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การศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิต่างกันและพัฒนาวิธีเก็บละอองเกสร
เพ่ือใช้ในการผสมพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์
การค้า และพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ที่อุณหภูมิ
ต่างกัน ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเกสรตัวผู้ใช้ในการผสมเกสรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ และเพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือน าไปใช้ในการ
ผสมเกสรในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ระยะเวลา 1 ปี โดยเลี้ยงละออง
เกสรตัวผู้ทุเรียนพันธุ์กระดุม พวงมณี จันทบุรี 3 กบแม่เฒ่า ชะนี ชมพูศรี ก้านยาวสีนาค ชายมะไฟ นกหยิบ และ
หลงลับแล บนอาหารเลี้ยงเกสร (Brewbaker and Kwack, 1963) และ บนปลายยอดเกสรตัวเมียของทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง ที่อุณหภูมิ 10 15 20 25 30 และ 35 องศาเซลเซียส พบว่า ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 
สามารถงอกในอาหารเลี้ยงเกสร และบนปลายยอดเกสรตัวเมียของทุเรียนพันธุ์หมอนทองได้ดีที่สุด ที่อุณหภูมิ 10 
15 20 25 30 และ 35 องศาเซลเซียส เท่ากับ 70.18 79.18 70.69 60.83 58.95 และ 58.78 % ตามล าดับ แต่
เมื่อน าละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มาเก็บรักษาในตู้เย็น ไม่สามารถรักษาความมีชีวิต ไม่สามารถน าไปใช้
ผสมเกสรอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ค าหลัก : ละอองเกสรตัวผู้ ทุเรียน1 

 
                                                           
1 1 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ 0-3939-7030, 08-1378-  

    2455 อีเมล์ chrc@ksc.th.com 
   2 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวชิาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0151-8  อีเมล์  

    hort@doa.in.th 
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Abstract 

 The study of pollen durian varieties at different temperatures and how to keep the 
pollen for use in breeding. The purpose of this study was to investigate the viability of pollen 
native durians, commercial varieties and recommended varieties of the Department of 
Agriculture. It was collected at the Chanthaburi Horticultural Research Center at different 
temperatures. The use of pollen in pollinators suitable for weather conditions. And to study 
how to preserve pollen durian was selected to be used in pollination.  In changing weather. 
Experiment at Chanthaburi Horticultural Research Center for 1 year. Put the pollen Chanthaburi 
3, Kob Maethao, Chanee, Chomphu Sri, Kanyao Si-nak Chai Mafai, Nokyip and Longlap-lae on 
germination agar media (Brewbaker and Kwack, 1963) And at stigma of Monthong varaity at 10 
15 20 25 30 and 35 C. Chanthaburi 3 pollen it is the best germinate on germination agar media 
and on stigma of Monthong varaity at 10 15 20 25 30 and 35 C, 70.18, 79.18, 70.69, 60.83, 58.95 
and 58.78%, respectively. However, when pollen durian in Chanthaburi 3 was kept in the 
refrigerator cannot sustain life. It cannot be used effectively. 
Keyword : Pollen Durian 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 1Chanthaburi Horicultural Research Center, Tapon, Klung, Chanthaburi, Thailand 22110 Tel. 0-  

  3939-7030, 08-1378-2455 Email chrc@ksc.th.com 
   2Department of Agriculture, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Email  

  hort@doa.in.th 
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6. ค าน า                                  

ทุเรียน (Durio zibethinus Murray) ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ ท าให้ เกษตรกรทั้งภาค

ตะวันออก ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกเป็นจ านวนมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือเน้นการ

ส่งออก เช่นในจังหวัดจันทบุรี ในปี 2557 จังหวัดจันทบุรีมีการผลิตโดยมีพ้ืนที่ปลูกรวม 192 ,591 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล 

167,504 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.97 ของพ้ืนที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 242,686 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,449 กิโลกรัม/ต่อ

ไร่ ทุเรียนคุณภาพเหมาะส าหรับการบริโภค คิดเป็นร้อยละ 85 หรือประมาณ 206,283 ตัน ผลผลิตปี 2557 มีการ

กระจายตัวหลายรุ่นท าให้ราคาค่อนข้างดี ทุเรียนคุณภาพมีการส่งออก ร้อยละ 73.90 หรือประมาณ 179 ,345 ตัน 

ตลาดหลักได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปผลสด แช่แข็ง โดยผลผลิตบางส่วน

ส่งผ่านประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ผลผลิตใช้บริโภค

ภายในประเทศร้อยละ 19.10 หรือ ประมาณ 46 ,353 ตัน ผลผลิตที่เหลือประมาณ 16,988 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

7.00 น าไปแปรรูป และอ่ืนๆ ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 37.39 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวม 9,073.19 ล้าน

บาท  แต่การเก็บเกี่ยว ในปี 2557 ของ จ.จันทบุรี ทุเรียนมีการเก็บเกี่ยวประมาณ 5 รุ่น ซึ่งการเก็บเกี่ยวจะอยู่

