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บทคัดยอ 
 ทดสอบการฉายรังสีแกมมาในเมล็ดแตงโมเนื้อเหลืองพันธุ “หวยทรายทอง” พบวา ปริมาณรังสี
แกมมาที่ทําใหเกิดอัตราการตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีคาประมาณ 420 Gy และปริมาณรังสีแกมมาที่ทําใหเกิด
อัตราการเจริญเติบโตลดลงครึ่งหนึ่ง (GR50) มีคาประมาณ 480 Gy เมื่อนําเมล็ดแตงโมที่ไดรับการฉายรังสี
ปริมาณที่เหมาะสม คือ 200 และ 400 Gy ไปปลูกทดสอบพบวา ในรุน M1 ตนที่ไดรับการฉายรังสีจะมีการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตชากวาตนที่ไมไดรับการฉายรังสี ตอมาทําการปลูกทดสอบในรุนลูก  (M2) พบ
ลักษณะกลายพันธุบนผลแตงโม คือ แตงโมบางสายพันธุลายเขียวเขมบนผลหายไป  
 เมื่อนําเมล็ดที่ไดจากแตงโมที่ไมมีลายนี้ไปปลูกทดสอบยีน พบวาลักษณะมีลายบนผลแตงโมเปน
ลักษณะเดน(dominant) และลักษณะไมมีลายบนผลเปนลักษณะดอย (recessive) ทําการคัดตนแตงโมเถาส้ัน
ที่ใหผลผลิตจนถึงรุนที่ 7 ปรากฏวาไดแตงโมไมมีลาย เถาส้ัน 2 สายพันธุ และไดแตงโมมีลายปกติ เถาส้ันอีก 
2 สายพันธุ   
 
Effect of Gamma Irradiation to Yellow Flesh Watermelon cv. “Huay Sai Thong” 
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Abstract 

 Yellow flesh watermelon seeds cv. Huay Sai Thong was irradiated with gamma rays. The 
experiment has been shown LD50 dose at 420 Gy and GR50 dose at 480 Gy approximately. 
 Seeds of watermelon irradiated at 200 and 400 Gy were sown to find out mutation 
characteristics. The growth rate of M1 plants was lower than the normal one. In M2 plants, some 
irradiated lines showed non-dark green stripe on surface of fruit.  Genetic testing was done  
according to skin color on watermelon fruit. It was found that the normal stripe characteristic was 
dominant and non-stripe characteristic was recessive.  The short length vine characteristic was 
selected till M7 generation. The two lines of non-stripe watermelon and two lines of normal-stripe 
watermelon were selected for short length vine characteristic. 
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บทนํา 
                 แตงโมมีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrullus vulgaris Linn.จัดเปนพืชสกุลแตง(Cucurbitae) มีถ่ิน
กําเนิดอยูในบริเวณตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ(4) ลักษณะลําตนเปนไมเถาเล้ือย มีความยาว
ประมาณ 2 - 6 เมตรแลวแตพันธุ เปนพืช monoecious คือมีดอกตัวผู และดอกตัวเมีย อยูในตนเดียวกัน  แต
เปนดอกไมสมบูรณเพศ  แยกไดเปนดอกตัวผู  ( มีเฉพาะเกสรตัวผู )  และ ดอกตัวเมีย ( มีเฉพาะเกสรตัวเมีย 
)  แตงโมเปนไมลมลุก มีอายุประมาณ 65 - 100 วัน(1) โดยปกติชาวสวนแตงโมจะผสมเกสรดวยมือ และเก็บ
ผลแตงโมไว 1 - 2 ผล/ ตน และปลิดผลสวนเกินออกทั้งหมด ผลแตงโมมีน้ําหนัก 2 - 6 กิโลกรัม/ ผล เปนน้ํา
กวา 90 % เนื้อผลมี 2 สี คือ สีแดง และ สีเหลือง ในแตละผลมีเมล็ดประมาณ 200 - 400 เมล็ด(2) 
                  สําหรับในประเทศไทย ศูนยศึกษาและพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต. สาม
พระยา อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี รวมกับภาควิชา พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาพันธุแตงโมเนื้อ
เหลืองลูกผสม  “หวยทรายทอง”  ซึ่งมีลักษณะที่ดีเดน คือ มีขนาดผลใหญ ( 4 กิโลกรัม / ผล )  สามารถ
ปรับตัวปลูกในสภาพดินทรายได  มีความหวานสูง ( 10.8 Ο brix )  แตยังมีขอเสีย คือ ผลแตงออน แตกงาย
ไมทนตอสภาพการขนสง ลําตนมีเถายาวมาก ( 5 เมตร / ตน) ทําใหตองใชพ้ืนที่ปลูกมาก และไมทนตอสภาพ
เครียดทางธรรมชาติ เชน น้ําทวมขัง รอนจัด ความเปนกรด - ดาง ของดิน ฯลฯ(3) ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ
แตงโมเนื้อเหลือง “หวยทรายทอง”  โดยการฉายรังสีแกมมา จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหแตงโมเนื้อเหลืองพันธุ
หวยทรายทองมีลักษณะที่ดีย่ิงขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 
                  1. เพ่ือใหไดตนที่มีเถาส้ัน สามารถปลูกไดมากขึ้นใน หนึ่งหนวยพ้ืนที่ 
                  2. เพ่ือใหไดลักษณะที่ดีเดน เปนประโยชนในทางพันธุศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน                  
                     ในการปรับปรุงพันธุโดย conventional breeding หรือ การทํา F1 - hybrid ตอไป 
 
