโน้ม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุทั้ง 3 ที่มีอยู่ในดินทั้งก่อนและหลังการเพาะปลูกกับ
ปริมาณ ธาตุที่มีอยู่ในดินโดยส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า มาก จากการทดลองครั้งนี้ท าให้ได้แพจากขวดพลาสติกให้เกิดประโยชน์แก้ปัญหาขยะลด
ภาวะโลกร้อน 
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บทที่3 
อุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง 

 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต 

2. อุปกรณเ์พาะเมล็ด คือ พีทมอส, ถาดเพาะเมล็ด และ ผ้าขาวบาง 
 3. วัสดุปลูก คือ แกลบเผา ผัดตบชวา ธูปฤาษี และ มูลโค 

4. ถุงปลูกสีขาว ขนาด 8x13 นิ้ว 
 5. สายวัด, ปากกา และ สมุดจดบันทึก 
 6. ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ 

7. เครื่องวัดค่าน าไฟฟ้า (Electric Conductivity meter, EC) 
8. ถังน้ าขนาด 1,000 ลิตร 
9. ปั๊มน้ า, หัวน้ าหยด และ ท่อน้ า 
10. เชือก, จอบ และ พลั่ว 

 
วิธีกำรทดลอง 

1. กำรวำงแผนกำรทดลอง 
การเปรียบเทียบวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนในวัสดุปลูกที่ต่างกัน 4 ชนิด 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Compleyely Randoized Design, C.R.D.) 
ประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง (Treatment) ดังนี้ 

  สิ่งทดลองท่ี 1 แกลบเผา 
  สิ่งทกลองที่ 2 แกลบเผา+มูลโค 9:1 โดยปริมาตร 
  สิ่งทดลองท่ี 3 แกลบเผา+ธูปฤาษี 9:1 โดยปริมาตร 
  สิ่งทดลองท่ี 4 แกลบเผา+ผักตบชวา 9:1 โดยปริมาตร 

โดยมีสิ่งทดลองทั้งหมด 4 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 4 ถุง (ถุงปลูกขนาด 8 X 13 นิ้ว) ถุง
ละ 1 ต้น รวม 64 หน่วยการทดลอง 

 
ภำพที่ 1 แผนผังการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (C.R.D.) 

T2R1  T4R3  T3R2  T1R3  
        

T1R1  T2R2  T4R1  T2R4  
        

T4R4  T1R2  T2R3  T3R1  
        

T3R3  T3R4  T1R4  T4R2  
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2. ขั้นตอนกำรทดลอง 
    2.1. วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ 

2.1.1 น าเมล็ดพันธุ์เมล่อนแช่น้ าอุ่นประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส นาน 4-6 ชั่วโมง 
จากนั้นน ามาวางบนผ้าขาวชุบน้ าหมาดๆ แล้วจึงห่อเมล็ดพันธุ์ 

2.1.2 เก็บห่อเมล็ดพันธุ์ไปบ่มในภาชนะท่ีปิดมิดชิด เพ่ือรักษาอุณภูมิ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
2.1.3 น าเมล็ดที่บ่มแล้ว เฉพาะเมล็ดที่มีรากงอก เพาะลงถาดเพาะกล้าที่มีพีทมอสเป็นวัสดุ

เพาะ จากนั้นน าไปเก็บในโรงเรือนที่มีแสงแดดสามารถส่องถึง และรดน้ าให้ชุ่ม 
2.1.4 เมื่อเพาะเมล็ดได้ 4 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอกสม่ าเสมอ รอจนครบ 10 วัน ต้นกล้าเริ่มมี

ใบจริง จึงปลูกในวัสดุที่เตรียมไว้ คือ ขี้เถ้าแกลบ  มูลวัว ธูปฤาษี ผักตบชวา  
    2.2. การย้ายต้นกล้า 
          2.2.1. ย้ายต้นกล้าเมื่อต้นกล้ามีอายุ 10 วันหลังเพาะเมล็ด หรือมีใบจริงอย่างน้อย 2 ใบ 
          2.2.2. ก่อนปลูกน าวัสดุมาแช่น้ าอย่างน้อย 1 วัน 
          2.2.3. ย้ายต้นกล้าในช่วง เย็น อากาศไม่ร้อน 
          2.2.4. ระวังอย่าให้วัสดุเพาะแตกหรือรากขาด เพราะจะท าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต 
          2.2.5. กลบวัสดุปลูกบริเวณโคนต้นกล้า และกดให้แน่น 
    2.3. การใหน้้ าและสารละลายธาตุอาหาร 
          2.3.1. ให้น้ าโดยระบบน้ าหยด พร้อมกับสารละลายธาตุอาหาร สูตร A และสูตร B โดยให้ตาม
ระยะการเจริญเติบโตของเมล่อน ดังนี้ 
          2.3.1.1. ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น ให้ความเข็มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC 
เท่ากับ 2.0 mS/cm โดยให้ปุ๋ย A และ B อย่างละ 7.5 ลิตร ต่อน้ า 1,000 ลิตร 
 