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2557 โดย รุ่นแรก เป็นทุเรียนต้นฤดูและทุเรียนพันธุ์กระดุม ซึ่งออก

ผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. ถึงเดือน มี.ค. 57 ผลผลิตร้อยละ 4.63 หรือประมาณ 11,234 ตัน รุ่นที่ 2 ช่วงเดือน

เม.ย.57 ผลผลิตร้อยละ 27.87 หรือประมาณ 67,648 ตัน รุ่นที่ 3 ช่วงเดือน พ.ค. 57ผลผลิตร้อยละ 43.10 หรือ

ประมาณ 104,596 ตัน รุ่นที่ 4 ช่วงวันที่ มิ.ย.57 ผลผลิตร้อยละ 20.76 หรือประมาณ 50 ,375 ตัน และผลผลิตที่

เหลือรุ่นสุดท้าย ช่วงเดือน ก.ค. 57 ผลผลิตร้อยละ 3.64 หรือประมาณ 8 ,833 ตัน ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

คือ 11 พ.ค.-10 มิ.ย.57 ผลผลิต 116,287 ตัน เฉลี่ยวันละ 3,751 ตัน (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2557) 

แม้ว่าการกระจายตัวหลายรุ่นท าให้ทุเรียนราคาดีโดยเฉพาะหมอนทอง แต่การกระจายตัวหลายรุ่นมาจากสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงต่ าแตกต่างกันมากในเวลาไล่เลี่ยกัน ท าให้การออกดอกทุเรียน

หมอนทองในแต่ละรุ่นออกดอกปริมาณไม่สม่ าเสมอและมักออกในปริมาณน้อย ในขณะที่อุณหภูมิสูงหรือต่ ามาก

เกินไปในช่วงเวลาการบานของดอกทุเรียนส่งผลกระทบต่อความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์

หมอนทอง (Naoko, 2015) จึงส่งผลกระทบให้การติดผลไม่ดีหรือไม่ติด ท าให้ผลผลผลิตทุเรียนในแต่ละรุ่นมี

ปริมาณน้อย ต้นทุเรียนจึงมีการออกดอกซ้ าอีก ผลผลิตจึงกระจายตัวหลายรุ่นส่งผลกระทบต่อการจัดการผลิตของ

เกษตรกร โครงการนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาหาเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์การค้าหรือพันธุ์ที่กรมวิชาการ

เกษตรแนะน า ที่ละอองเกสรตัวผู้มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิต่างกัน เพ่ือน ามาทดแทนการใช้เกสรตัวผู้จากพันธุ์

หมอนทอง เพ่ือตั้งรับปัญหาการติดผลน้อยในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  



5 

 

การติดผลของทุเรียนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อรังไข่ได้รับการผสม (Fertilization) ส่วนของเกสรเพศเมีย รังไข่และ

ฐานรองดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปเป็นผล (Fruit) Ovule ที่ได้รับการผสมจะพัฒนาไปเป็นเมล็ด 

(Seed) ซึ่งการผสมเกสรและ Ovule ที่ได้รับการผสมแล้วจะส่งผลให้ส่วนของเกสรเพศเมียมีการพัฒนาต่อไปได้ 

เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียของทุเรียน พร้อมที่จะถ่ายละอองเกสร หรือพร้อมที่จะผสมเกสรในเวลาที่ต่างกัน รวมทั้ง

เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่อยู่ในดอกเดียวกัน มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (Incompatability) หรือผสมไม่

ติด แต่ถ้าเป็นละอองเกสรจากต่างพันธุ์ หรือต่างต้น หรือต่างดอก จะเข้ากันได้ดีกว่าหรือผลติดได้ดีกว่า  อีกสาเหตุ

ที่ดอกทุเรียนไม่สามารถผสมตัวเองได้เนื่องจากความไม่พอดีของส่วนต่าง ๆ ของดอก ซึ่งมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศ

เมียยาวไม่พอดีกัน ท าให้โอกาสที่จะผสมตัวเองมีน้อยลง ดอกทุเรียนมีเกสรเพศผู้อยู่ต่ า เกสรเพศเมียอยู่สูง เรียกว่า 

ดอกประเภท Pin and Thrum และพืชที่มีดอกลักษณะนี้ เรียกว่า Heterogamous plant และดอกทุเรียนยังมี

กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นวง (Gamosepalous or Symsepalous flower) ป้องกันการผสมเกสร และดอกที่ห้อย

ลง ท าให้การผสมตัวเองเกิดได้ยากขึ้นอีกด้วย (สังคม,2547) (ปัญจพรและคณะ, 2547) การผสมเกสรของทุเรียน

ข้ามพันธุ์ ช่วยให้เพ่ิมร้อยละในการติดผล แต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลทุเรียน และระยะการเก็บเกี่ยวที่

