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บ ท คั ด ย่ อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณน้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์
พันธุ์กินรี ภายใต้สภาพโรงเรือนที่มีการให้น้าแบบระบบน้าหยด 4 ระดับ โดยให้ปริมาณน้า 100% 80% 60% และ 40%
ของวัสดุปลูกอุ้มน้าได้ตามล้าดับ คือ 962.5 770.0 577.5, และ 385.0 มิลลิลิตรต่อต้น วางแผนการทดลองแบบ RCBD
จ้านวน 6 ซ้า ๆ ละ 6 ต้น ผลการทดลองพบว่าการให้น้าแบบระบบน้าหยด 4 ระดับมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) โดยการให้ปริมาณน้า 577.5 มิลลิลิตรต่อต้น ส่งผลต่อจ้านวนใบ ความหนาเปลือก ความหวาน และ
ฤทธิ์ ต้า นอนุมูลอิสระ (EC50) สู งที่ สุ ด คื อ 68 ใบ 0.54 เซนติเ มตร 12.90 °Brix และ 1.19 mgFWL-1 ดังนั นการให้น้า
แบบน้าหยดในปริมาณน้า 577.5 มิลลิลิตรต่อต้น โดยแบ่งการให้น้า 2 ครัง คือช่วงเช้าและเย็น ในการปลูกแตงโมอินทรีย์
พันธุ์กินรีเป็นปริมาณน้าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของแตงโมกินรีดีที่สุด

แตงโมกินรี

บทน้า

การท ากิ จ กรรมในแปลงเพาะปลู ก ได้ ได้ แ ก่ แสงสว่ า ง อุ ณ หภู มิ
แตงโมเป็นพืชล้มลุก เถาเลื้อยไปตามพื้นดิน มีอายุสั้น ผลทรง อากาศ ธาตุอาหาร และน้า (Kasemsap, 2008)
น้าเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืชทุกชนิด เป็น
กลม เปลือกแข็ง เมล็ดเล็ก เนื้อสีแดง มีรสหวาน มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระ และสามารถทาให้เกิดการผลิตไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นใน สารอาหารของพืชโดยมีการปลดปล่อยไฮโดรเจนอะตอมให้แก่พืช ซึ่ง
เซลล์เยื้อบุหลอดเลือดมนุษย์ จะมีผลดีทาให้การหมุนเวียนเลือดเป็น เป็นตัวกลางในปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ เป็นตัวทาละลายสสารหลาย
ปกติ อีกทั้งแตงโมเป็นพืชผลไม้เศรษฐกิจ ที่ทารายได้ให้กั บประเทศ ชนิ ด และเป็ น ตั ว กลางในการแพร่ ก ระจายและการเคลื่ อ นย้ า ย
ไทย เนื่องจากคนไทยนิยมรับประทานและมีการส่งออกต่างประเทศ สารละลายต่าง ๆ (Behboudian and Mills, 2013) จากสภาพการ
ค่อนข้างมาก (Thongtha et al., 2017) เมื่อปีพ.ศ. 2558 - 2561 เปลี่ยนแปลงฤดูกาลในแต่ละปีของธรรมชาติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกผลแตงโมจานวน 208 315 331
ภั ย แล้ ง เป็ น สภาวะที่ มี ฝ นน้ อ ยหรื อ ไม่ มี ฝ นเลยในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง
และ 764 เมตริกตัน ตามลาดับ และมีราคาแตงโมเฉลี่ยกิโลกรัมละ
ตามปกติควรจะมีฝนตก จึงส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ภัยแล้ง
9.72 บาท (Department of Agricultural Extension, 2018) ปัจจัย
หรือฝนแล้งในช่วงฤดูฝน เกิดจากการที่ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุ นายน
ที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชโดยทั่วไป คือ ปัจจัย
ด้านพันธุกรรมและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมจาก ต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
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ดังกล่าว จากการรายงานภัยแล้งตั้งแต่ พ.ศ. 2510 - 2536 ประเทศ
ไทยได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง มาตลอด โดยผลของภั ย แล้ ง มี
ผลกระทบโดยตรงกับการทาการเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
เนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ป ระชาชนประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ ท าให้ ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ กิ จ กรรมทาง
การเกษตร เช่ น ดิ น ขาดความชุ่ ม ชื้ น พื ช ขาดน้ า พื ช ชะงั ก การ
เจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่า และผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลง
(Meteorological Department, 2020) ส าหรั บ แตงโมในฤดู แ ล้ ง
ก า ลั ง เ ป็ น พื ช ที่ นิ ย ม น า ม า ป ลู ก เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสามารถ
ในการเจริญเติบโตในฤดูแล้งในพื้นที่ที่มีน้าใต้ดินตื้น โดยไม่ต้องมีการ
ให้น้าชลประทาน ซึ่งจะช่วยทาให้เกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุน
และเวลาให้น้าแก่แตงโมได้ ทั้งนี้ในพื้นที่ที่น้าใต้ดินลึกรากแตงโมหยั่ง
รากลึกไม่ถึง และพื้นที่ชลประทานเข้าไม่ถึง จะเกิดปัญหาการขาดน้า
ทาให้แตงโมชะงักการเจริญเติบโต อีกทั้งการปลูกแตงโมสภาพไร่ที่
ต้องมีการให้น้าซึ่งเป็นการให้น้าแบบปล่อยร่องต้องใช้น้าปริมาณมาก
และการปลูกแบบสภาพไร่นั้นมีโรคและแมลงเข้าทาลายแตงโมได้ง่าย
จึงมีก ารใช้สารเคมีในปริมาณสูง (Taweeluea et al., 2014) ส่วน
ปริมาณความต้องการน้าของการปลูกแตงโมตลอดฤดูกาลปลูกน้อย
กว่าข้าวในปริมาณ 470 ลูกบาศก์เมตร การศึกษาทดลองครั้งนี้จึงเป็น
การปลูกต้นแตงโมในโรงเรือนที่มุงด้วยวัสดุโปร่งแสง เพื่อปกป้องต้น
แตงโมที่ต้องการปลูกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ช่วยป้องกั น
โรคและแมลงที่จะเข้าทาลายต่อต้นแตงโมที่ทาการเพาะปลูก และลด
การใช้ ส ารก าจั ด ศั ต รู พื ช ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Thongket, 2007) ดังนั้นการเพาะปลูกแตงโมในสภาพโรงเรือนโดย
ให้ น้ าแบบน้ าหยดเพื่ อ หาปริ ม าณการใช้ น้ าที่ เ หมาะสม จึ ง เป็ น
ทางเลือกของเกษตรกรในการปลู กแตงโม ช่วยลดความเสี่ยงของการ
ปลู ก แตงโมในสภาพแล้ ง งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาการให้
ปริมาณน้าต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพของ
ผลผลิ ต รวมถึ ง ปริ ม าณฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและสารประกอบ
ฟีนอลิกรวมของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีด้วย