ตำรำงท่ี 1 เวลาการให้น้ าและปุ๋ยระยะการเจริญเติบโต                                                  
  

จ านวนครั้ง ช่วงเวลา 
1 9.00 - 9.05 
2 11.00 - 11.05 
3 13.00 - 13.05 
4 15.00 – 15.05 

 
 2.3.1.2. ระยะการผสมเกสร ให้ความเข็มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC 
เท่ากับ 2.0 mS/cm โดยให้ปุ๋ย A และ B อย่างละ 7.5 มิลลิตร ต่อน้ า 1,000 ลิตร 
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ตำรำงท่ี 2 เวลาการให้น้ าและปุ๋ยระยะการผสมเกสร 
 

จ านวนครั้ง ช่วงเวลา 
1 9.00 - 9.03 
2 10.00 - 10.03 
3 11.00 - 11.03 
4 12.00 - 12.03 
5 13.00 – 13.03  
6 14.00 – 14.03 
7 15.00 – 15.03 
8 16.00 – 16.03 

 
                  2.3.1.3. ระยะติดผล ไปจนถึงระยะพัฒนาผล ให้ความเข็มข้นของสารละลายธาตุ
อาหารที่มีค่า EC เท่ากับ 2.0 mS/cm โดยให้ปุ๋ย A และ B อย่างละ 7.5 ลิตร ต่อน้ า 1,000 ลิตร 
 
ตำรำงท่ี 3 เวลาการให้น้ าและปุ๋ยระยะติดผล 
 

จ านวนครั้ง ช่วงเวลา 
1 9.00 – 9.03 
2 10.00 – 10.03 
3 11.00 – 11.03 
4 12.00 – 12.03 
5               13.00 – 13.05 
6 14.00 – 14.03 
7 15.00 – 15.03 
8 16.00 – 16.03 

 
     2.4. การให้ปุ๋ยเสริม 
           2.4.1. สูตรเด็ดจะราด หลังจากย้ายปลูก 1 วัน โดยจะเริ่มท าการราดปุ๋ยสูตรเด็ด ครั้งที่ 1 จะ               
                    ราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 2 วัน ครั้งที่ 2 จะราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 5 วัน ครั้งที่ 3   
                    จะราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 9 วัน และครั้งสุดท้ายจะราดเม่ือเมล่อนมีอายุได้ 14 วัน 

 2.4.2. สูตรบ ารุงก่อนผสม จะราดเมื่ออายุของเมล่อนได้ 18 วัน โดยจะเริ่มท าการราดปุ๋ย 
         สูตรบ ารุงก่อนผสม ครั้งที่ 1 จะราดเมื่อเมล่อนมีอายุได ้18 วัน ครั้งที่ 2 จะราดเมื่อ 
  เมล่อนมีอายุได้ 22 วัน และราดครั้งสุดท้ายจะราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 26 วัน   

           2.4.3. สูตรเร่งผล จะราดเมื่อหลังผสมเกสรหรืออายุของเมล่อนได้ 31 วัน ครั้งที่ 1 จะราด  
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                   เมื่อเมล่อนมีอายุได้ 31 วัน ครั้งที่ 2 จะราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 35 วัน ครั้งที่ 3 จะ 
                   ราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 40 วัน และครั้งสุดท้ายจะราดเมื่อเมล่อนมีอายุได้ 44 วัน  

 2.4.4. สูตรเร่งหวาน จะราดเมื่ออายุของเมล่อนได้ 52 วัน ครั้งที่ 1 จะราดเมื่อเมล่อนอายุได้     
        52 วัน และครั้งสุดท้ายจะราดเม่ือเมล่อนอายุได้ 56 วัน  

 2.5. การดูแล 
เมื่อเมล่อนมีอายุ 14 วัน หลังปลูก ท าค้างเพ่ือพยุงล าต้นให้เลื้อยขึ้นไปด้านบน โดยเชือกที่ท า

ค้างจะมีความสูงไม่ต่ ากว่า 200 เซนติเมตร ขึงเชือกเป็นแนวดิ่งลงพื้น พันต้นในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
เมื่อเริ่มมีแขนงให้เด็ดแขนงโดยเหลือข้อ 9 – 12 ไว้เพ่ือผสมเกสร แล้วจึงเด็ดใบล่างสุดจ านวน 3 – 5 
ใบ เพื่อให้แสงแดดส่องถึงวัสดุปลูก เพ่ือให้อากาศถ่ายเท ลดความชื้นในวัสดุ และป้องกันเชื้อรา เมื่อเม
ล่อนมีข้อจ านวน 25 ข้อ ให้ตัดยอดเมล่อนทิ้งเพ่ือธาตุอาหารมาเลี้ยงเฉพาะผลและล าต้น 

2.6. การผสมเกสร 
      2.6.1. การผสมเกสรต้องกระท าเมื่อดอกบานในตอนเช้า ตั้งแต่ 6.00 – 10.00 นาฬิกา 
              ในขณะที่อากาศยังมีอุณภูมิไม่สูง เพราะหากเวลาหลังจากนั้น ดอกตัวเมียจะหุบไม่รับ 
              การผสมอีก 
      2.6.2. เด็ดดอกตัวผู้ที่บานจากต้นใดก็ได้ น ามาปลิดกลีบดอกออกให้หมด เหลือแต่อับละออง 
               เกสรตัวผู้ แล้วน ามาคว่ าและเคาะลงที่ยอดของดอกเกสรตัวเมีย 
      2.6.3. ผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียที่เกิดอยู่บนกิ่งแขนงข้อ 9 – 12 ซ่ึงจะบานไม่พร้อมกัน น า 
              เชือกหรือไหมพรมมาผูกดอกตัวเมียที่ผสมแล้วจดวันที่ผสมเกสรเพ่ือก าหนดการเก็บ 
              เกี่ยว 

