
เทคนคิการผลิตแตงโมไรเมล็ด
(Seedless watermelon)

รศ.นิพนธ ไชยมงคล

แตงโมไมมีเมล็ดมีแนวโนมความตองการของตลาดคอนขางสูง เชน ตลาดสหรัฐ
อเมริกา ญี่ปุน ไตหวัน และฮองกง โดยเฉพาะตลาดฮองกง ไตหวันจะสงแตงโมไมมีเมล็ดขายป
ละกวา 3,000 ตัน
วิธีการผลิตแตงโมไมมีเมล็ด

1.  ใชฮอรโมนท่ีชวยในการติดผล (fruit setting
regulator)  โดยฉีดพนขณะที่ดอกบาน เพื่อกระตุนใหเกิด
การเจริญของผลโดยไมมีการผสมเกสร ทํ าใหมีจ ํานวน
เมล็ดนอย
2.  ใชสารเคมีเชน colchicine เพิ่มจ ํานวนโครโมโซมเปน
สองเทา(2x เปน 4x) เม่ือนํ า 4x ไปผสมกับ 2x   จะได
พันธุใหมที่มีโครโมโซม 3x ซ่ึงเปนหมัน เม่ือนํ าไปปลูก
และผสมกับ 2 x จะท ําใหผลไมมีเมล็ด

3.  ผานรังษี gramma เพื่อใหโครโมโซมผิดปกติ

วิธีที่นิยมใชมากที่สุดในปจจุบันคือการใชสารเคมีเพิ่มจ ํานวนโครโมโซม ซ่ึงแตละเซลลมี
โครโมโซม 2 ชุด (diploid, 2X) หรือ 22 แทง (1 ชุด = 11 แทง) การพัฒนาพันธุแตงโมไร
เมล็ด จ ําเปนตองสรางแมพันธุใหมโดยเพ่ิมจํ านวนโครโมโซมใหมีจํ านวนมากกวาปกติจํ านวน 2
เทา    (tetraploid, 4 X) โดยใชสารอัลคาลอยดเรียก Colchicine หยดในระยะท่ีมีการแบงตัว
แบบ เมตาเพส (metaphase) ซึ่งเปนระยะการแบงตัวหรือการเพิ่มจ ํานวนของเซลล โดยมีข้ัน
ตอนการดํ าเนินงานดังน้ีคือ

1.  เจือจาง colchicine ในแอลกอฮอล (ปริมาณเพียงเล็กนอย) ผสมน้ํ าลงไปใหไดความ
เขมขน 0.2 % และ 0.4%

2.  ในบางประเทศนิยมใช colchicine ผสม ใน lanolin ใหไดความเขมขน 0.4 %
3.  ขลิบปลายยอดออน (ในระยะท่ีใบเล้ียงเร่ิมกางออก) ใชส ําลีปดแผล หยดสารละลาย
ที่เตรียมไวบนยอดออน ในไตหวันจะหยดวันละหน่ึงคร้ัง ในเวลา 10.00 น แตบาง
แหงอาจจะหยดวันละสองครั้ง(เชา เย็น) เปนเวลา 4 วันหรือใชสารเคมีผสม lanolin
ปายที่แผล

4.  เม่ือไดตน 4x จะนํ าไปขยายพันธุโดยการเล้ียงเน้ือเย่ือ เพื่อรักษาพันธุ
พืชที่ไดรับสารเคมีจะเพิ่มจ ํานวนโครโมโซมจาก 2x (diploid) เปน  4x (tetraploid)



•  หลังจากน้ันจะนํ าตน 4x ไปปลูก และนํ าตน 2x มาผสม โดยให 4x เปนตนแม และ
ใชเกสรตัวผูจากตน 2x

•  ลูกผสมที่ไดจะเปนหมัน มีโครโมโซม 3x ซึ่งหลายประเทศไดผลิตเพื่อการคา เม่ือ
นํ าไปปลูกจะใชเกสรตัวผูจากตน 2x มาผสมเพ่ือกระตุนใหผลเจริญ ผลที่เกิดจาก
การผสมจะไมมีเมล็ดหรืออาจจะมีเมล็ดท่ีไมสมบูรณสีขาว