1. วิธีด้าเนินการวิจัย
การเตรียมต้นกล้า
นาเมล็ดพันธุ์แตงโมกินรีเพาะลงในถาดเพาะกล้าที่มีวัสดุปลูก
ผสมระหว่ า งเพอร์ ไ ลท์ (perlite) กั บ เวอร์ มิ คู ไ ลท์ (vermiculite)
อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส หลังจาก
ต้นกล้ามีอายุได้ 2 สัปดาห์ ทาการย้ายต้นกล้าลงถังปลูกที่มีวัสดุปลูก
ผสมระหว่างขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ และแกลบดา อัตราส่วน
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1:1:1 โดยปริ ม าตร ท าการทดลองช่ ว งเดื อ นมกราคม - เมษายน
พ.ศ. 2563
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block
design (RCBD) โดยแบ่งการให้น้าออกเป็น 4 ทรีทเมนต์ จานวน 6
ซ้าๆ ละ 6 ต้น มีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนเท่ากับ
2% ฟอสฟอรั ส เ ท่ ากั บ 2.2% และโพแทสเ ซี ย มเ ท่ ากั บ 3%
เป็ น จ านวน 3 ครั้ ง ตลอดฤดู ก ารปลู ก คื อ ครั้ ง ที่ 1 ใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
จานวน 300 กรัมต่อต้นหลังย้ายกล้า 15 วัน ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
จ านวน 500 กรั ม ต่ อ ต้ น หลั ง ย้ า ยกล้ า 30 วั น และครั้ ง ที่ 3 ใส่ ปุ๋ ย
อิ น ทรี ย์ จ านวน 700 กรั ม ต่ อ ต้ น หลั ง ย้ า ยกล้ า 45 วั น มี ก ารให้ น้ า
4 ระดับ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ในรูปแบบการให้ น้า
ระบบน้าหยดอัตโนมัติ และ โดยให้ปริมาณน้า 100%, 80%, 60%
และ 40% ของวัสดุปลูกอุ้มน้าได้ตามลาดับ คือ 962.5 770.0, 577.5
และ 385.0 มิลลิลิตรต่อต้น ตามลาดับ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระยะ 90
วันหลังงอก บันทึกผลการทดลอง ความยาวต้น ความกว้างแผ่น ใบ
จานวนใบ น้าหนักผลผลิต ความกว้างผลผลิต ความยาวผลผลิต ความ
ยาวรอบวงผลผลิต ความหนาเปลือก รูปร่างผลผลิต ความแน่นเนื้อ
ผลผลิต ความหวานเนื้อผลผลิต ปริมาณคลอโรฟิลล์ ปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ (EC50) และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด นาข้อมูลที่ได้
จากการทดลองมาวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ โดยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบ 2 ปัจ จัย (two-way ANOVA) และวิเคราะห์ ค วาม
แตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ทดลอง (treatment) ด้ ว ยวิ ธี Duncan’s
multiple range test
การบันทึกข้อมูล
ทาการวัดความยาวต้น จานวนใบ และความกว้างใบทุกสัปดาห์
เป็นจานวน 12 สัปดาห์ หลังย้ายปลูก
เมื่ อ แตงโมมี อ ายุ ค รบ 12 สั ป ดาห์ ห ลั ง ย้ า ยปลู ก ท าการวั ด
น้าหนักผลต่อต้น (กรัม) วัดรูปร่างผล (อัตราส่วนของความกว้างต่อ
ความยาวผล) ความหนาของเปลือกผล (เซนติเมตร) ความแน่นเนื้อ
ผล (นิวตัน) และความหวานของเนื้อผล (องศาบริกซ์)
ปริมาณคลอโรฟิลล์ (chlorophyll content) วิเคราะห์ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ทางใบตามวิธีการของ Moran (1982) โดยจะเก็บในช่วง
ผสมเกสร หรือช่วงผสมดอกแตงโมด้วยการตัดใบพืช นับลาดับใบที่
3 - 5 จากยอดจะเป็ นใบที่ ส มบูรณ์ จากนั้นนาใบห่ อ ด้วยกระดาษ
อลูมิเนียมฟลอยด์แช่เย็น แล้วนาไปวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี บันทึกผลหน่วยเป็นปริมาณของคลอโรฟิ ล ล์ต่อ
หน่วยพื้นที่ใบ (กรัม/ตารางเซนติเมตร)
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) เมื่อแตงโมมีอายุ
ครบ 12 สัปดาห์หลังย้ายปลูก ทาการเก็บผลผลิตและเก็บผลวิเคราะห์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ตามวิธีก ารของ Onsri et al. (2015) ทาการ
สกัดสารต่าง ๆ ของเนื้อแตงโมด้วย ethanol ใช้สัดส่วนตัวอย่างต่อตัว
ท าละลายในอั ต ราส่ ว น 1:5 ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบ/นาที แยกเอา
ส่วนใสไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รายงานเป็นค่าความสามารถ
ต้านอนุมูลอิสระให้ลดลงครึ่งหนึ่ง หรือค่า EC50 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัม
Figure 1 Growth curve indicating the growth of plant length.
-1
กรัมน้าหนักสดต่อลิตร (mgFWL ) โดยตัวเลขที่มีค่าน้อยแสดงให้เห็น
และการเจริ ญ เติ บ โตความกว้ า งแผ่ น ใบของแตงโมพั น ธุ์ กิ น รี ที่ ใ ห้
ถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมาก
ปริ ม าณน้ าที่ แ ตกต่ า งกั น พบว่ า สั ป ดาห์ ที่ 1 - 3 มี แ นวโน้ ม ทิ ศ ทาง
เดียวกัน และสัปดาห์ที่ 3 - 9 ในการให้ปริมาณน้า 962.5 มิลลิลิตรต่อ
2. ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลของปริมาณน้าต่อการเจริญเติบโตของแตงโมอินทรีย์ พัน ธุ์ ต้นมีแนวโน้มความกว้างแผ่นใบสูงที่สุดในทุกระดับปริมาณการให้น้า
กินรีในโรงเรือน พบว่าความยาวต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ (Figure 2)
มีผลให้ความกว้างแผ่นใบและจานวนใบของแตงโมกินรีแตกต่างกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการให้น้าที่ปริมาณ 962.5
มิลลิลิตรต่อต้น ส่งผลให้ความกว้างแผ่นใบสูงสุดที่ 10.07 เซนติเมตร
แต่ไม่มีความแตกต่างกั บการให้ ปริม าณน้า 770.0 มิลลิลิตรต่ อ ต้ น
และที่ปริมาณการให้น้า 770.0 577.5 และ 385.0 มิลลิลิตรต่อต้น ให้
จานวนใบสูงสุดที่ 68 68 และ 67 ใบ ตามลาดับ (Table 1)
Table 1 Effect of irrigation on growth, plant length, leave width and
number of leaves.
Irrigation
(ml/plant)
962.50
770.00
577.50
385.00
F-test
C.V. (%)