                2.6.4. เมื่อเริ่มติดเป็นผลอ่อนขนาดเท่าไข่ไก่ จึงท าการเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียงผลเดียว 
                        โดยดูจากผลที่รูปร่างสมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว และมีข้ัวผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่เหลือให้      
                        ปลิดทิ้ง 

          2.6.5. หลังติดผล 2 สัปดาห์ ให้เริ่มผูกเชือกท่ีขั้วผลโยงไว้กับค้างเพ่ือช่วยพยุงต้นและผล 
2.7. การเก็บเกี่ยว 
      2.7.1. สีผลเขียวเข้ม หรือ ตาข่ายขึ้นนูนชัดเจน 
      2.7.2. ขั้วผลยกนูนหรือมีแนวแยกตามยาวที่ก้านผล 
      2.7.3. นับอายุหลังการผสมเกสรอยู่ในช่วง 40 – 45 วัน 
      2.7.4. หลังเก็บเกี่ยวให้น าภาชนะมารองรับผลเมล่อน 
      2.7.5. เก็บไว้ที่ร่มอุณภูมิต่ าเพ่ือลดอัตราการหายใจของผลผลิต 

 
3. กำรบันทึกข้อมูล 
    การท าบันทึกผลการทดลองการเจริญเติบโตของเมล่อน โดยเริ่มท าการวัดการเจริญเติบโตของ 
เมล่อน เมื่ออายุ 1 สัปดาห์ หลังย้ายลงปลูกในถุงปลูก หลังจากนั้นท าการวัดทุกสัปดาห์ โดยท าบันทึก
ข้อมูลดังนี้ 
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1. ความสูงของต้นเมล่อนเถาหลัก (เซนติเมตร) 
2. ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 
3. ความยาวใบ (เซนติเมตร) 
4. จ านวนข้อ (ข้อ) 
5. น้ าหนักสดของผลเมล่อน (กิโลกรัม) 
6. เส้นผ่าศูนย์กลางผลและความยาวผล (เซนติเมตร) 
7. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (เปอร์เซ็นต์บริกซ์) 

 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ความแปรนปรวนในการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design, C.R.D.) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือเปรียบเทียบวัสดุปลูกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเมล่อน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการทดลอง โดยวิธี Duncan’ s 
new Multiple Range Test (DMRT) 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
จากการทดลองการเปรีบยเทียบวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ตใน

ระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สิ่งทดลอง ได้แก่ 
สิ่งทดลองที่ 1 แกลบเผา สิ่งทดลองที่ 2 แกลบเผาผสมมูลวัว สิ่งทดลองที่ 3 แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี 
และ สิ่งทดลองที่ 4 แกลบเผาผสมผักตบชวา ซึ่งมีผลการทดลอง ดังนี้  
1. ความสูงของเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต เม่ืออายุ 7, 14, 21 และ 28 วันหลังปลูก ในวัสดุปลูก 4 
ชนิดที่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูง พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P≥0.05) (ตารางท่ี 4) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสูง เมื่อเมล่อนอายุได้ 7 และ 14 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษีแสดงค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด เท่ากับ 4.65 เซนติเมตร และ 36.78 
เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผา (4.15 เซนติเมตร) และ (35.21 เซนติเมตร) แกลบเผาผสมมูลวัว 
(4.15 เซนติเมตร) และ (34.93 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมผักตบชวาแสดงค่าเฉลี่ยความ
สูงน้อยที่สุด เท่ากับ 4.09 เซนติเมตร ตามล าดับ และ 32.21 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4)  

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสูง เมื่อเมล่อนอายุได้ 21 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผาผสมธูปฤาษี แสดงค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด เท่ากับ 125.31 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผา 
(125.12 เซนติเมตร) แกลบเผาผสมผักตบชวา (124.62 เซนติเมตร) และ วัสดุปลูก แกลบเผาผสมมูล
วัว แสดงค่าเฉลี่ยความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 123.81 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสูง เมื่อเมล่อนอายุได้ 28 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผาผสมผักตบชวา แสดงค่าเฉลี่ยความสูงมากท่ีสุด เท่ากับ 205.43 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผา
ผสมต้นธูปฤาษี (198.37 เซนติเมตร) แกลบเผา (197.12 เซนติเมตร) และ วัสดุปลูก แกลบเผาผสม
มูลวัว แสดงค่าเฉลี่ยความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 190.75 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4)   
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยความสูงของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต เมื่ออายุ 7, 14, 21 และ 28 วันหลังปลูกในวัสดุ 
  ปลูกผสมที่แตกต่างกัน  
                         