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 
         1. วัสดุและอุปกรณ 
                 1.1   เมล็ดแตงโมพันธุ “หวยทรายทอง”  
                 1.2   วัสดุอุปกรณผสมพันธุ เชน คีม , ถุงครอบ , เชือก ฯลฯ 
                 1.3   วัสดุกําจัดศัตรูพืช เชน ยากันรา  ยาฆาแมลง  

1.4 ปุยเคมี  ปุยคอก 
1.5 พลาสติกคลุมแปลง 
1.6 ถุงเพาะชํา , กระบะเพาะชํา 
 

      2. วิธีการทดลอง 
 การทดลองที่ 1 การทดสอบหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการฉายรังสีเมล็ดแตงโม 

นําเมล็ดแตงโมมาฉายรังสีปริมาณ 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Gy 
ตามลําดับ  treatment ละ 10 เมล็ด แลวนําเอาเมล็ดแตงโมไปปลูกในกระบะเพาะชํา ปลูกเปนแถว โดยมี
เมล็ดที่ไมไดฉายรังสีปลูกเปรียบเทียบดวย เรียงลําดับกันไปตั้งแต 0 - 1000 Gy เมื่ออายุประมาณ 3 สัปดาห 
นับจํานวนตนที่อยูรอดที่ปริมาณรังสีแตละอัตรา(dose) แลวปรับเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตกับพวกที่ไมได
ฉายรังสี โดยปรับจํานวนตนรอดของพวกที่ไมไดฉายรังสีเปน 100% หาคาความสัมพันธของปริมาณรังสีกับ
เปอรเซ็นตความอยูรอดของตนกลา โดยใหปริมาณรังสีอยูบนแกน X เปอรเซ็นตความอยูรอดอยูบนแกน Y  
จากจุด 50% บนแกน Y ลากเสนออกมาตัดเปอรเซ็นตความอยูรอด และลากลงมาตัดคาปริมาณ รังสีในแกน 
X  ณ จุดตัดบนแกน X เปนปริมาณรังสีที่ทําใหพืชอยูรอด  50% หรือ ตาย 50% เรียกปริมาณรังสีนี้วา LD50 
 การหาคา GR50 ก็เชนเดียวกัน โดยเปล่ียนจากการวัดเปอรเซ็นตความอยูรอดของตนกลามาเปนการ
วัดการเจริญเติบโต ในที่นี้ใชวัดความสูงของตนกลาแตงโม เมื่อตนกลาอายุไดประมาณ 3 สัปดาห  หาคาเฉล่ีย