เปลี่ยนไปตามลักษณะของพันธุ์ที่น าละอองเกสรตัวผู้มาใช้ในการผสม (Ni Luh Puta Indriyani, 2012) (Honsho, 

C et.al.,2004) (Honsho, C et.al.,2007) 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นการค้าโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีนั้นมีขั้นตอนในการผลิตทุเรียน

หมอนทองเป็นการค้าที่มีความส าคัญหลายขั้นตอน  การใช้แรงงานคนช่วยในการผสมเกสรดอกทุเรียนในเย็นจนถึง

เวลาค่ าเป็นหนึ่งในขั้นตอนส าคัญ เนื่องจากหากเกษตรกรไม่ช่วยผสมเกสรอาศัยการผสมเกสรจากแมลงซึ่งมีอยู่

น้อยในสวนทุเรียนที่ใช้สารเคมีทุเรียนหมอนทองจะติดผลน้อยมากบางครั้งไม่ติดผลเลย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Honsho, C et.al.,2004 เรื่องการผสมพันธุ์ทุเรียนโดยท าการศึกษาผลของการผสมเปิด ผสมในพันธุ์เดียวกันและ

ผสมข้ามพันธุ์ในทุเรียนสี่สายพันธุ์ คือ หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง และพวงมณี  พบว่า เมื่อผสมเปิดมีร้อยละการ

ติดผลต่ าที่สุด 0-14 การผสมในพันธุ์เดียวกันมีการติดผลที่ต่ าในพันธุ์หมอนทองมีร้อยละการติดผล7.7 ชะนีร้อยละ

3.6 และพวงมณีร้อยละ0 เมื่อผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์กระดุมทองร้อยละของการติดผลเพิ่มข้ึนในพันธุ์หมอนทองร้อย

ละ 27.2 และชะนี 16.3 เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมใช้เกสรตัวผู้จากทุเรียนพันธุ์อ่ืนที่มีปลูกในสวนมาช่วยในในการ

ผสมกับเกสรตัวเมียของพันธุ์หมอนทอง  หากไม่มีเกสรจากพันธุ์อ่ืนเกษตรกรมักใช้เกสรตัวผู้จากทุเรียนหมอนทอง

สามารถช่วยในการเพ่ิมการติดผลได้เช่นกัน  ปัจจุบันการปลูกทุเรียนได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศ เช่น ในปี 2557 จ.จันทบุรีมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนมากถึงประมาณ 5 รุ่น  การกระจายตัวหลายรุ่นสาเหตุ

หนึ่งเกิดจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงต่ าแตกต่างกันมากในเวลาไล่เลี่ยกัน ส่งผลให้ในแต่

ละรุ่นทุเรียนออกดอกปริมาณน้อยและการติดผลน้อยจึงมีการออกดอกซ้ าอีก ผลผลิตทุเรียนจึงมีกระจายตัวหลาย
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รุ่น ผลกระทบอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงร้อนหรือเย็นมากเกินไปกระทบต่อความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ของ

ทุเรียนหมอนทองส่งผลให้การติดผลไม่ดีหรือไม่ติดผลผลผลิตในแต่ละรุ่นน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Naoko, 

2015 ท าการศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้และความสามารถในการงอกของเกสรตัวผู้ในหลอดเรณูใน

เกสรเพศเมีย ที่อุณหภูมิ 10  15  20  25  30  และ 35 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน พบว่า ที่อุณหภูมิต่ า 10

องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของเกสรตัวผู้ต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 0.8 และที่อุณหภูมิสูง 35 องศาเซลเซียส มีร้อย

ละการงอกของเกสรตัวผู้เท่ากับ 7.8 ในขณะที่ 20 องศาเซลเซียส และ 25 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของ

เกสรตัวผู้เท่ากับ 47.3 และ45.5 ตามล าดับ เนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงหรือต่ าเกินไปมีผลกระทบต่อความมีชีวิต 

และความสามารถในการงอกของละอองเกสรตัวผู้ให้มีการงอกน้อยกว่าความยาวของหลอดเรณูในเกสรเพศเมีย  

และงอกช้ากว่าระยะเวลาในการผสมของเกสรตัวเมีย ท าให้ไม่ได้รับการผสมจึงไม่ติดผล  หากในปีต่อๆ ไปเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงหรือต่ ามากกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาหรือเหมือนปี  2557 งานวิจัยนี้สามารถช่วยแก้ปัญหา

ทุเรียนติดผลน้อยให้กับเกษตรกรโดยใช้เกสรตัวผู้ที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่

ทุเรียนออกดอกโดยมุ่งเน้นศึกษา 5 ช่วงอุณหภูมิคือ 10 15  20  25  30  และ 35 องศาเซลเซียส  เมื่องานวิจัย

แล้วเสร็จเกษตรกรสามารถน้ างานวิจัยไปใช้เมื่อเกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้  โดยเป็นค าแนะน าเช่น ที่

อุณหภูมิต่ าควรใช้ละอองเกสรตัวผู้จากทุเรียนพันธุ์ใดเป็นต้น  และเพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  การ