วัสดุปลูก 
ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 

7 วันหลังปลูก 14 วันหลังปลูก 21 วันหลังปลูก 28 วันหลังปลูก 
 แกลบเผา 4.15 35.21 125.12 197.12 
 แกลบเผา + มูลวัว 4.15 34.93 123.81 190.75 
 แกลบเผา + ต้นธูปฤาษี 4.65 36.78 125.31 198.37 
 แกลบเผา + ผักตบชวา 4.09 32.21 124.62 205.43 

F - test ns ns ns ns 
C.V. % 17.76% 12.40% 3.163%   6.33% 

 
หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
2. จ านวนข้อของเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต เม่ืออายุ 14, 21 และ 28 วันหลังปลูก ในวัสดุปลูก 4 ชนิด
ที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนข้อ พบว่า เมื่ออายุ 14 และ 21 วันหลังปลูก ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) แต่ 28 วันหลังปลูก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) (ตารางท่ี 5) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อ เมื่อเมล่อนอายุได้ 14 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษีแสดงค่าเฉลี่ยจ านวนข้อมากที่สุด เท่ากับ 7.93 ข้อ รองลงมาคือ แกลบเผา
ผสมมูลวัว (7.87 ข้อ) แกลบเผาผสมผักตบชวา (7.87 ข้อ) และวัสดุปลูกแกลบเผา แสดงค่าเฉลี่ย
จ านวนข้อน้อยที่สุด เท่ากับ 7.75 ข้อ (ตารางท่ี 5)   

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อ เมื่อเมล่อนอายุได้ 21 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาแสดงค่าเฉลี่ยจ านวนข้อมากที่สุด เท่ากับ 21.43 ข้อ รองลงมาคือ แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี 
(21.31 ข้อ) แกลบเผาผสมผักตบชวา (20.87 ข้อ) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมมูลวัว แสดงค่าเฉลี่ย
จ านวนข้อน้อยที่สุด เท่ากับ 20.87 ข้อ (ตารางท่ี 5)   

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อ เมื่อเมล่อนอายุได้ 28 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษีแสดงค่าเฉลี่ยจ านวนข้อมากที่สุด เท่ากับ 30.93 ข้อ ซึ่งไม่แตกต่างกับวัสดุ
ปลูก แกลบเผาผสมมูลวัว (30.31 ข้อ) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ แกลบเผา (30.0 
ข้อ) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมผักตบชวา แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนข้อน้อยที่สุด เท่ากับ 29.68 ข้อ 
(ตารางท่ี 5)   
 
 
 
 



 
 
 

29 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต เมื่ออายุ 14, 21 และ 28 วันหลังปลูกใน    
              วัสดุปลูกผสมที่แตกท่ีแตกต่างกัน 
 

วัสดุปลูก 
ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อ (ข้อ) 

14 วันหลังปลูก 21 วันหลังปลูก 28 วันหลังปลูก 

 แกลบเผา 7.75 21.43 30.00 b 
 แกลบเผา + มูลวัว 7.87 20.87 30.31 ab 
 แกลบเผา + ต้นธูปฤาษี 7.93 21.31 30.93 a 
 แกลบเผา + ผักตบชวา 7.87 20.87 29.68 b 

F - test ns ns * 
C.V. % 3.27% 3.44% 1.58% 

 
หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
      *  หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
3. ความยาวใบของเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต เม่ืออายุ 21, 28  และ 35 วันหลังปลูก ในวัสดุปลูก 4 
ชนิดที่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาวใบ พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P≥0.05) (ตารางที่ 6) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่อเมล่อนอายุได้ 21 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมมูลวัวแสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด เท่ากับ 15.25 ข้อ รองลงมาคือ แกลบเผา 
(14.81ข้อ) แกลบเผาผสมธูปฤาษี (14.68 ข้อ) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมผักตบชวาแสดงค่าเฉลี่ย
ความยาวใบน้อยที่สุด เท่ากับ 14.68 ข้อ (ตารางท่ี 6) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่อเมล่อนอายุได้ 28 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมมูลวัวแสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด เท่ากับ 15.81 ข้อ รองลงมาคือ แกลบเผา
ผสมผักตบชวา (15.78 ข้อ) แกลบเผาผสมธูปฤาษี (15.49 ข้อ) และวัสดุปลูกแกลบเผาแสดงค่าเฉลี่ย
ความยาวใบน้อยที่สุด เท่ากับ 15.43 ข้อ (ตารางท่ี 6) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่อเมล่อนอายุได้ 35 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมมูลวัวแสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด เท่ากับ 16.29 ข้อ รองลงมาคือ แกลบเผา
ผสมผักตบชวา (15.98 ข้อ) แกลบเผาผสมธูปฤาษี (15.81 ข้อ) และวัสดุปลูกแกลบเผาแสดงค่าเฉลี่ย
ความยาวใบน้อยที่สุด เท่ากับ 15.80 ข้อ (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยความยาวใบของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต เมื่ออายุ 21, 28 และ 35 วันหลังปลูกใน 
     วัสดุปลูกผสมที่แตกต่างกัน  
 