ความสูงของแตละ treatment ปรับเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นกับพวกที่ไมไดฉายรังสี ซึ่งปริมาณรังสีที่ทําให
ความสูงลดลงครึ่งหนึ่งของพวกไมไดฉายรังสี คือ คา GR50 
 โดยท่ัวไปปริมาณรังสีที่แนะนําใหใชในงานปรับปรุงพันธุพืชคือ ปริมาณรังสีที่ทําใหเกิดการตายกับ
ตนกลา 30 - 50% (LD 30 -  LD 50) 
 การทดลองที่ 2  การฉายรังสีเมล็ดแตงโมเพื่อกอใหเกิดการกลายพันธุ 
              1. ฉายรังสีเมล็ดแตงโมดวยปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่ไดจากการทดลองที่ 1 แลวนําไปปลูกทดสอบ 
              2. คัดเลือกพันธุที่ใหเปลือกเหนียว เถาสั้น ตนแข็งแรงทนตอสภาพเครียดทางธรรมชาติ หรือ 
ลักษณะทางพันธุศาสตร ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาพันธุ หรือ การทํา  F1 - hybrid 
              3. ทดสอบคุณภาพผลผลิต  
          สถานที่ทําการทดลอง 
                   1. กองวิทยาศาสตรชีวภาพ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
                            - ฉายรังสีเมล็ดแตงโมเนื้อเหลืองพันธุ “หวยทรายทอง” 
                   2. ศูนยศึกษาและพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.สามพระยา  อ.  
                      ชะอํา  จ. เพชรบุรี 
                            - ปลูกทดสอบเพื่อหาปริมาณรังสีที่เหมาะสม 
                            - ปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ เพ่ือใหไดลักษณะดีเดนตามที่ตองการ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 การทดลองที่ 1 การทดสอบหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการฉายรังสีเมล็ดแตงโม 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธของปริมาณรังสีกับความอยูรอดของตนกลาแตงโม “หวยทรายทอง”            

ปริมาณรังสี (Gy) จํานวนตนที่รอด เปอรเซ็นตเทียบกับเมล็ด 
ที่ไมฉายรังสี(control) 

0 (control) 20 100 
100 18 90 
200 13 65 
300 12 60 
400 9 45 
500 9 45 
600 5 25 
700 5 25 
800 2 10 
900 0 0 
1000 0 0 



% ความอยูรอด         
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                                                                    ปริมาณรังสี (Gy) 
  LD 30 = 230 Gy ; LD 50 = 420 Gy 
รูปท่ี 1  การหาปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ (LD 30 และ LD 50)  
ตารางที่ 2  ความสัมพันธของปริมาณรังสีกับความสูงเฉล่ียของตนกลาแตงโม “หวยทรายทอง”             

ปริมาณรังสี (Gy) ความสูงเฉล่ีย(cm.) เปอรเซ็นตเทียบกับเมล็ด 
ที่ไมฉายรังสี(control) 

0 (control) 18.6 100.0 
100 19.8 106.5 
200 14.9 80.1 
300 11.0 59.1 
400 9.0 48.4 
500 7.5 40.3 
600 5.6 30.1 
700 4.0 21.5 
800 2.7 14.5 
900 0 0 
1000 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



% การเจริญเติบโต 
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                                                                  ปริมาณรังสี (Gy) 
         GR 30 = 310 Gy   ; GR 50 = 480 Gy 
รูปท่ี 2  การหาปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ (GR 30 และ GR 50 ) 
   

การทดลองที่ 2  การฉายรังสีเมล็ดแตงโมเพ่ือกอใหเกิดการกลายพันธุ 
การฉายรังสีเมล็ดแตงโมเนื้อเหลืองพันธุ “หวยทรายทอง” ดวยปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่ไดจากการ