Plant length
(cm)
231.09
244.89
249.75
228.94
ns
7.72

Leave width
(cm)
10.07 a
9.88 a
9.31 c
9.60 b
*
2.31

Number of
leaves
63.68 b
67.50 a
67.67 a
66.83 a
*
3.79

a,b,c Difference letters in the same column indicate significant differences. (p≤0.05)
ns = not significantly different. (p>0.05)
* = Significantly different at 95 % level

Figure 2 Growth curve indicating the growth of leaves width.

และการเจริญเติบโตจานวนใบของแตงโมพันธุ์กินรีที่ให้ปริมาณน้าที่
แตกต่างกัน พบว่า สัปดาห์ที่ 1 - 4 มีแนวโน้มทิศทางเดีย วกั น และ
สัปดาห์ที่ 5 - 9 มีแนวโน้มจานวนใบสูงทิศทางเดียวกั นของการให้
ปริ ม าณน้ า 962.5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ต้ น และ 577.5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ต้ น
รองลงมาคือ แนวโน้มจานวนใบสูงทิศทางเดียวกันของการให้ปริมาณ
น้า 770.0 มิลลิลิตรต่อต้น และ 385.0 มิลลิลิตรต่อต้น (Figure 3)

ซึ่ ง การเจริ ญ เติ บ โตความยาวต้ น ของแตงโมพั น ธุ์ กิ น รี ที่ ใ ห้
ปริมาณน้าที่แตกต่างกั น พบว่าสัปดาห์ที่ 1 - 4 มีแนวโน้มทิ ศ ทาง
เดียวกันและสัปดาห์ที่ 4 - 7 ในการให้ปริมาณน้า 385.0 มิลลิลิตรต่อ
ต้ น มี แ นวโน้ ม ความยาวต้ น สู ง ที่ สุ ด ในทุ ก ระดั บ ปริ ม าณการให้ น้ า
(Figure 1)
Figure 3 Growth curve indicating the growth of number of leaves.
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ผลของปริมาณน้าต่อผลผลิตและคุณ ภาพผลผลิตของแตงโม
อิ น ทรี ย์ พั น ธุ์ กิ น รี ใ นโรงเรื อ น พบว่ า ปริ ม าณสาร Chlorophyll A,
Chlorophyll B และ Total Chlorophyll ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
ทางสถิติ (Table 2)
Table 2 Effect of irrigation on Chlorophyll A, Chlorophyll B and Total
Chlorophyll.
Irrigation