วัสดุปลูก 
ค่าเฉลี่ยความยาวใบ (เซนติเมตร) 

21 วันหลังปลูก 28 วันหลังปลูก 35 วันหลังปลูก 
 แกลบเผา 14.81 15.43 15.80 
 แกลบเผา + มูลวัว 15.25 15.81 16.29 
 แกลบเผา + ต้นธูปฤาษี 14.68 15.59 15.81 
 แกลบเผา + ผักตบชวา 14.68 15.78 15.98 

F - test ns ns ns 
C.V. % 3.47% 2.87% 3.15% 

 
หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
4. ความกว้างใบของเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต เม่ืออายุ 21, 28 และ 35 วันหลังปลูก ในวัสดุปลูก 4 
ชนิดที่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความกว้างใบ พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P≥0.05) (ตารางที่ 7) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่อเมล่อนอายุได้ 21 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษีแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 22.90 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
แกลบเผาผสมมูลวัว (22.84 เซนติเมตร) แกลบเผา (22.78 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสม
ผักตบชวาแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยที่สุด เท่ากับ 22.16 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7)   

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่อเมล่อนอายุได้ 28 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมผักตบชวา แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 24.21 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี (23.71 เซนติเมตร) แกลบเผาผสมมูลวัว (23.68 เซนติเมตร) และ วัสดุปลูก
แกลบเผา แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยที่สุด เท่ากับ 23.56 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7)   

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่อเมล่อนอายุได้ 35 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมผักตบชวา แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 24.89 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
แกลบเผาผสมมูลวัว (24.63 เซนติเมตร) แกลบเผา (24.33 เซนติเมตร) และ วัสดุปลูก แกลบเผาผสม
ต้นธูปฤาษี แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยที่สุด เท่ากับ 23.71 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7)   
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ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต เมื่ออายุ 21, 28 และ 35 วันหลังปลูกใน    
              วัสดุปลูกผสมที่แตกท่ีแตกต่าง 
 

วัสดุปลูก 
ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ (เซนติเมตร) 

21 วันหลังปลูก 28 วันหลังปลูก 35 วันหลังปลูก 
 แกลบเผา 22.78 23.56 24.33 
 แกลบเผา + มูลวัว 22.84 23.68 24.63 
 แกลบเผา + ต้นธูปฤาษี 22.90 23.71 23.71 
 แกลบเผา + ผักตบชวา 22.16 24.21 24.89 

F - test ns ns ns 
C.V. % 2.96% 3.38% 4.01% 

 
หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
5. ขนาดผลของเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต เม่ืออายุ 28 , 35 , 42 , 49 และ 56 วันหลังปลูก ในวัสดุ
ปลูก 4 ชนิดที่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขนาดผล พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P≥0.05) (ตารางท่ี 8) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่อเมล่อนอายุได้ 28 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผาผสมมูลวัวแสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 5.84 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผาผสม
ต้นธูปฤาษี (5.75 เซนติเมตร) แกลบเผาผสมผักตบชวา (5.53 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผา 
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 5.26 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่อเมล่อนอายุได้ 35 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผาผสมผักตบชวาแสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 10.0 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผา
ผสมมูลวัว (9.93 เซนติเมตร) แกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี (9.87 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผา 
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 9.78 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8)  

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่อเมล่อนอายุได้ 42 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผาผสมมูลวัว แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 12.16 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผาผสม
ต้นธูปฤาษี (12.06 เซนติเมตร) แกลบเผา (12.01 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมผักตบชวา 
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 11.90 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่อเมล่อนอายุได้ 49 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผาผสมมูลวัว แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 13.98 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผาผสม
ผักตบชวา (13.91 เซนติเมตร) แกลบเผา (13.82 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี 
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 13.75 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8)  

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่อเมล่อนอายุได้ 56 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูกแกลบ
เผา แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 14.46 เซนติเมตร รองลงมาคือ แกลบเผาผสมผักตบชวา 
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(14.45 เซนติเมตร) แกลบเผาผสมมูลโค (14.44 เซนติเมตร) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี 
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 14.07 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8)  

 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยขนาดผลของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต เมื่ออายุ 28, 35, 42, 49 และ 56 วันหลังปลูก          
 ผสมในวัสดุปลูกท่ีแตกต่าง 
 

วัสดุปลูก 
ค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนตเิมตร) 

28 วันหลัง
ปลูก 

35 วันหลัง
ปลูก 

42 วันหลัง
ปลูก 

49 วันหลัง
ปลูก 

56 วันหลัง
ปลูก 

แกลบเผา 5.26 9.78 12.01 13.82 14.46 
แกลบเผา + มูลวัว 5.84 9.93 12.16 13.98 14.44 

แกลบเผา + ต้นธูปฤาษ ี 5.75 9.87 12.06 13.75 14.07 
แกลบเผา + ผักตบชวา 5.53 10.0 11.90 13.91 14.45 