แก้ปัญหาการบานไม่พร้อมกันของเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้และเกสรตัวเมียพันธุ์

หมอนทอง  การศึกการเก็บรักษาละอองเกสรไว้เป็นเวลานานและยังมีความมีชีวิตเพ่ือใช้ในการช่วยผสมเกสรนั้นจึง

เป็นส่วนส าคัญ  จากการศึกษาของ พิชัย, 2558 ศึกษาความมีชีวิตและการเก็บรักษาละอองเรณูทุเรียน 6 พันธุ์ 

ได้แก่ พันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลินลับแล พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์ก้านยาว และพันธุ์กระดุมทอง ในอุณหภูมิที่ 

0, 5 และ 25 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาการเก็บรักษานานแตกต่างกัน แล้วทดสอบความมีชีวิตด้วยอาหารเหลว

ที่มีความเข้มข้นของซูโครส 10 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักโดยปริมาตร สรุปได้ว่า การเก็บรักษาละอองเรณูที่ 0, 5 และ 25 

องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาเรณูไว้ได้นาน 36, 28 และ 6 วัน ตามล าดับ พันธุ์ที่มีแนวโน้มมีเปอร์เซ็นต์การ

งอกของเรณูสูงและเก็บรักษาไว้ได้นาน ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี และพันธุ์ก้านยาว จึงน ามาดัดแปลงเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิที่มีในตู้เย็นของเกษตรกร และอีกส่วนที่มีความส าคัญคือเมื่อใช้เกสรตัวผู้จ ากทุเรียนพันธุ์อ่ืนเป็น

การผสมข้ามพันธุ์ควรมีการเก็บข้อมูลคุณภาพผลผลิตที่ได้จริงจากการทดลองว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต

หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ni Luh Puta Indriyani, 2012  ท าการศึกษาอิทธิพลของการผสมข้ามพันธุ์โดย

ใช้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจากทุเรียนพันธุ์ต่างๆ เช่น Matahari, Kani, Otong, Sitokong, Lai, Kim, Sunan, 

Bokor, Hortimart และ Tangkue   พบว่าร้อยละการติดผลอยู่ในช่าง 0-20 ผลทุเรียนที่เก็บเกี่ยวได้มีคุณภาพ

ผลผลิต เช่น น้ าหนักผล เส้นรอบวงผล ความยาวหนาม ความหนาเปลือก ความยาวผล จ านวนพูต่อผล จ านวนพูที่
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ไม่มีเนื้อต่อผล  ความหนาเนื้อ ส่วนที่กินได้ จ านวนเมล็ดต่อผล น้ าหนักเมล็ดต่อผล ค่าเฉลี่ยน้ าหนักเมล็ด ร้อยละ

ของเมล็ดลีบ  และ จ านวนวันที่เก็บเก่ียว  ผลการทดลองที่ได้มีค่าแตกต่างจากเม่ือไม่ได้ผสมข้ามพันธุ์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          

1. เพ่ือศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์การค้า พันธุ์แนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ที่อุณหภูมิต่างกัน ในการน าไปใช้เป็น

ข้อมูลในการเลือกเกสรตัวผู้ใช้ในการผสมเกสรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  

2. เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ของทุเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ผสมเกสรในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 

 

7. วิธีด าเนินการ 

การทดลองที่1 ศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่อุณหภูมิต่างกันและพัฒนาวิธีเก็บละอองเกสร
เพ่ือใช้ในการผสมพันธุ์(ปี2560) 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
 - แปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
 - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนต์ จานเลี้ยงเชื้อ กระจกสไลด์ moist 
paper หม้อนึ่งความดันสูง 
 - อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ  ตู้แช่ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตู้อบความร้อนหรือตู้บ่มเชื้อแบบใช้ไฟฟ้า เพวเทีย
(Peltier) ท าความเย็น กล่องโฟม 
 - สารเคมี  ส าหรับ germination agar media (Brewbaker and Kwack, 1963) H3BO4 MgSO4•7H2O 
Ca(NO3)2•4H2O KNO3 agar sucrose ส าหรับหยุดการงอกของเกสรตัวผู้ (Copenhagen solution) distilled 
water  ethanol glycerol สารเคมีส าหรับย้อมสี  aniline blue NaOH 
          - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบบันทึกข้อมูลได้ 
แบบและวิธีการทดลอง 
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 ซ้ า ซ้ าละ 10 ดอก ดังนี้ 
 เกสรตัวผู้ของทุเรียน 10 สายพันธุ์  โดยมีที่มาของละอองเกสรตัวผู้จาก ทุเรียนพันธุ์การค้าที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยวค่อนข้างสั้น เช่น กระดุม (80วัน) พวงมณี (100วัน)  ทุเรียนพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ที่มีอายุเก็บ
เกี่ยวสั้น เช่น จันทบุรี3 (87-109วัน) ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง จ านวน 6 กลุ่ม คัดเลือกจากเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรหาได้ มี
การออกดอกมาก-ปานกลาง การติดผลมาก-ปานกลาง รูปทรงค่อนข้างกลม  กลุ่มกบ เช่น กบแม่เฒ่า(132วัน)  
กลุ่มลวง เช่น ชะนี(117) ชมพูศรี กลุ่มก้านยาว เช่น ก้านยาวสีนาค(100-115วัน) กลุ่มก าปั่น เช่น ชายมะไฟ 
(120วัน) กลุ่มทองย้อย เช่น นกหยิบ (102วัน) และกลุ่มเบ็ดเตล็ด หลงลับแล  

