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เทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
เรียบเรียง/จัดทําโดย : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ
จัดทําเอกสารเผยแพรโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ถาเกสรทุเรียนผสมกันเองตามธรรมชาติ ถามวา จะเกิดอะไรขึน้ ?
1. ทุเรียนจะติดผลนอย โดยเฉพาะทุเรียนพันธุชะนีจะติดผลไมเกิน 3 เปอรเซ็นต และพันธุ
กานยาวจะติดผลไมเกิน 7 เปอรเซ็นต
2. ทุเรียนมักจะติดผลปลายกิง่ หรือกิง่ เล็ก ทําใหการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวลําบากตองมีการ
โยกกิ่ง มักทําใหกิ่งฉีกหักไดงาย โดยเฉพาะเมื่อมีลมพายุ หรือฝนตกหนัก
จากสาเหตุ 2 ประการนี้ หากปลอยทิ้งไวจะทําใหการปลูกทุเรียนไดผลตอบแทนไมคมุ คากับการ
ลงทุน

การแกไข
การนําเทคนิคการผสมเกสรทุเรียยมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของทุเรียนจึงเปนวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยใหการติดผลของทุเรียนเกิดขึน้ ไดชา เร็ว หรือมีขนาดของผลเทา ๆ กัน และมีคุณภาพดีได
ดวยนั้น เพียงใชขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ า ยๆ ดังนี้
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การเตรียมอุปกรณ
อุปกรณที่ใชในการผสมเกสรทุเรียน มีดงั นี้
1. พูกัน
2. ยันได
3. ถุงผาขาวบาง
4. กรรไกรตัดแตงกิง่
5. กรรไกรเล็ก
6. ขวดหรือกระบอกพลาสติก
7. ไฟฉายหรือแสงสวางชนิดอืน่
8. ปายสําหรับบันทึกชื่อพันธุ วัน เดือน ป

ขั้นตอนการผสมเกสรทุเรียน
1. เวลา 09.00-12.00 น. ใชกรรไกรเล็กตัดแตงดอกพันธุแ มใหเหลือเฉพาะดอกขาว และตัด
เกสรตัวผูออกทิ้ง หลังจากนัน้ ใชถงุ ผาขาวบางคลุมดอกขาวพันธุแ มไว
2. เวลา 19.00-19.30 น. ทําการเก็บละอองเกสรตัวผูข องพันธุพ อ โดยใชกรรไกรเล็กตัด
เฉพาะอับละอองเกสรตัวผูท แ่ี ตกใสไวในขวดหรือกระบอกพลาสติก
สําหรับละอองเกสรนี้สามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลาซึง่ จะมีลกั ษณะเปนละอองสีขาวเกาะติดอยู
กับอับละอองเกสร
3. เวลา 19.30 น. เปนตนไป เริ่มทําการผสมเกสร โดยใชปลายพูก นั แตะละอองเกสรตัวผูแ ลว
นําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม ซึง่ ดอกเกสรพันธุแ มนจ้ี ะมีลกั ษณะดอกกลม สีเหลือง แลวคลุมดวย
ผาขาวบางไวตามเดิม ผูกปายบันทึก เขียนชือ่ พันธุ วัน เดือน และ ปที่ทําการผสมเกสร กิ่งทุเรียน ใน
แตละตนมักจะมีระดับความสูงตําต
่ างกัน จึงแนะนําใหปฏิบตั ดิ ว ยวิธกี ารดังนี้

วิธีผสมเกสรกิง่ ทีอ่ ยูใ นระดับตํา่
1. ตัดดอกทุเรียนที่กาลั
ํ งบานและพรอมทีจ่ ะผสมเกสรของพันธุพ อ ในเวลา 19.00-19.30 น.
ไปทําการผสมเกสรโดยใหสว นของอับเกสรตัวผูท ม่ี ลี ะอองเกสรตัวผูส ขี าวไปแตะกับยอดเเกสรตัวเมียพันธุแ ม
2. ตัดเฉพาะชุดของเกสรตัวผูพ นั ธุพ อ โดยใชมือจับกานเกสรตัวผู ซึง่ ทีป่ ลายกานจะมี
อับละอองเกสรตัวผูเ กาะอยู แลวนําไปแตะกับยอดเกสรตัวเมียพันธุแม
3. ตัดเฉพาะอับละอองเกสรตัวผู ทีม่ ลี ะอองเกสรสีขาวเกาะอยูภ ายในดอกพันธุพ อ ใสขวด แลว
ใชปลายพูก นั แตะละอองเกสรตัวผูน ําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม

วิธีผสมเกสรกิง่ ทีอ่ ยูใ นระดับสูง
1. เก็บละอองเกสรตัวผูพ นั ธุพ อ ใสขวดผูกเชือกแลวคลองคอ ซึ่งเกษตรกจะตองทําการปน
ขึ้นตนทุเรียนแลวใชปลายพูก นั แตะละอองเกสรตัวผูใ นขวดนําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม

2. ทําการเก็บละอองเกสรตัวผูพ นั ธุพ อ ใสในกระปองพลาสติก แลวใชแปรงขนออนตอดาม
ไมยาว ใชปลายแปลงแตะละอองเกสรตัวผูใ นกระปองนําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม วิธนี ไ้ี มตอ ง
ปนขึ้นไปผสมเกสรบนตนทุเรียน
ในกรณีตน พันธุพ อ อยูใ กลกบั ตนพันธุแ ม ไมวา จะเปนกิง่ ตําหรื
่ อกิง่ สูง สามารถใชแปรงขน
ออนแตะละอองเกสรตัวผูพ นั ธุพ อ แลวนําไปแตะทีย่ อดเกสรตัวเมียพันธุแ มไดเลย

คูพ
 นั ธุท เ่ี หมาะสมในการผสมเกสร
การเลือกคูพ นั ธุท เุ รียนทีเ่ หมาะสมสําหรับการผสมเกสรเพือ่ ใหทเุ รียนติดไดผลดี สามารถเลือก
จากคูพ นั ธุท เ่ี หมาะสมไดดงั นี้
- เกสรตัวผูพ นั ธุห มอนทองและกานยาว ผสมกับ พันธุแ มชะนี
- เกสรตัวผูพ นั ธหมอนทองและชะนี ผสมกับ พันธุแมกานยาว
- เกสรตัวผูพ นั ธุห มอนทองและชะนี ผสมกับ พันธุแ มอหี นัก
- เกสรตัวผูพ นั ธุห มอนทองตางตนและชมพูศรี ผสมกับ พันธุแ มหมอนทอง
- เกสรตัวผูพันธุชะนีและชมพูศรี ผสมกับ พันธุแมกระดุม

ผลทุเรียนทีเ่ กิดจากการผสมเกสร
ผลทุเรียนทีไ่ ดจากการใชเทคนิคผสมเกสรนัน้ จะสังเกตได 2 ลักษณะดังนี้
ลักษณะภายนอก
- การเจริญเติบโตของผลทุเรียนจะเร็วกวาการผสมเกสรกันเองตามธรรมขาติ
- รูปทรงของผลสวยงามไมบดิ เบีย้ ว พูเต็มเกือบทุกพู
ลักษณะภายใน
- ลักษณะเนื้อทุเรียน สีเนือ้ ทุเรียน รสชาติไมแตกตางจากทุเรียนทีผ่ สมเกสรกันเองตาม
ธรรมชาติ

- ในแมพนั ธุช ุนี จะไดพูเต็ม และจํานวนพูตอ ผลมากขึน้
- ในแมพนั ธุก ระดุมทอง จะไดเมล็ดลีบตัง้ แต 29-55 เปอรเซ็นต
- ในแมพนั ธุห มอนทอง จะไดความหนาของเนือ้ มากตัง้ แต 1.9-2.78 เซ็นติเมตร และมี
เมล็ดลีบตัง้ แต 40-59 เปอรเซ็นต

ประโยชนทไ่ี ดรบั
1. สามารถกําหนดตําแหนงการติดผล ตามกิง่ ทีม่ ขี นาดใหญ หรือกิง่ ทีอ่ ยูใ นระดับตําได
่
2. จะชวยใหทุเรียนติดผลดีขึ้น
3. ชวยในการปฏิบัติและดูแลรักษาสวนทําไดสะดวก
4. สามารถกําหนดวันเก็บเกีย่ วได และเก็บเกี่ยวไดงาย
5. จะทําใหผลทุเรียนแกใกลเคียงกัน หรือพรอมกัน
6. รูปทรงผลสวยงาม พูเต็มเกือบทุกพู นํ้าหนักและขนาดผลดี
7. ลักษณะคุณภาพของเนือ้ ทุเรียน และรสชาติไมเปลีย่ นแปลง
8. ไดรบั ผลผลิตทุเรียนมากขึน้
9. ผลผลิตทุเรียนจะเปนทีต่ อ งการของตลาด
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