Chlorophyll A

Chlorophyll B

(ml/plant)
962.50
770.00
577.50
385.00
F-test
C.V. (%)

(g/cm²)
23.75
24.22
24.86
25.87
ns
7.50

(g/cm²)
5.97
5.72
7.14
6.20
ns
9.10

Total
Chlorophyll
(g/cm²)
29.72
29.94
31.99
32.08
ns
7.83

a,b,c Difference letters in the same column indicate significant differences. (p≤0.05)
ns = not significantly different. (p>0.05)

น้าหนักผลและความยาวผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความ
กว้างผล ความยาวรอบวงผล รูปร่างผล และความหนาเปลือกผลของ
แตงโมพั น ธุ์ กิ น รี มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยที่ปริมาณการให้น้า 385.0 มิลลิลิตรต่อ ต้น ให้ความ
กว้างผลสูงสุดที่ 10.32 เซนติเมตร แต่ไม่พบความแตกต่างกับการให้
ปริมาณน้า 577.5 และ 962.5 มิลลิลิตรต่อต้น การให้ปริมาณน้ า
962.5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ต้ น ให้ ค วามยาวรอบวงผลสู ง สุ ด ที่ 29.67
เซนติเมตร แต่ไม่พบความแตกต่างกับการให้ปริมาณน้า 577.5 และ
385.0 มิลลิลิตรต่อต้น และการให้ปริมาณน้า 385 มิลลิลิตรต่อต้นให้
ความหนาเปลือกสูงสุดที่ 0.38 เซนติเมตร และให้รูปร่างผลสูงสุดที่
1 : 0.91 ส่วนความหนาเปลือกและรูปร่างผลไม่แตกต่างไปจากการ
ให้ปริมาณน้า 962.5 มิลลิลิตรต่อต้น (Table 3)
Table 3 Effects of irrigation on physical productivity, fruit weight, fruit width,
fruit long, fruit circle length, fruit shape and fruit peel thickness.

(cm)

Fruit
circle
length
(cm)

Fruit
peel
thickness
(cm)

11.58

29.67 a

0.42 bc

8.94 b

10.65

26.59 b

0.44 b

466.05

9.29
ab

11.08

29.57 a

0.54 a

385.00

435.87

10.32 a

11.33

F-test
C.V. (%)

ns
9.30

*
9.94

ns
0.84

Irrigation

Fruit
weight

Fruit
width

Fruit
long

(ml/plant)

(g)

962.50

463.81

(cm)
10.09
ab

770.00

420.07

577.50

28.57
ab
*
8.44

0.38 c
*
10.79

Shape
1 : 0.87
ab
1 : 0.84
b
1 : 0.85
b
1 : 0.91
a
*
6.06

a,b,c Difference letters in the same column indicate significant differences. (p≤0.05)
ns = not significantly different. (p>0.05)
* = Significantly different at 95 % level

30

ส่วนความแน่นเนื้อและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ แต่ความหวานและฤทธิ์ต้ าน
อนุมูลอิสระของแตงโมพันธุ์กินรีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ปริมาณการให้น้า 577.5 มิลลิลิตรต่อต้นให้
ความหวานสูงสุดที่ 12.90 °Brix แต่ไม่แตกต่างไปจากการให้ปริมาณ
น้า 770.0 มิลลิลิตรต่อต้น และที่ปริมาณการให้น้า 577.5 มิลลิลิตร
ต่อต้นให้ค่าความสามารถต้านอนุมูลอิสระให้ลดลงครึ่งหนึ่งหรือค่า
EC50 สูงสุดที่ 1.19 mgFWL-1 (Table 4)
Table 4 Effects of irrigation on yield qualities firmness, total soluble solids,
antioxidant activity and phenolic compounds.
Irrigation
(ml/plant)