กรรมวิธีที่ 1 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์กระดุม 
กรรมวิธีที่ 2 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์พวงมณี 
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กรรมวิธีที่ 3 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์จันทบุรี3 
กรรมวิธีที่ 4 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า 
กรรมวิธีที่ 5 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์ชะนี 
กรรมวิธีที่ 6 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี 
กรรมวิธีที่ 7 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวสีนาค 
กรรมวิธีที่ 8 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์ชายมะไฟ   
กรรมวิธีที่ 9 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์นกหยิบ   
กรรมวิธีที่ 10 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล 

 ท าท่ีช่วงอุณหภูมิ 6 ช่วง คือ 10+2, 15+2, 20+2, 25+2, 30+2 และ 35+2องศาเซลเซียส 
   โดยท าการบันทึกความมีชีวิตของละอองเกสรหลังวางบนอาหารเลี้ยงเกสรและควบคุมอุณหภูมิต่างกันที่ 12 
ชั่วโมง 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ตัดดอกทุเรียนทั้งดอกในระยะดอกเริ่มบานวันแรกทั้ง 10 สายพันธุ์ ที่อุณหภูมิที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ตัด
ดอกและบันทึกอุณหภูมิ (ที่มาของละอองเกสรตัวผู้จากทุเรียนพันธุ์การค้า ทุเรียนพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร และทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง จ านวน 10 สายพันธุ์ซึ่งปลูกรวบรวมไว้ในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี) ใส่กล่องโฟมท่ี
มีกระดาษ moist paper และเจลให้ความเย็น น ากลับมาห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีทันที น ากา้นดอก
ทุเรียนแต่ละดอกแช่น้ า น าดอกทุเรียนทั้ง 10 พันธุ์ พันธุ์ละ 3 ซ้ า ที่แช่น้ าแล้วเก็บรักษาในอุณหภูมิ 6 ช่วง คือ 
10+2, 15+2, 20+2, 25+2, 30+2 และ 35+2 องศาเซลเซียส จนดอกทุเรียนบาน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 
 2. ท าการตัดเฉพาะละอองเกสรตัวผู้ เลี้ยงละอองเกสรตัวผู้โดยวางบน germination agar media 
(Brewbaker and Kwack, 1963) ในจานเลี้ยงเชื้อ (ท าอย่างรวดเร็ว) เก็บจานเลี้ยงเชื้อที่วางละอองเกสรตัวผู้ ที่
อุณหภูมิ 10+2, 15+2, 20+2, 25+2, 30+2 และ 35+2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง  
 3. ศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์โดยการนับจ านวนละอองเกสรตัวผู้ที่งอก คิดเป็นร้อยละของการงอก คัดเลือก
พันธุ์ที่มีร้อยละการงอกของละอองเกสรตัวผู้ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 6 ช่วง คือ 10+2, 15+2, 
20+2, 25+2, 30+2 และ 35+2องศาเซลเซียส) บันทึกผล 
 4. ตัดดอกทุเรียนหมอนทองทั้งดอกในระยะเริ่มบานวันแรกมาตัดละอองเกสรตัวผู้ออก ให้เหลือแต่เกสรตัว
เมีย น าไปใส่กล่องที่มีเจลให้ความเย็น น าก้านดอกแช่ในน้ า โดยให้ดอกทุเรียนอยู่เหนือน้ า เก็บรักษาในอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส (15.00 น.) รอจนละอองเกสรพร้อมส าหรับการผสม (18.00 น.) และตัดดอกทุเรียนทั้งดอกในระยะ
เริ่มบานวันแรก ทั้ง 10 สายพันธุ์ น าไปใส่กล่องที่มีเจลให้ความเย็นน ากลับมาห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีทันทีท าการตัดเฉพาะละอองเกสรตัวผู้ ใช้พู่กันป้ายที่ละอองเกสรตัวผู้แต่ละพันธุ์ทั้ง 10 สายพันธุ์ แล้วน ามา
ป้ายทีเ่กสรตัวเมียของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่เตรียมไว้หลังผสมแล้ว น าไปเก็บที่อุณหภูมิ 10+2, 15±2, 20±2, 