ทดลองที่ 1  คือ 200, 400 Gy พบวา ตนแตงโมที่ฉายรังสี 200 Gy มีเปอรเซ็นตความอยูรอดประมาณ 70 % 
ในขณะที่ตนแตงโมที่ฉายรังสี 400 Gy มีเปอรเซ็นตความอยูรอดประมาณ 60% เมื่อเทียบกับตนแตงโมที่
ไมไดฉายรังสี (control)  ที่มีเปอรเซ็นตความอยูรอดประมาณ 95% เมื่อนํากลาแตงโมที่มีอายุ 2 สัปดาหลง
แปลงปลูกทดสอบผลผลิตรุนแรกปรากฏวา กลาแตงโมฉายรังสีมีการเจริญเติบโตชากวากลาแตงโมที่ไมได
ฉายรังสี กลาวคือ ตนแตงโมที่ไมไดฉายรังสีมีอายุเก็บเกี่ยว 75 วัน ตนแตงโมที่ฉายรังสี 200 Gy มีอายุเก็บ
เกี่ยว 80-85 วัน และตนแตงโมที่ฉายรังสี 400 Gy มีอายุเก็บเกี่ยว 85-90 วัน  พบการเปล่ียนแปลงบาง
ลักษณะในตนแตงโมฉายรังสี คือ พบวามีตนแคระแกร็น ใบบิดเบ้ียวผิดรูปทรง ทําการคัดเลือกตนที่ใหผลผลิต
ตามปกติ เก็บเมล็ดพันธุเพ่ือนําไปปลูกในรุนที่ 2 ตอไป 

ทําการปลูกแตงโมในรุนที่ 2 จํานวน 812 ตน ปรากฏวาพบลักษณะเถาส้ันกวา 3 เมตร จํานวน 36 
ตน แตพบวา ในจํานวนนี้มีตนที่ใหลักษณะสมบูรณ  แข็งแรง และใหผลที่มีคุณสมบัติดีเดนเทียบเทาพันธุเดิม
เพียง 4 ตนและคัดเลือกไว นอกนั้นถึงแมวาจะใหเถาส้ัน แตผลแตงโมที่ไดก็มีขนาดเล็ก หรือผลเบ้ียวตามไป
ดวย  ผลผลิตของแตงโมรุนที่ 2 ตํ่ากวาปกติ เนื่องจากมีพายุฝน ทําใหเกิดน้ําทวมแปลงปลูก เปนผลใหผล
แตงโมเกิดอาการฉ่ําน้ํา และมีความสูญเสียจากการเนาเละของผลแตงโมจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม ยังคง
เก็บเมล็ดพันธุรุนนี้เอาไวได 

นอกจากนี้ในการปลูกแตงโมรุนที่ 2 นี้ พบลักษณะที่นาสนใจข้ึน คือพบการกลายพันธุบนเปลือกผล
แตงโม  เกิดลักษณะไมมีลายบนเปลือกผลแตงโมขึ้นจํานวน 2 ตนจากแตงโม 812 ตน ตนหนึ่งไดจากการฉาย
รังสี 200 Gy และอีกตนหนึ่งไดจากการฉายรังสี 400 Gy  

ทําการทดสอบลักษณะพันธุแตงโมเนื้อเหลืองไมมีลาย เพ่ือประโยชนเชิงพันธุศาสตร คือ เมื่อนํา
เมล็ดที่ไดจากผลแตงโมที่ไมมีลายนี้ไปปลูกทดสอบยีนโดยผสมตัวเอง (selfing) ไดผลผลิตรุนลูกเปน ลักษณะ
ผลแตงโมไมมีลายทั้งหมด และ เมื่อนําไปผสมขามกับแตงโมมีลายบนผลตามปกติ ไดผลผลิตรุนลูกในชั่วที่ 1 
(F1) เปนลักษณะผลมีลายตามปกติทั้งหมด และเมื่อนําเมล็ดที่ไดจาก รุนลูกในชั่วที่ 1 มาปลูก และทําการผสม



ตัวเองพบวา ในรุนที่ 2 (F2)  ไดทั้งผลแตงโมที่มีลายตามปกติ และผลแตงโมที่ไมมีลายในอัตราสวน 80:27 ซึ่ง
ใกลเคียงกับอัตราสวน 3:1 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาลักษณะมีลายบนผลเปนลักษณะเดน (dominant) และ
ลักษณะไมมีลายบนผลเปนลักษณะดอย (recessive)  