F - test ns ns ns ns ns 
C.V. % 10.39% 2.46% 3.64% 2.68% 3.49% 

 
 หมายเหตุ  ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 

 
6. น  าหนักสดและปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ของเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต เม่ืออายุ 70 วันหลัง
ปลูกในวัสดุปลูก 4 ชนิดที่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ าหนักสด พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P≥0.05) (ตารางท่ี 9) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสด เมื่อเมล่อนอายุได้ 70 วันหลังปลูก พบว่า วัสดุปลูก
แกลบเผาผสมมูลวัวแสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดมากที่สุด เท่ากับ 1.80 กิโลกรัม รองลงมาคือ แกลบเผา
ผสมผักตบชวา (1.80 กิโลกรัม) แกลบเผา (1.78 กิโลกรัม) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี 
แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดน้อยที่สุด เท่ากับ 1.77 กิโลกรัม (ตารางท่ี 9) 

จากการทดสอบปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ เมื่อเมล่อนอายุได้ 70 วันหลังปลูก พบว่า 
วัสดุปลูกแกลบเผาผสมมูลวัวแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มากที่สุด เท่ากับ 17.8 
เปอร์เซ็นต์บริกซ ์รองลงมาคือ แกลบเผาผสมผักตบชวา (17 เปอร์เซ็นต์บริกซ)์ แกลบเผา 
(16.8 เปอร์เซ็นต์บริกซ์) และวัสดุปลูกแกลบเผาผสมต้นธูปฤาษี แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้น้อยที่สุด เท่ากับ 16.7 เปอร์เซน็ต์บริกซ์ (ตารางท่ี 9) 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดของเมล่อนและปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ของเมล่อน 
               พันธุ์กรีนเน็ตเมื่ออายุ 70 วันหลังปลูกผสมในวัสดุปลูกท่ีแตกต่าง 
 

วัสดุปลูก 
น้ าหนักสดของเมล่อน 

(กิโลกรัม) 
 ปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ละลายน้ าได ้

(เปอร์เซ็นต์บริกซ์) 
70 วันหลังปลูก  70 วันหลังปลูก 

แกลบเผา 1.78  16.8 
แกลบเผา + มูลวัว 1.80  17.8 

แกลบเผา + ต้นธูปฤาษี 1.77  16.7 
แกลบเผา + ผักตบชวา 1.80  17 

F - test ns  - 
C.V. % 14.39%  - 

 
หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาการเทียบวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธ์กรีนเน็ตในระบบปลูกพืช

ไม่ใช่ดินแบบวัสดุปลูก ซึ่งประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง คือ แกลบเผา แกลบเผาผสมผักตบชวา แกลบ
เผาผสมธูปฤาษี และแกลบเผาผสมมูลโค ซึ่งสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

แกลบเผา  แกลบเผาผสมผักตบชวา  แกลบเผาผสมธูปฤาษี  เป็นวัสดุเหมาะสมในการใช้ปลูก 
เมล่อนพันธุ์กรีนเน็ตในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดินแบบวัสดุปลูก โดยมีค่าเฉลี่ยความกว้างใบ ความยาวใบ 
ความสูงของล้าต้น จ้านวนข้อ เส้นรอบวงผล น้้าหนักผล และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้้า 
ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการทดลองมีการระบาดของโรคโคนเน่าเพราะฝนตกชุกส่งผลให้ต้นเมส่อนชะงักการเจริญเติบโต 
และตายบางส่วน ท้าให้การเก็บข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อน 
2. ในการทดลองครั้งต่อไปควรหลีกเลี่ยงในช่วงฤดูฝนเพ่ือลดปัญหาการระบาดของโรคโคนเน่า 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 

ภาคผนวก ข ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ภาคผนวก ค ภาพการทดลอง 

ภาคผนวก ง ประวัติผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 
ตารางผนวกท่ี 1 ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต เมื่ออายุได้ 28 วันหลังปลูก ใน 
  วัสดุปลูกผสมที่แตกต่างกัน 
 

สิ่งทดลอง 
ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อ (ข้อ) 28 วันหลังปลูก 

R1 R2 R3 R4 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

แกลบเผา 29.75 30.00 29.50 30.75 120.00 30.00 
แกลบเผา + มูลวัว 29.75 30.50 31.00 30.00 121.25 30.31 

แกลบเผา + ต้นธูปฤาษ ี 31.00 30.50 31.25 31.00 123.75 30.93 

แกลบเผา + ผักตบชวา 29.00 29.75 30.00 30.00 118.75 29.68 

ผลรวม 119.50 120.75 121.75 121.75 483.75(G.T.) 30.23(G.M.) 
 

วิธีการค านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติ 

ก. Correction Factor (C.F.) 
                                                             

 C.F. = 
(ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2

จ านวนข้อมูลทั้งหมด
 

  = 
(G.T.)2

(t)(r)
 

  = 
(483.75)2

(4)(4)
 

 C.F. = 14,625.87 

 ข. Sum of squares  

 Total = (ผลบวกของ ข้อมูลจากแต่ละหน่วยการทดลอง)2 – C.F. 

  = [(29.75)2+(30.00)2+…+(30.00)2+(30.00)2] – C.F. 

  = 14,632.05 – 14,625.87 
  = 6.18 
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Treatment = 
(ผลรวมท้ังหมดในการทดลอง)2

จ านวนซ้ า
− C. F. 