25±2, 30±2 และ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง 
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 5. ศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ โดยการนับจ านวนละอองเกสรตัวผู้ที่งอก คิดเป็นร้อยละของ
การงอก คัดเลือกพันธุ์ที่มีร้อยละการงอกของละอองเกสรตัวผู้ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 6 ช่วง คือ 
10+2, 15+2, 20+2, 25+2, 30+2 และ 35+2 องศาเซลเซียส) บันทึกผล 
 6. เมื่อได้ทุเรียนพันธุ์การค้า พันธุ์แนะน า และพ้ืนเมืองที่มีร้อยละการงอกของเกสรตัวผู้ดีที่สุดในแต่ละ
อุณหภูมิ (อุณหภูมิ 10+2, 15+2, 20+2, 25+2, 30+2 และ 35+2 องศาเซลเซียส) จากการคัดเลือกที่กล่าว
มาแล้วในข้อ 1-5   น าเกสรทุเรียนทั้ง 3 พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือก  มาท าการทดลองขั้นต่อไป คือ การพัฒนาวิธีเก็บ
รักษาละอองเกสรในสภาพอุณหภูมิต่ า มีวัตถุประสงค์ในการน าละอองเกสรตัวผู้ไปใช้ผสมพันธุ์เพ่ือรองรับสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในปีที่มีอุณหภูมิช่วงผสมเกสรเกิดปัญหาสูงหรือต่ ากว่าปกติ และในช่วงเวลาที่ดอกทุเรียนใน
แต่ละพันธุ์มีช่วงเวลาในการบานไม่พร้อมกัน โดยเน้นสภาพอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ที่
อุณหภูมิต่ าช่วงอุณหภูมิต่างๆที่มีอยู่จริงในตู้เย็นที่เกษตรกรมีอยู่ 
จึงท าการวางแผนการทดลองแบบ RCBD 5 ซ้ า ซ้ าละ 10 ขวด โดยมี 
 กรรมวิธีที่ 1 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนที่ผ่านการคัดเลือกข้อ 1-5 ทีม่ีร้อยละการงอกดีท่ีสุด 
 กรรมวิธีที่ 2 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนที่ผ่านการคัดเลือกข้อ 1-5 ทีม่ีร้อยละการงอกล าดับที่2 
 กรรมวิธีที่ 3 ละอองเกสรตัวผู้จากดอกทุเรียนที่ผ่านการคัดเลือกข้อ 1-5 ที่มีร้อยละการงอกล าดับที่3 
 ท าท่ีอุณหภูมิต่ า 4 อุณหภูมิ คือ -18+2 องศาเซลเซียส (ในช่องแช่แข็ง) 4+2 องศาเซลเซียส (ในช่องเก็บ
ของทั่วไป) 7+2 องศาเซลเซียส (ในช่องแช่ผักและผลไม้) และเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง(ควบคุม) 
Main plot คือ เกสรตัวผู้ของทุเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 พันธุ์จากการคัดเลือกข้อ 1-5 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 6.1. ตัดดอกทุเรียน 4 พันธุ์จากการคัดเลือกข้อ 1-5 ทั้งดอกในระยะดอกเริ่มบานวันแรก ใส่กล่องโฟมที่มี
กระดาษ moist paper และเจลให้ความเย็น น ากลับมาห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีทันที 
 6.2. ตัดเฉพาะละอองเกสรจากดอกทุเรียนทั้ง 30 ดอกต่อ 1 พันธุ์ใส่หลอดสีชาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน  
 6.3. น าออกจากตู้เย็นเลี้ยงเกสรตัวผู้โดยวางบน germination agar media (Brewbaker and Kwack, 
1963) ในจานเลี้ยงเชื้อ เก็บที่อุณหภูมิห้อง 12 ชั่วโมง 
 6.4. น าไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์โดยการนับจ านวนเกสรตัวผู้ที่งอก 
 6.5. ท าการบันทึกความมีชีวิตทุกวันจนสิ้นสุดความมีชีวิต  
การบันทึกข้อมูล 

1.  ร้อยละการงอกหรือการยืดตัวของเกสรตัวผู้ของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่อุณหภูมิต่างๆ 
2. บันทึกร้อยละการงอกหรือการยืดตัวของเกสรตัวผู้ของทุเรียนที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างกันในส่วน

ต่างๆ ของตู้เย็น ภายหลังวางบน germination agar media 12 ชั่วโมง 
- เวลาและสถานที่    

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ปีที่เริ่มต้น 2559 ปีที่สิ้นสุด 2560 

สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

เมื่อพิจารณาความสามารถในการงอกของละอองเกสรทุเรียนแต่ละพันธุ์ที่อุณหภูมิต่างกัน พบว่า 
ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์กระดุมเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสร
มากที่สุด เท่ากับ 34.00 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เท่ากับ 29.92 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์
พวงมณีเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 
70.22 % รองลงมา คือ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 68.97 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 เมื่อ
ทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 79.18 % 
รองลงมาคืออุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 70.69 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่าเมื่อทดสอบการงอก
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 53.31 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 
15 องศาเซลเซียส เท่ากับ 51.26 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ชะนีเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 68.21 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
เท่ากับ 44.56 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ชมพูศรีเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีร้อยละการ
งอกของละอองเกสรมากท่ีสุด เท่ากับ 41.52 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เท่ากับ 32.14 % ละออง
เกสรทุเรียนพันธุ์ก้านยาวสีนาคเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสร
มากที่สุด เท่ากับ 48.48 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เท่ากับ 42.30 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์
ชายมะไฟเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 
58.24 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เท่ากับ 47.48 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์นกหยิบเมื่อทดสอบ
การงอกที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 20.98 % รองลงมาคือ
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 20.81 % ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแลเมื่อทดสอบการงอกที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส มีร้อยละการงอกของละอองเกสรมากที่สุด เท่ากับ 79.59 % รองลงมาคืออุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส เท่ากับ 72.17 % (ภาพที่ 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Naoko, 2015 ท าการศึกษาความมีชีวิตของ
ละอองเกสรตัวผู้และความสามารถในการงอกของเกสรตัวผู้ ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไปมีผลกระทบต่อความมีชีวิต 
และความสามารถในการงอกของละอองเกสรตัวผู้ 
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ภาพที่ 1 ร้อยละการงอกของละอองเกสรตัวผู้ทุเรียนพันธุ์กระดุม พวงมณี จันทบุรี 3 กบแม่เฒ่า ชะนี ชมพูศรี 
ก้านยาวสีนาค ชายมะไฟ นกหยิบ และหลงลับแล ที่อุณหภูมิ 10±2, 15±2, 20±2, 25±2, 30±2 และ 35±2 
องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่แต่ละอุณหภูมิ พบว่า 
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- ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความสามารถในการงอกของละออง
เกสรตัวผู้มากท่ีสุด เท่ากับ 70.18 % รองลงมาคือละอองเกสรทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า เทา่กับ 50.47 % และละออง
เกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล เท่ากับ 39.61 % ตามล าดับ แต่การงอกของละอองเกสรมีขนาดสั้น 

 

 
ภาพที่ 2   % การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
 
 

 
 
             A                           B                           C                            D 
ภาพที่ 3 A การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ทีอุ่ณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์   
              ก าลังขยาย 10 เท่า 
  B การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ทีอุ่ณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
              ฟลูออเรสเซนต์ก าลังขยาย 40 เท่า 

C การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า ทีอุ่ณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์   
   ก าลังขยาย 10 เท่า 

  D การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า ทีอุ่ณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
               ฟลูออเรสเซนต์ก าลังขยาย 40 เท่า 
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- ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความสามารถในการงอกของละออง
เกสรตัวผู้มากท่ีสุด เท่ากับ 79.18 % รองลงมาคือละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล เท่ากับ 72.17 % และละออง
เกสรทุเรียนพันธุ์ชะนี เท่ากับ 68.21 % ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 4   % การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
              

 
             A                           B                           C                            D 
ภาพที ่5 A การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ทีอุ่ณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
              ก าลังขยาย 10 เท่า 
  B การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ทีอุ่ณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
              ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
  C การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ทีอุ่ณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์  
              ก าลังขยาย 10 เท่า 
  D การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ทีอุ่ณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
              ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
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- ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล มีความสามารถในการงอกของละออง

เกสรตัวผู้มากท่ีสุด เท่ากับ 79.59 % รองลงมาคือละอองเกสรทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า เท่ากับ 70.69 % และละออง
เกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี เท่ากับ 68.97 % ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 6   % การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
              

 
             A                           B                           C                            D 
ภาพที ่7  A การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ทีอุ่ณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
            ก าลังขยาย 10 เท่า 
   B การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ทีอุ่ณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
            ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
   C การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
            ก าลังขยาย 10 เท่า 
   D การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
            ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
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- ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี มีความสามารถในการงอกของละออง
เกสรตัวผู้มากท่ีสุด เท่ากับ 70.22 % รองลงมาคือละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 เท่ากับ 60.83 % และละออง
เกสรทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า เท่ากับ 50.83 % ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่8  % การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
              

 
             A                           B                           C                            D 
ภาพที ่9  A การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
               ก าลังขยาย 10 เท่า 
   B การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
               ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
   C การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
               ก าลังขยาย 10 เท่า 
   D การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
               ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
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      - ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความสามารถในการงอกของ
ละอองเกสรตัวผู้มากที่สุด เท่ากับ 58.95 % รองลงมาคือละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี เท่ากับ 43.79 % และ
ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ชะนี เท่ากับ 41.51 % ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 10 % การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
              