เมื่อทดลองปลูกแตงโมเนื้อเหลืองฉายรังสีในรุนตอมา (M3)  พบวาแตงโมฉายรังสีจะมีอายุเก็บเกี่ยว
เปนปกติเมื่อเทียบกับแตงโมที่ไมไดฉายรังสี พบการเปล่ียนแปลงในบางลักษณะในตนแตงโมฉายรังสีที่ไมมี
ลายบนผลบางตน คือ มีใบแหลมเรียวเล็ก  ขอบใบหยักลึกกวาสายพันธุเดิม ในรุนนี้ไดทดสอบเมล็ดพันธุที่ให
เถาส้ันที่ไดรับคัดเลือกไวในรุนที่ 2 ปรากฏวา เถาแตงโมในรุนที่ 3 นี้ยังมีความแปรปรวนมาก มีทั้งตนเถาสั้น
และตนเถายาวสลับกันไป เก็บเมล็ดพันธุที่ใหเถาสั้น และใหผลผลิตปกติ เพ่ือนําไปปลูกในรุนที่ 4 ตอไป   

ในสวนของตนแตงโมที่ใหผลไมมีลายนั้น ไดนํามาปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกตนเถาสั้นในทํานอง
เดียวกับตนแตงโมที่ใหผลมีลายตามปกติ  ซึ่งใหผลเชนเดียวกันคือ มีความแปรปรวนมาก มีทั้งตนเถาสั้นและ
ตนเถายาวสลับกันไป อยางไรก็ตามไดทําการเก็บเมล็ดพันธุที่ใหเถาส้ัน และใหผลผลิตปกติ เพ่ือนําไปปลูกใน
รุนที่ 4 ตอไป  

ในรุนตอมา (M4) ไดทดสอบเมล็ดพันธุที่ใหเถาสั้นที่ไดรับคัดเลือกไวในรุนที่ 3 ทั้งพันธุเดิมมีลาย และ
พันธุกลายไมมีลายปรากฏวา เถาแตงโมในรุนที่ 4 นี้ยังคงมีความแปรปรวนมาก มีทั้งตนเถาสั้นและตนเถา
ยาวสลับกันไป ทําการเก็บเมล็ดพันธุที่ใหเถาสั้น และใหผลผลิตปกติ เพ่ือนําไปปลูกในรุนที่ 5 ตอไป 

 ในการปลูกรุนที่ 5 (M5) ไดปลูกทดสอบเมล็ดพันธุที่ใหเถาสั้นที่ไดรับคัดเลือกไวในรุนที่ 4ทั้งพันธุ
เดิมมีลาย และพันธุกลายไมมีลาย ปรากฏวา เถาแตงโมในรุนที่ 5 มีความแปรปรวนต่ําลง สวนใหญจะใหตน
เถาส้ันแตยังคงมีตนเถายาวสลับอยูบาง ในแตงโมพันธุเดิม (มีลาย) ตนที่มีความยาวเกิน 3.5 เมตร 15 ตน
จาก 75  ตน คิดเปน 17 % ของทั้งหมด และในแตงโมพันธุกลาย (ไมมีลาย) ตนที่มีความยาวเกิน 3.5 เมตร 8 
ตนจาก 47 ตน คิดเปน 17 % ของทั้งหมด ทําการเก็บเมล็ดพันธุที่ใหเถาสั้น และใหผลผลิตดี เพ่ือนําไปปลูก
ในรุนที่ 6  

ตอมาทําการปลูกแตงโมฉายรังสีรุนที่ 6 (M6) ทั้งพันธุเดิมมีลาย และพันธุกลายไมมีลาย ปรากฏวา 
เถาแตงโมในรุนที่ 6 สวนใหญจะใหตนเถาสั้นแตยังคงมีตนเถายาวอยูบาง ในแตงโมพันธุเดิม (มีลาย) ตนที่มี
ความยาวเกิน 3.5 เมตร 15 ตนจาก 82  ตน คดิเปน 18 % ของทั้งหมด และในแตงโมพันธุกลาย (ไมมีลาย) 
ตนที่มีความยาวเกิน 3.5 เมตร 8 ตนจาก 71 ตน คิดเปน 11 % ของทั้งหมด ทําการเก็บเมล็ดพันธุที่ใหเถาสั้น 
และใหผลผลิตดี เพ่ือนําไปปลูกในรุนที่ 7 

