
เทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
เรียบเรียง/จัดท ําโดย : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ

จัดท ําเอกสารเผยแพรโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ถาเกสรทุเรียนผสมกันเองตามธรรมชาติ ถามวา จะเกิดอะไรข้ึน ?
1. ทุเรียนจะติดผลนอย โดยเฉพาะทุเรียนพันธุชะนีจะติดผลไมเกิน 3 เปอรเซ็นต และพันธุ

กานยาวจะติดผลไมเกิน 7 เปอรเซ็นต
        2. ทุเรียนมักจะติดผลปลายก่ิงหรือก่ิงเล็ก ทํ าใหการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวลํ าบากตองมีการ
โยกกิ่ง มักท ําใหกิ่งฉีกหักไดงาย โดยเฉพาะเมื่อมีลมพาย ุหรือฝนตกหนัก
        จากสาเหตุ 2 ประการน้ี หากปลอยทิ้งไวจะท ําใหการปลูกทุเรียนไดผลตอบแทนไมคุมคากับการ
ลงทุน

การแกไข
        การนํ าเทคนิคการผสมเกสรทุเรียยมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของทุเรียนจึงเปนวิธีการ
หน่ึงท่ีจะชวยใหการติดผลของทุเรียนเกิดข้ึนไดชาเร็ว หรือมีขนาดของผลเทา ๆ กัน และมีคุณภาพดีได
ดวยน้ัน เพียงใชข้ันตอนการปฏิบัติงายๆ ดังน้ี

ท่ีมาขอมูล  : ฝายเอกสารคํ าแนะนํ า  กองเกษตรสัมพันธ  กรมสงเสริมการเกษตร          PL - 078



การเตรียมอุปกรณ
                อุปกรณที่ใชในการผสมเกสรทุเรียน มีดังน้ี
                1. พูกัน
                2. ยันได
                3. ถุงผาขาวบาง
                4. กรรไกรตัดแตงก่ิง
                5. กรรไกรเล็ก
                6. ขวดหรือกระบอกพลาสติก
                7. ไฟฉายหรือแสงสวางชนิดอ่ืน
                8. ปายสํ าหรับบันทึกชื่อพันธุ วัน เดือน ป

ข้ันตอนการผสมเกสรทุเรียน
1. เวลา 09.00-12.00 น. ใชกรรไกรเล็กตัดแตงดอกพันธุแมใหเหลือเฉพาะดอกขาว และตัด

เกสรตัวผูออกทิ้ง หลังจากน้ันใชถุงผาขาวบางคลุมดอกขาวพันธุแมไว
          2. เวลา 19.00-19.30 น. ทํ าการเก็บละอองเกสรตัวผูของพันธุพอ โดยใชกรรไกรเล็กตัด
เฉพาะอับละอองเกสรตัวผูท่ีแตกใสไวในขวดหรือกระบอกพลาสติก

สํ าหรับละอองเกสรน้ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาซ่ึงจะมีลักษณะเปนละอองสีขาวเกาะติดอยู
กับอับละอองเกสร

3. เวลา 19.30 น. เปนตนไป เริ่มท ําการผสมเกสร โดยใชปลายพูกันแตะละอองเกสรตัวผูแลว
นํ าไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม ซ่ึงดอกเกสรพันธุแมน้ีจะมีลักษณะดอกกลม สีเหลือง แลวคลุมดวย
ผาขาวบางไวตามเดิม ผูกปายบันทึก เขียนช่ือพันธุ วัน เดือน และ ปที่ทํ าการผสมเกสร   กิ่งทุเรียน ใน
แตละตนมักจะมีระดับความสูงต่ํ าตางกัน จึงแนะนํ าใหปฏิบัติดวยวิธีการดังน้ี

วิธีผสมเกสรก่ิงท่ีอยูในระดับต่ํ า
             1. ตัดดอกทุเรียนที่ก ําลังบานและพรอมท่ีจะผสมเกสรของพันธุพอในเวลา 19.00-19.30 น.
ไปทํ าการผสมเกสรโดยใหสวนของอับเกสรตัวผูท่ีมีละอองเกสรตัวผูสีขาวไปแตะกับยอดเเกสรตัวเมียพันธุแม
             2. ตัดเฉพาะชุดของเกสรตัวผูพันธุพอ โดยใชมือจับกานเกสรตัวผู    ซ่ึงท่ีปลายกานจะมี
อับละอองเกสรตัวผูเกาะอยู แลวนํ าไปแตะกับยอดเกสรตัวเมียพันธุแม
             3. ตัดเฉพาะอับละอองเกสรตัวผู ท่ีมีละอองเกสรสีขาวเกาะอยูภายในดอกพันธุพอใสขวด แลว
ใชปลายพูกันแตะละอองเกสรตัวผูนํ าไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม

วิธีผสมเกสรก่ิงท่ีอยูในระดับสูง
                1. เก็บละอองเกสรตัวผูพันธุพอใสขวดผูกเชือกแลวคลองคอ ซึ่งเกษตรกจะตองท ําการปน
ข้ึนตนทุเรียนแลวใชปลายพูกันแตะละอองเกสรตัวผูในขวดนํ าไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม



                2. ทํ าการเก็บละอองเกสรตัวผูพันธุพอใสในกระปองพลาสติก แลวใชแปรงขนออนตอดาม
ไมยาว ใชปลายแปลงแตะละอองเกสรตัวผูในกระปองนํ าไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุแม วิธีน้ีไมตอง
ปนขึ้นไปผสมเกสรบนตนทุเรียน
                ในกรณีตนพันธุพออยูใกลกับตนพันธุแม ไมวาจะเปนก่ิงต่ํ าหรือก่ิงสูง สามารถใชแปรงขน
ออนแตะละอองเกสรตัวผูพันธุพอแลวนํ าไปแตะท่ียอดเกสรตัวเมียพันธุแมไดเลย

คูพันธุท่ีเหมาะสมในการผสมเกสร
        การเลือกคูพันธุทุเรียนท่ีเหมาะสมสํ าหรับการผสมเกสรเพ่ือใหทุเรียนติดไดผลดี สามารถเลือก
จากคูพันธุท่ีเหมาะสมไดดังน้ี
        - เกสรตัวผูพันธุหมอนทองและกานยาว ผสมกับ พันธุแมชะนี
        - เกสรตัวผูพันธหมอนทองและชะนี ผสมกับ พันธุแมกานยาว
        - เกสรตัวผูพันธุหมอนทองและชะนี ผสมกับ พันธุแมอีหนัก
        - เกสรตัวผูพันธุหมอนทองตางตนและชมพูศรี ผสมกับ พันธุแมหมอนทอง
        - เกสรตัวผูพันธุชะนีและชมพูศร ีผสมกับ พันธุแมกระดุม

ผลทุเรียนท่ีเกิดจากการผสมเกสร
        ผลทุเรียนท่ีไดจากการใชเทคนิคผสมเกสรน้ันจะสังเกตได 2 ลักษณะดังน้ี
        ลักษณะภายนอก
                - การเจริญเติบโตของผลทุเรียนจะเร็วกวาการผสมเกสรกันเองตามธรรมขาติ
                - รูปทรงของผลสวยงามไมบิดเบ้ียว พูเต็มเกือบทุกพู
        ลักษณะภายใน
                - ลักษณะเนื้อทุเรียน สีเน้ือทุเรียน รสชาติไมแตกตางจากทุเรียนท่ีผสมเกสรกันเองตาม
ธรรมชาติ



                - ในแมพันธุชุนี จะไดพูเต็ม และจ ํานวนพูตอผลมากข้ึน
                - ในแมพันธุกระดุมทอง จะไดเมล็ดลีบต้ังแต 29-55 เปอรเซ็นต
                - ในแมพันธุหมอนทอง จะไดความหนาของเน้ือมากต้ังแต 1.9-2.78 เซ็นติเมตร และมี
เมล็ดลีบต้ังแต 40-59 เปอรเซ็นต

ประโยชนท่ีไดรับ
        1. สามารถกํ าหนดตํ าแหนงการติดผล ตามก่ิงท่ีมีขนาดใหญ หรือก่ิงท่ีอยูในระดับต่ํ าได
        2. จะชวยใหทุเรียนติดผลดีขึ้น
        3. ชวยในการปฏิบัติและดูแลรักษาสวนท ําไดสะดวก
        4. สามารถกํ าหนดวันเก็บเก่ียวได และเก็บเกี่ยวไดงาย
        5. จะท ําใหผลทุเรียนแกใกลเคียงกัน หรือพรอมกัน
        6. รูปทรงผลสวยงาม พูเต็มเกือบทุกพ ูน้ํ าหนักและขนาดผลดี
        7. ลักษณะคุณภาพของเน้ือทุเรียน และรสชาติไมเปล่ียนแปลง
        8. ไดรับผลผลิตทุเรียนมากข้ึน
        9. ผลผลิตทุเรียนจะเปนท่ีตองการของตลาด

เอกสารอางอิง
ทรงพล สมศรี. 2532. "การผสมเกสรทุเรียนใหติดผลดกและคุณภาพดี" เอกสารประกอบ

การสัมมนาอนาคตผลไมไทยป 32 จังหวัดจันทบุร.ี
ทรงพล สมศรี. 2532. "การศึกษาการผสมเกสรทุเรียนพันธุชะนีและกานยาวโดยใชเกสรตัวผู

พันธุตางๆ"
        วิทยาสารสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.

วันทนา บัวทรัพย มนตรี วงศรักษพานิช. 2533. "การปลูกทุเรียน"   กรมสงเสริมการเกษตร.

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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