 
             A                           B                           C                            D 
ภาพที ่11 A การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์   
             ก าลังขยาย 10 เท่า 
   B การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
             ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
   C การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
             ก าลังขยาย 10 เท่า 
   D การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
             ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
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- ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีความสามารถในการงอกของละออง
เกสรตัวผู้มากท่ีสุด เท่ากับ 58.78 % รองลงมาคือละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี เท่ากับ 44.72 % และละออง
เกสรทุเรียนพันธุ์ชะนี เท่ากับ 34.41 % ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 12 % การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ในอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
              

 
             A                           B                           C                            D 
ภาพที ่13  A การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ในอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
             ก าลังขยาย 10 เท่า 
    B การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 ในอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
             ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
   C การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี ในอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
            ก าลังขยาย 10 เท่า 
   D การงอกของละอองเกสรทุเรียนพันธุ์พวงมณี ในอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส กล้องจุลทรรศน์ 
            ฟลูออเรสเซนต์ ก าลังขยาย 40 เท่า 
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 ดังนั้นละอองเกสรที่มีการงอกดี 4 อันดับ คือ ละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ 

จันทบุรี 3 น าละอองเกสรมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า 4 อุณหภูมิ คือ -18+2 องศาเซลเซียส (ในช่องแช่แข็ง) 4+2 

องศาเซลเซียส (ในช่องเก็บของทั่วไป) 7+2 องศาเซลเซียส (ในช่องแช่ผักและผลไม้) และเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง

(ควบคุม) พบว่า ละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18+2 

องศาเซลเซียส (ในช่องแช่แข็ง) ก่อนเก็บรักษาละอองเกสรมี % การงอก 42 41 41 และ 42 % ตามล าดับ แต่เมื่อ

เก็บรักษาในวันที่ 1-7 มี % การงอกอยู่ในช่วง 1-7 % ไม่สามารถใช้ในการผสมเกสรได้ (ภาพที่ 14)  
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ภาพที่ 14 การงอกละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -

18+2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วัน 

ละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 มาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4+2 องศาเซลเซียส 

(ในช่องแช่แข็ง) ก่อนเก็บรักษาละอองเกสรมี % การงอก 43 43 46 และ 44 % ตามล าดับ ในละอองเกสรพันธุ์กบ

แม่เฒ่า เมื่อเก็บรักษาในวันที่ 2 มี % การงอก 40% และในละอองเกสรพันธุ์พวงมณี เมื่อเก็บรักษาในวันที่ 3 มี % 

การงอก 20% แต่เมื่อเก็บรักษาในวันที่ 1-7 มี % การงอกอยู่ในช่วง 1-16 %  ไม่สามารถใช้ในการผสมเกสรได้ 

(ภาพที่ 15) 
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ภาพที่ 15 การงอกละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4+2 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วัน 
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ละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 มาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 7+2 องศาเซลเซียส 

(ในช่องแช่แข็ง) ก่อนเก็บรักษาละอองเกสรมี % การงอก 45 46 44 และ 47 % ตามล าดับ แต่เมื่อเก็บรักษาใน

วันที่ 1-7 มี % การงอกอยู่ในช่วง 1-16 % ไม่สามารถใช้ในการผสมเกสรได้ (ภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 16 การงอกละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7+2 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วัน 

 

ละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 มาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28-30+2 องศา

เซลเซียส (ในช่องแช่แข็ง) ก่อนเก็บรักษาละอองเกสรมี % การงอก 44 44 46 และ 45 % ตามล าดับ แต่เมื่อเก็บ

รักษาในวันที่ 1-3 มี % การงอกอยู่ในช่วง 1-4 % ไม่สามารถใช้ในการผสมเกสรได้ (ภาพที่ 17) 
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ภาพที่ 17 การงอกละอองเกสรพันธุ์พวงมณี กบแม่เฒ่า หลงลับแล และ จันทบุรี 3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4+2 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วัน 

 

 

 



20 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 สามารถงอกในอาหารเลี้ยงเกสรและบนปลายเกสรตัวเมียของทุเรียน

พันธุ์หมอนทองได้ดีที่สุด ในอุณหภูมิ 10 15 20 25 30 และ 35 องศาเซลเซียส แต่ไม่สามารถเก็บรักษาความมี

ชีวิตในตู้เย็นให้สามารถใช้ผสมเกสรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ให้ระบุผลงานที่สิ้นสุด ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร พัฒนาต่อหรื 

ถ่ายทอด หรือเผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย (ระบุเป็นข้อๆ)  

10.1 เพ่ือเผยแพร่เป็นข้อมูลให้นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ  ในการน า

ละอองเกสรทุเรียนพันธุ์ที่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการผสมเกสร

ไม่ติดในอุณหภูมิสูงและต่ า  

10.2 เพื่อน าข้อมูลที่ได้ให้นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ ไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษากับทุเรียนพันธุ์

พ้ืนเมืองพันธุ์อ่ืนๆ ให้ได้พันธุ์ที่มีความแข็งแรงของละอองเกสรมากขึ้นต่อไป  

 

11. ค าขอบคุณ  -  
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