การปลูกในรุนที่ 7  สวนใหญเถาสั้นกวา  3.5 เมตร ในจํานวนนี้มีตนที่ใหลักษณะสมบูรณ แข็งแรง
และใหผลที่มีคุณสมบัติดีเดนเทียบเทาพันธุเดิม คัดเลือกไดจํานวน 10 สายพันธุ โดยแบงเปนแตงโมไมมีลาย 
เถาส้ัน 2 สายพันธุ และ แตงโมมีลายปกติ เถาส้ัน 2 สายพันธุ (8 สายพันธุยอย) เพ่ือ การผลิตเมล็ดพันธุแท
ตอไปเนื่องจากมีความดีเดนหลายดานรวมเขาดวยกัน เชน มีเถาส้ัน เปลือกเหนียว ความหวาน ใกลเคียง
พันธุเดิม ( ตารางที่ 3) 

 
 
 
 
ตารางที่ 3   ความยาวเถา, ความเหนียวเปลือก และ ความหวาน ของแตงโมเนื้อเหลือง “หวยทรายทอง” ฉาย
รังสีรุนที่ 7 (M7) 
 

สายพันธุ สาย
พันธุ
ยอย 

 

ความยาว
เถาเฉล่ีย 
(เมตร) 

ความเหนียว
เปลือก 

(Kg/inch2) 

ความหวาน 
(oBrix) 

สีเปลือก 

หวยทรายทอง (control) 
 

 3.95 4.6 11.0-12.0 เขียว ลายสีเขียวเขม 

หมายเลข 4 - 200Gy 1 3.18 8.6 9.0-10.6 เขียว ลายสีเขียวเขม 



 2 3.30 6.8 9.0-10.2 เขียว ลายสีเขียวเขม 
 3 3.17 6.4-8.6 7.4-11.0 เขียว ลายสีเขียวเขม 
 4 3.22 9.4 9.8-11.2 เขียว ลายสีเขียวเขม 
 5 3.32 8.6 11.0-12.0 เขียว ไมมีลาย 
 6 3.49 8.8 9.0-11.6 เขียว ลายสีเขยีวเขม 

หมายเลข 4 - 400Gy 1 3.48 5.6-6.4 9.0-11.4 เขียว ลายสีเขยีวเขม 
 2 3.13 5.4-6.0 9.0-11.0 เขียว ไมมีลาย 

หมายเลข 10 - 200Gy 1 3.19 6.4-7.8 8.0-12.6 เขียว ลายสีเขยีวเขม 
หมายเลข 10 - 400Gy 1 3.2 7.4-8.0 8.0-12.0 เขียว ลายสีเขยีวเขม 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากการฉายรังสีแตงโมเนื้อเหลืองพันธุ “หวยทรายทอง” พบวา ผลของรังสีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะตางๆ เกิดลักษณะไมมีลายบนผล  ทําการคัดเลือกพันธุกลายที่มี ลักษณะเถาสั้น  เมื่อ
มาเปรียบเทียบกับพันธุเดิมแลวพบวา  มีความแตกตางในคุณสมบัติบางอยาง เชน แตงโมพันธุ “หวยทราย
ทอง” เดิม มีความยาวเถาประมาณ 5 เมตร สวนแตงโมพันธุกลายมีความยาวเถาไมเกิน 3.5 เมตร ซึ่งจะทํา
ใหสามารถปลูกไดมากขึ้นตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่   แตงโมพันธุ “หวยทรายทอง” มีน้ําหนักเฉล่ียประมาณ   3.7   
กิโลกรัม   สวนแตงโมพันธุกลายมีน้ําหนักเฉล่ียประมาณ  3.0   กิโลกรัม  ผลเล็กกวาเดิม ซึ่งเหมาะสมกับ
ความนิยมรับประทานแตงโมลูกเล็กในปจจุบัน นอกจากนี้ แตงโมพันธุ “หวยทรายทอง” มีเปลือกสีเขียวออน 
มีลายสีเขียวเขม    สวนแตงโมพันธุกลายมี 2 ลักษณะคือ เปลือกสีเขียวออน มีลายสีเขียวเขม และ เปลือกสี
เขียวออน ไมมีลาย ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการผลิต แตงโม F1 – hybrid หรือใชในขบวนการผลิต
แตงโมไมมีเมล็ดตอไป   (รูปที่ 3) สําหรับคุณสมบัติในดานอื่นๆ เชน  อายุเก็บเกี่ยว  จํานวนผลตอตน   
ปริมาณ Total Soluble Solids   สีเนื้อ  มีลักษณะใกลเคียงกับพันธุพอ-แมดั้งเดิม  ทั้งนี้ไดคัดเลือก แตงโมเนื้อ
เหลือง เถาสั้น ไมมีลาย 2 สายพันธุ และ แตงโมเนื้อเหลือง เถาสั้น มีลายปกติอีก 2 สายพันธุ เพ่ือใชทดสอบ
การเจริญเติบโตในพ้ืนที่สวนตางๆของประเทศไทยตอไป. 
 