   = 
T1+⋯+

2 Tt
2

r
− C. F. 

   = 
58,517.18

4
− 14,625.87 

   = 14,629.29 – 14,625.87 

   = 3.41 

  Error SS = total SS – treatment SS 

   = 6.18 – 3.42 

   = 2.76 

ค. Mean squares 

  Treatment MS  = 
Treatment SS

d.f.treatment (t−1)
 

   = 
3.42

4−1
 

   = 1.14 

  Error MS  = 
Error SS

d.f.Error (r−1)
 

   = 
2.76

4(4−1)
 

   = 0.23 

ง. F-value = 
Treatment MS

Error MS
 

   = 
1.13

0.23
 

  F3,12 = 4.91 
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จ. ค านวณหาค่า (Coefficient of variation, C.V.) 

  c.v. = √Error MS

G.M.
 × 100 

   = √0.23

30.23
× 100 

   = 1.58% 

 ฉ. สิ่งทดลอง  

  LSD0.05 = [√
2error mean squres

r
] 

 

   = (0.05,12) [√
2error mean squres

r
] 

   =2.17 [√
2(0.23)

4
] 

   = 0.73 

 LSD0.01 = [√
2error mean squres

r
] 

   = (0.01,12) [√
2error mean squres

r
] 

   = 3.05 [√
2(0.23)

4
] 

   = 1.03 
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ตารางผนวกท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของเมล่อน เมื่ออายุ 7 วันหลังปลูกใน 
 วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 

 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.82 0.27 0.48ns 3.49 5.95 0.70 

Ex.Error           12 6.38 0.57     
Total              15 7.71 0.51     

C.V.(%) = 17.76 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของเมล่อน เมื่ออายุ 14 วันหลังปลูกใน 
    วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 43.12 14.37 0.77ns 3.49 5.95 0.53 

Ex.Error           12 223.45 18.62     
Total              15 266.58 17.77     

C.V.(%) = 12.40 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของเมล่อน เมื่ออายุ 21 วันหลังปลูกใน 
   วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 5.39 1.79 0.12ns 3.49 5.95 0.94 

Ex.Error           12 186.71 15.55     
Total              15 192.10 12.80     

C.V.(%) = 3.16 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของเมล่อน เมื่ออายุ 28 วันหลังปลูกใน 
   วัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 435.04 145.01 0.92ns 3.49 5.95 0.53 

Ex.Error           12 1888.67 157.38     
Total              15 2323.71 154.91     

C.V.(%) = 6.33 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบของเมล่อน เมื่ออายุ 21 วันหลัง 
    ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.85 0.28 1.07ns 3.49 5.95 0.40 

Ex.Error           12 3.20 0.26     
Total              15 4.05 4.05     

C.V.(%) = 3.47 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบของเมล่อน เมื่ออายุ 28 วันหลัง 
    ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.36 0.12 0.60ns 3.49 5.95 0.62 

Ex.Error           12 2.42 0.20     
Total              15 2.79 0.18     

C.V.(%) = 2.87 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบของเมล่อน เมื่ออายุ 35 วันหลัง 
    ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.62 0.20 0.82ns 3.49 5.95 0.50 

Ex.Error           12 3.03 0.25     
Total              15 3.66 0.24     

C.V.(%) = 3.15 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนข้อของเมล่อน เมื่ออายุ 14 วันหลัง 
    ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.07 0.02 0.37ns 3.49 5.95 0.77 

Ex.Error           12 0.79 0.06     
Total              15 0.87 0.05     

C.V.(%) = 3.27 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนข้อของเมล่อน เมื่ออายุ 21 วันหลัง 
    ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 1.03 0.34 0.65ns 3.49 5.95 0.60 

Ex.Error           12 6.34 0.52     
Total              15 7.37 0.49     

C.V.(%) = 3.44 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนข้อของเมล่อน เมื่ออายุ 28 วันหลัง 
        ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 3.41 1.13 4.94* 3.49 5.95 0.01 

Ex.Error           12 2.76 0.23     
Total              15 6.18 0.41     

C.V.(%) = 1.58 % 
 

หมายเหตุ * หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบของเมล่อน เมื่ออายุ 21 วันหลัง 
      ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 1.39 0.46 1.03ns 3.49 5.95 0.41 

Ex.Error           12 5.42 0.45     
Total              15 6.81 0.45     

C.V.(%) = 2.96 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบของเมล่อน เมื่ออายุ 28 วันหลัง 
      ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 1.00 0.33 0.51ns 3.49 5.95 0.68 

Ex.Error           12 7.80 0.65     
Total              15 8.80 0.58     

C.V.(%) = 3.38 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบของเมล่อน เมื่ออายุ 35 วันหลัง 
              ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 3.07 1.02 1.07ns 3.49 5.95 0.40 

Ex.Error           12 11.53 0.96     
Total              15 14.60 0.97     

C.V.(%) = 4.01 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลของเมล่อน เมื่ออายุ 28 วันหลัง 
       ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.80 0.26 0.79ns 3.49 5.95 0.52 

Ex.Error           12 4.06 0.33     
Total              15 4.86 0.32     

C.V.(%) = 10.39 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลของเมล่อน เมื่ออายุ 35 วันหลัง 
        ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.10 0.03 0.58ns 3.49 5.95 0.63 