Firmness
(N)

Total
Soluble
Solids
°Brix

962.50
770.00
577.50
385.00
F-test
C.V. (%)

10.07
9.95
9.14
9.13
ns
9.78

12.33 b
12.54 ab
12.90 a
11.75 c
*
2.86

DPPH
scavenging
activity
(EC50 :
mgFWL-1)
2.59 b
5.66 c
1.19 a
3.37 b
*
10.50

Total
Phenolic
Compound
(mgGAE.gFW1)
0.41
0.43
0.42
0.46
ns
13.08

a,b,c Difference letters in the same column indicate significant differences. (p≤0.05)
ns = not significantly different. (p>0.05)
* = Significantly different at 95 % level

ดั ง นั้ น การปลู ก แตงโมอิ น ทรี ย์ พั น ธุ์ กิ น รี ที่ มี ก ารให้ ป ริ ม าณ
น้ า 577.5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ต้ น ส่ ง ผลต่ อ จ านวนใบ ความหนาเปลื อ ก
ความหวาน และฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระดี ที่ สุ ด สอดคล้ อ งกั บ งาน
ทดลองของ Ufoegbune et al. (2014) ได้ มี ก ารศึ ก ษาการปลู ก
แตงโมช่ ว งฤดู แ ล้ ง ที่ มี ก ารจั ด การน้ าให้ พื ช อย่ า งเหมาะสม
เปรียบเทียบกับการปลูกช่วงฤดูฝนที่ได้รับน้าตามธรรมชาติร่วมกับ
การใช้ปุ๋ย เคมีและปุ๋ย อินทรีย์ พบว่า ช่วงฤดูแล้งแตงโมที่ได้รับปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ ใ ห้ ค วามยาวต้ น และจ านวนใบสู ง กว่ า การปลู ก ช่ ว งฤดู ฝ น
เนื่องจากฤดูแล้งมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่อนต่ากว่าช่วงฤดูฝน
จึงทาให้พืชมีการปรับตัว ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า และจาก
การรายงานของ Woo-Jung et al. (2003) พบว่ า ปุ๋ ย เคมี มี ธ าตุ
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และมีอัตราการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ของปุ๋ยเคมีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้ทันที
แต่ขณะที่ปุ๋ย อินทรีย์มีอัตราการปลดปล่อยของธาตุอาหารเป็นไป
อย่ า งช้ า ๆ เนื่ อ งจากธาตุ อ าหารพื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
สารประกอบอินทรีย์ เช่น ธาตุไนโตรเจนอยู่ในสารประกอบประเภท
โปรตีนเป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีก ารใส่ปุ๋ย อินทรีย์ส่งไปในดิน พืชจะไม่
สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์ในดินเสีย ก่ อน จึงจะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่ า นั้ น
ออกมาอยู่ในรูปสารประกอบอนินทรีย์ซึ่งพื ชสามารถดูดไปใช้ได้ จาก
การทดลองจะเห็นได้ว่าน้าหนักผลผลิตที่ได้มีน้าหนักเท่ากับ 466.05
กรัม ซึ่งน้อยกว่าในรายงานของ Taweeluea et al. (2014) ที่พบว่า
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การปลูก แตงโมที่มีการให้ปุ๋ยเคมีและให้น้าตลอดฤดูกาลมีน้าหนัก
ผลผลิตเท่ากับ 1,010 กรัม ส่วนความกว้างผลผลิตที่ได้ มีค่าเท่ากั บ
10.32 เซนติเมตรและความยาวผลผลิตที่ได้เท่ากับ 11.58 เซนติเมตร
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ Fernandes et al. (2014) ที่ พ บว่ า การปลู ก
แตงโมแบบให้น้ าทุก วั นในตอนเช้า ด้วยปริ ม าณ 100% ทุก วัน ให้
ความกว้างผลผลิตเท่ากั บ 23.99 เซนติเมตร และการปลูก แตงโม
แบบการให้น้า 2 ครั้งต่อวัน ปริมาณ 50 % ในตอนเช้าและปริมาณ
50 % ในช่ ว งบ่ า ย ให้ ค วามยาวผลผลิ ต เท่ า กั บ 30.36 เซนติ เ มตร
เนื่องด้วยความถี่ในการให้น้าและพืชได้รับปริมาณน้าที่แตกต่างกั น
ส่ ง ผลให้ ค วามกว้ า งผลและความยาวผลที่ ไ ด้ ใ นงานทดลองไม่
สอดคล้ อ งกั น อี ก ทั้ ง ระยะการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ไม่ เ หมาะสมตาม
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวของแตงโมตามคาแนะนาด้วย (Phokawattana
and Ratchaboot, 2012) ส่วนของความหนาเปลือกที่ได้สูงสุดมีค่า
เท่ากับ 0.38 เซนติเมตรและความหวานสูงสุดเท่ากับ 12.90 °Brix
ซึ่งความหนาเปลือกมีค่าน้อยกว่าแต่ให้ค่าความหวานสูงกว่า งาน
ทดลองของ Srisawad (1990) พบว่าผลผลิตแตงโมที่ได้มีความหนา
เปลื อ ก 0.96 เซนติ เ มตร และความหวาน 8.96 °Brix ส่ ว นของ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุดที่ 0.46 mgGAE.gFW-1 สูงกว่า
ง า น ท ด ล อ ง ข อ ง Thongtha et al. ( 2017) พ บ ว่ า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมในแตงโมอยู่ในช่วง 0.2 - 0.3 mgGAE.gFW-1
และฤทธิ์ต้านอนุมู ลอิ สระจากระดับ น้ าที่ ลดลงมี ผ ลต่ อ ค่า EC50 ที่
ลดลงสอดคล้องกับงานทดลองของ Scalabrelli et al. (2007) พบว่า
การที่ต้นองุ่นได้รับความเครีย ดจากการขาดน้าทาให้ปริมาณสารฟี
นอลิกในผลเพิ่มขึ้น