การรักษาพันธุ 
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เน่ืองจากแตงโมไมมีเมล็ดเปนลูกผสมเจริญไดดีและใหผลผลิตสูง ในสภาพอุณหภูมิสูง
มีแสงสวางพอเพียง ใหผลที่มีคุณภาพสูง สามารถเก็บรักษาไดนาน ทนทานตอการขนสง
การเพาะเมล็ด

เปลือกหุมเมล็ดของแตงโม 3x จะหนากวาพันธุ 2x สวนอาหารสํ ารองในเมล็ดจะมี
ขนาดเล็กกวา ดังน้ันการเพาะตามปกติจะทํ าใหเมล็ดมีความงอกต่ํ า จ ําเปนตองชวยโดยขลิบ
ปลายทั้งสองดานหรือบีบเปลือกหุมเมล็ดใหแตก เพ่ือใหเมล็ดดูดน้ํ าไดดีและใบเล้ียงสามารถดัน
เปลือกหุมเมล็ดออกมาได การใหน้ํ าระหวางการเพาะเมล็ดไมควรใหน้ํ ามากเกินไปจะท ําให
เมล็ดเนา

หลังจากทํ าแผลท่ีเปลือกหุมเมล็ด นํ าไปแชในเบนเลท ผสมกับ เคปแทน อยางละ 6
กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร แชเปนเวลา 30 นาฑี ตอจากน้ันนํ าเมล็ดออกมาลาง เรียงเมล็ดในภาชนะท่ี
มีกระดาษซับรองสองช้ัน และปดทับขางบน 2 ชั้น ใหน้ํ าพอชุมและเก็บไวในอุณหภูมิปกติหรือ
อุณหภูมิ 30-32  o ซ

เม่ือเร่ิมงอก นํ าไปเพาะในถุง บรรจุวัสดุปลูกท่ีมีสวนผสม ดินดํ า ปุยหมักหรือปุยคอก
และปุย ซูเปอรดับเบิ้ลฟอสเฟต หลังจากตนกลางอกข้ึนมา 15 วัน คัดตนท่ีเจริญสม่ํ าเสมอลง
ปลูกในแถวหรือแปลงเดียวกัน เพ่ือความสดวกในการปฏิบัติดูแล รักษา

แตงโม 3x  จะมีลํ าตนและใบขนาดใหญ ควรใชระยะปลูกหาง การปลูกชิดจะท ําใหเถา
ปกคลุมดอก ยากแกการเขาไปผสม

การผสมเกสร พันธุ 3x ไมสามารถผสมตัวเองได จะตองใชละอองเกสรตัวผูจากตน 2x
ไปผสมกับเกสรตัวเมียของตน 3x เกสรตัวผูจะงอกทอละอองเกสรไปตามทอของกานเกสรตัว
เมีย หลังจากน้ันจะกระตุนใหเกิดการสรางฮอรโมนเพ่ือชวยในการเจริญของผล ควรปลูก 2x
จํ านวน 1 ตนตอตน 3x จ ํานวน 5-8 ตน เพ่ือปองกันการสับสนในขณะเก็บเก่ียว ควรปลูกตน
2x ที่มีลักษณะแตกตางจากตน 3x

การติดผล ผลท่ีอยูใกลลํ าตน มีจ ํานวนใบสรางอาหารนอย จะมีเปลือกหนา คุณภาพตํ ่า
ควรใชดอกตัวเมียที ่สองหรือ สาม
สายพันธุ
บริษทั Known You: Quality # 1, Quality # 2,  Fengshan # 1, Seedless Yellow Baby
บริษัท Burpee       :  Tripple Sweet
บริษัท Mikado      : Seedless Golden Fummy, MC 75225, Seedless Fummy
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