Ex.Error           12 0.71 0.05     
Total              15 0.81 0.05     

C.V.(%) = 2.46 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลของเมล่อน เมื่ออายุ 42 วันหลัง 
       ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.14 0.04 0.25ns 3.49 5.95 0.86 

Ex.Error           12 2.31 0.19     
Total              15 2.45 0.16     

C.V.(%) = 3.64 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลของเมล่อน เมื่ออายุ 49 วันหลัง 
       ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.12 0.04 0.30ns 3.49 5.95 0.82 

Ex.Error           12 1.66 0.13     
Total              15 1.78 0.11     

C.V.(%) = 2.68 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
 
ตารางผนวกท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลของเมล่อน เมื่ออายุ 56 วันหลัง 
       ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.42 0.14 0.57ns 3.49 5.95 0.65 

Ex.Error           12 3.02 0.25     
Total              15 3.44 0.23     

C.V.(%) = 3.49 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน  าหนักผลของเมล่อน เมื่ออายุ 70 วันหลัง 
       ปลูกในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน 
ANOVA 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.00 0.00 0.01ns 3.49 5.95 0.99 

Ex.Error           12 0.80 0.06     
Total              15 0.80 0.05     

C.V.(%) = 14.39 % 
 

หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P≥0.05) 
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ภาคผนวก ค 

ภาพการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 1 การท าความสะอาดโรงเรือนก่อนการปลูก 

 
ภาพผนวกที่ 2 การผสมวัสดุปลูก 
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ภาพผนวกที่ 3 น าเมล็ดพันธุ์เมล่อนแช่น  าอุ่นประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส นาน 4-6  
          ชั่วโมง 

 
ภาพผนวกที่ 4 บ่มในภาชนะท่ีปิดมิดชิด เพื่อรักษาอุณหภูมิ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 

 



 

 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 5 เมล็ดที่บ่มแล้วเฉพาะเมล็ดที่มีรากงอกเพาะลงถาดเพาะกล้าท่ีมีพีทมอส  
    เป็นวัสดุเพาะโรงเรือนท่ีมีแสงแดดสามารถส่องถึง และรดน  าให้ชุ่ม 

 

 

ภาพผนวกที่ 6 เมื่อครบ 10 วัน หรือเมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบจริงจึงย้ายปลูกลงในวัสดุที่เตรียม  
 ไว้ 
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ภาพผนวกที่ 7 เมื่อต้นเมล่อนมีอายุ 14 วันหลังปลูกให้ท าค้างเพ่ือพยุงล าต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 8 หลังจากปลูกเมล่อนได้ 20 วันหลังปลูก ต้นเมล่อนจะเร่ิมมีการแตกกิ่ง        
          แขนงออกมา ให้ตัดกิ่งแขนงที่เกิดขึ นต่ ากว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อท่ี 12       

                   ออก 
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ภาพผนวกที่ 9 เมื่อปลูกได้ 25 วัน หรือเมื่อดอกตัวเมียบาน ท าการผสมเกสรเมล่อน 

 ในช่วง เช้า ตั งแต่เวลา 8:00 – 10:00 นาฬิกา 

 
ภาพผนวกที่ 10 ในช่วงลูกเท่าไข่ไก่คัดผลเมล่อนลูกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเหลือไว้เพียงต้นละ  

     1 ลูก 
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ภาพผนวกที่ 11 เมื่อคัดลูกแล้ว ตัดยอดเมล่อนบริเวณข้อที่ 30 

 

 
ภาพผนวกที่ 12 เมื่อผสมได้ 25 วันลดการให้น  า หลังจากผสมได้ 30 วันสามารถ 

    เก็บผลผลิตได้ 
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ภาพผนวกที่ 13 การวัดปริมาณของแข็งทั งหมดที่ละลายน  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 14 วัสดุปลูก 4 ชนิด คือ แกลบเผา แกลบเผาผสมมูลวัว แกลบเผาผสม 

                     ธูปฤาษี แกลบเผาผสมผักตบชวา 

แกลบเผา แกลบเผาผสมธูปฤาษี แกลบเผาผสมมลูววั แกลบเผาผสม
ผกัตบชวา 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 

 
ชื่อ – สกุล  นายกิตติพันธ์ บรรพต 
เกิดเมื่อ   18 พฤศจิกายน 2538 
ภูล าเนา   บ้านเลขท่ี 235 หมู่ 4 ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

67130 
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2557 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนิยม 

ศิลป์อนุสรณ์ 
 

 
ชื่อ – สกุล  นายสราวุธ อินทร์จันทร์ 
เกิดเมื่อ   17 มิถุนายน 2539 
ภูล าเนา   บ้านเลขท่ี 21/1 หมู่ที ่7 ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค์ 60170 
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2557 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนพยุหะ

วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 
ชื่อ – สกุล  นายพงศธร ประคองสิน 
เกิดเมื่อ   8 พฤศจิกายน 2538 
ภูล าเนา   บ้านเลขท่ี 70/5 ถนนแสงชัชวาล ต าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค์ 60120 
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2557 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 