สรุปลักษณะประจําพันธุของแตงโมพันธุ “หวยทรายทอง” และ “หวยทรายทองพันธุกลาย 
 
                                                                              หวยทรายทอง               หวยทรายทอง
พันธุกลาย 
 ความยาวเถาเฉลี่ย (เมตร)                                    4.95                              3.35 
 อายุเก็บเกี่ยวจากวันงอก (วัน) 
                             ฤดูรอน                                          65                                 65 
                             ฤดูฝน                                           70                                  70 
                             ฤดูหนาว                                       85                                  85 
 น้ําหนักผลโดยเฉลี่ย (กิโลกรัม)                              3.7                                 3.0  
 จํานวนผลตอตน (ผล)                                         1-2                                 1-2            
 ปริมาณ Total Soluble Solids (Οbrix)                      10-12                            10-11 
 สีเปลือก                                                  เปลือกสีเขียวออน             1. เปลือกสีเขียวออน      
                                                                         มีลายสีเขียวเขม                    มลีายสีเขียวเขม 

             2.เปลือกสีเขียวออน 
                                                                                                                  ไมมีลาย 
         เปลือกหนาประมาณ  (ซ.ม.)                                 2.1                                 1.8 
              เนื้อสีเหลืองเขม                                     Yellow Group 12A             Yellow Group 12A 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยใครขอขอบคุณ รศ.ธวัช ลวะเปารยะ  ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ได
อนุเคราะหเมล็ดพันธุแตงโมเนื้อเหลือง “หวยทรายทอง” มาใชในงานทดลอง อีกทั้งใหคําแนะนําที่มีคุณคายิ่ง 
ผูอํานวยการสถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี และศูนยศึกษาการพัฒนาการเกษตรหวยทรายตามโครงการ
พระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่เอ้ือเฟอจัดหาพื้นที่และอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   แตงโมมีลายปกติ    (2n)           
 
 
                                                                                                       Colchicine treat (double chromosome) 
 
 
 
 
 
                                                                                           มีลาย (4n) 
              
 
                                                                     
 
           
                                                                              X 
                                                                                                                                     มีลาย (2n) 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                            มีลาย (3n) ; (เกสรแตงโม 3n ไมทํางาน) 
 
 
 
                                                  X 

• ใช ลม ผ้ึง ผสมเกสร ไมตองตอดอก และทําเครื่องหมาย 
ใหเสียแรงงาน และเวลา  โดยใชลักษณะลาย-ไมลาย บน
ผลแตงโม ในการคัดเลือกแทน 

 
ใชเกสรแตงโมไมมีลาย (2n) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ไมมีลาย (มีเมล็ดปกติ)                                มีลาย (เปนแตงโมไมมีเมล็ด) 
 
รูปท่ี 3  แผนผังการนําใชประโยชนของแตงโมไมมีลายในการผลิตแตงโมไมมีเมล็ดเพ่ือจําหนาย 
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