3. สรุป
การให้ปริมาณน้า 577.5 มิลลิลิตรต่อต้น ส่งผลต่อจานวนใบ
ความหนาเปลือก ความหวาน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด ดังนั้น
การให้น้าแบบน้าหยดในปริมาณน้า 577.5 มิลลิลิตรต่อต้น โดยแบ่ง
การให้น้า 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น ในการปลูกแตงโมอินทรีย์
พันธุ์กินรี เป็นปริมาณน้าที่เหมาะสมต่ อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิตของแตงโมกินรีดีที่สุด

4. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิตที่สนับสนุนทุนวิจัย
ในครั้งนี้ ขอบคุณ วิทยาลัย นวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิตที่สนับสนุนสถานที่ทางานทดลอง ณ ศูนย์ศึกษา
และเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ABSTRACT
The objective of this research was to study effect of irrigation on growth, yield and
yield quality of organic watermelon Kinaree varieties. There were four levels of drip
irrigation such as 100%, 80%, 60% and 40% (962.5, 770, 577.5 and 385 ml./plant
respectively). This experiment was designed by RCBD with 6 repetitions and 6
plants in each. The result showed that the four levels of irrigation affected to
statistically significant difference (p < 0.05). Applying 577.5 ml./plant had the
highest in number of leaves, fruit peel thickness, Brix and antioxidant activity
(EC50) (68 leaves, 0.54 cm., 12.90 °Brix and 1.19 1.19 mgFWL-1). Therefore, the
drip irrigation in 577.5 ml./plant for 2 times a day (morning and evening) was
appropriate amount of irrigation for growth, yield and yield quality of organic
watermelon Kinaree varieties.
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