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การเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทุเรียน
ควรคํานึงถึง
1. แหลงนํ้า
ตองมีแหลงนําจื
้ ดใหตน ทุเรียนไดเพียงพอตลอดป
2. อุณหภูมิและความชื้น
ทุเรียนชอบอากาศรอนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูในชวงประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธในอากาศประมาณ 75-85% ถาปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแหงแลง มีอากาศรอนจัดเย็น
จัด และมีลมแรง จะพบปญหาใบไหมหรือใบรวง ตนทุเรียนไมเจริญเติบโตหรือเติบโตชาใหผลผลิตชา
และนอยไมคมุ ตอการลงทุน
3. สภาพดิน
ควรเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ทีม่ กี ารระบายนําดี
้ และมีหนาดินลึก
เพราะทุเรียนเปนพืชที่ออนแอตอสภาพนําขั
้ ง ความเปนกรดดางของดินอยูร ะหวาง 5.5-6.5 ถาจําเปน
ตองปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จําเปนตองนําหนาดินจากแหลงอืน่ มาเสริม ตองใสปยุ คอกและตองดู
แลเรือ่ งการใหน้ํามากเปนพิเศษ แหลงนํ้าตองเพียงพอ

พันธุท เุ รียน
พันธุท เุ รียน

ขอดี

ขอเสีย

- ทนทานตอโรครากเนา
โคนเนาพอสมควร
- ออกดอกงาย
- เนื้อแหง รสดี สีสวย

- ออกดอกดกแตตดิ ผลยาก
- เปนไสซมึ งาย
- ออนแอตอโรคใบติด

- ราคาสูงกวาพันธุอ น่ื
- ติดผลดีมากนํ้าหนักผลดี
- เนือ้ มากเมล็ดลีบ มีกลิน่ นอย
เนื้อละเอียดแหง ไมเละ ผลสุก
แลวเก็บไวไดนาน
- ไมคอ ยเปนไสซมึ

- ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา

- ติดผลดี
- ราคาคอนขางดี
- นําหนั
้ กผลดี

- คอนขางออนแอตอโรค
รากเนา โคนเนา
- เปลือกหนา
- เนือ้ นอย
- เปนไสซมึ คอนขางงาย
- ผลสุกเก็บไวไดไมนาน กนผล
แตกงาย
- อายุการใหผลชา

- ไมมีปญหาไสซึมเพราะ
เปนพันธุเบาเก็บเกี่ยวกอน
ฝนตกชุก
- ออกดอกเร็วผลแกเร็วจึงขาย
ไดราคาดีในชวงตนฤดู
- ผลดก ติดผลงาย
- อายุการใหผลเร็ว

- ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา

การปลูก
ฤดูปลูก ถามีการจัดระบบการใหนาอย
้ํ างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลใหนากั
้ํ บตนทุเรียน
ไดสมํ่าเสมอชวงหลังปลูก ควรปลูกตัง้ แตเดือนมีนาคม-เมษายน แตถาหากจัดระบบนําไม
้ ทันหรือยัง
ไมอาจดูแลเรือ่ งนําได
้
ควรปลูกตนฤดูฝนเตรียมพืน้ ทีก่ ารปลูกทุเรียน
1. ไถ ขุดตอ ขุดรากไมเกา ออกจากแปลง
- พืน้ ทีด่ อนไมมปี ญ
 หานําท
้ วมขัง : ไถกําจัดวัชพืชอยางเดียว
- พืน้ ทีด่ อน มีแองทีล่ มุ นําขั
้ ง : ไถปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ
- พืน้ ที่ลุมหรือตํ่ามีนาท
้ํ วมขัง : ทําทางระบายนําหรื
้ อยกรอง
2. กําหนดระยะปลูก
ระยะระหวางตนและระยะระหวางแถวดานละ 9 เมตร ปลูกไดไรละ 20 ตน การทําสวนขนาด
ใหญ ควรขยายระยะระหวางแถวใหกวางขึ้น เพือ่ สะดวกตอการนําเครือ่ งจักรกลตางๆ ไปทํางานใน
ระหวางแถว
3. วางแนวและปกไมตามระยะปลูกที่กาหนด
ํ
วางแนวกําหนดแถวปลูกโดยคํานึงวา แนวปลูกขวางความลาดเทของพืน้ ที่ หรืออาจกําหนดใน
แนวตั้งฉากกับถนน หรือกําหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออก ตะวันตก และถามีการจัดวางระบบนํา้
ตองพิจารณาแนวทางจัดวางทอในสวนดวย จากนั้นจึงปกไมตามระยะที่กาหนดเพื
ํ
อ่ ขุดหลุมปลูกตอไป
วิธีการปลูกทุเรียนทําได 2 ลักษณะ
1. วิธกี ารขุดหลุมปลูก เหมาะกับสวนทีไ่ มมกี ารวางระบบนํา้
2. วิธกี ารปลูกแบบไมขดุ หลุม เหมาะกับสวนทีจ่ ดั วางระบบนํา้
มีขอดีคือ ประหยัดแรงงานคาใชจา ยในการขุดหลุม ดินระบายนํ้าและอากาศดี รากเจริญเร็ว

การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมปลูก
1. ขุดหลุมมีขนาดกวางยาว และลึกดานละ 50 เซนติเมตร
2. ผสมปุยคอกเกาประมาณ 5 กิโลกรัม และปุยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัม คลุกเคลากับดินทีข่ ดุ
ขึ้นมา กลบกลับคืนไปในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
3. เตรียมตนกลาทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรค ไมมแี มลงทําลาย และมีใบยอดคูสุดทายแก
ระบบรากแผกระจายดี ไมขดมวนงออยูก น ถุง
4. ใชมีดกรีดกนถุงออก ถาพบรากขดงออยูก น ถุงใหตดั ออก
5. วางถุงตนกลาทีต่ ดั กนถุงออกแลววางลงตรงกลางหลุม จัดใหตรงแนวกับตนอืน่ ๆ พรอมทั้ง
ปรับระดับสูงตํ่าของตนทุเรียนใหรอยตอระหวางรากกับลําตนหรือระดับดินปากถุงเดิมสูงกวาระดับดิน
ปากหลุมเล็กนอย
6. ใชมีดกรีดดานขางถุงจากลางขึน้ บนทัง้ สองดาน
7. ดึงถุงพลาสติกออก ระมัดระวังอยาใหดนิ ในถุงแตก
8. กลบดินทีเ่ หลือลงไปในหลุมอยากลบดินสูงถึงรอยเสียบยอด หรือรอยทาบ
9. ปกไมหลักขางตนทุเรียนทีป่ ลูกแลว พรอมทั้งผูกเชือกยึดไวเพื่อปองกันลมพัดโยก
10. กดดินบริเวณโคนตน หาวัสดุคลุมโคนตนแลวรดนําตามให
้
โชก

11. จัดทํารมเงาใหตน ทุเรียนทีเ่ พิง่ ปลูก โดยใชทางมะพราว ทางจาก แผงหญาคา ทางระกํา
หรือตาขายพรางแสง เมือ่ ทุเรียนตัง้ ตัวดีแลวควรปลดออก หรืออาจปลูกไมเพือ่ ใหรม เงา เชน กลวยก็จะ
ชวยเปนรมเงาและเพิม่ ความชืน้ ในสวนทุเรียนไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่อากาศแหง
และมีแสงแดดจัด
12. แกะผาพลาสติกทีพ่ นั รอยเสียบยอดหรือทาบออกเมือ่ ปลูกไปแลวประมาณ 1-2 เดือน

การปลูกทุเรียนแบบไมขดุ หลุม
1. โรยปุยหินฟอสเฟต 500 กรัม หรือประมาณหนึง่ กระปองนมครึง่ ตรงตําแหนงทีต่ อ งการ
ปลูกกลบดินบางๆ
2. นําตนพันธุม าวาง แลวถากดินขาง ๆ ขึน้ มาพูนกลบ แตถา หากเปนดินรวนปนทราย ดิน
ทราย ดินจะไมเกาะตัวกัน ควรใชวธิ ขี ดุ หลุมปลูก หรือจะใชวธิ ดี ดั แปลง
3. วิธีดดั แปลง คือ นําหนาดินจากแหลงอืน่ มากองตรงตําแหนงที่จะปลูก กองดินควรมีขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เมตร สูง 15 เซนติเมตร แหวกกลางกองดินโรยปุย หินฟอสเฟตในชองที่
แหวกไว กลบดินบางๆ วางตนพันธุด ลี งตรงชองทีแ่ หวกไวกลบดินทับ
4. การแกะถุงออก ตองระมัดระวังอยาใหดนิ แตก อาจทําไดโดยกรีดกนถุงออกกอน แลวนําไป
วางในตําแหนงทีป่ ลูก กรีดถุงพลาสติกใหขาดจากลางขึน้ บน แลวจึงคอยๆ ดึงถุงพลาสติกออกเบาๆ
5. ระมัดระวังอยากลบดินใหสงู ถึงรอยเสียบยอดหรือรอยทาบ
6. หาวัสดุคลุมโคน และจัดทํารมเงาใหกบั ตนทุเรียนเหมือนการปลูกโดยวิธขี ดุ หลุม

การปฏิบตั ดิ แู ลรักษาทุเรียน
การปฏิบตั ดิ แู ลทุเรียนในชวงกอนใหผลผลิต
เปนสิง่ สําคัญที่จะทําใหทเุ รียนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และใหผลผลิตไดเร็วขึน้
1. ในระหวางรอทุเรียนใหผลผลิต ในชวงแรกควรปลูกพืชแซมเสริมรายได โดยเลือกพืชใหตรง
กับความตองการของตลาด
2. เมื่อตรวจพบทุเรียนตายหลังปลูกใหทาการปลู
ํ
กซอม
3. การใหนา้ํ ชวงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถามีฝนตกหนักควรทําทางระบายนํา้ และ
ตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถาดินยุบตัวเปนแองมีน้ําขังตองพูนดินเพิม่ ถาฝนทิ้งชวง ควรรดนําให
้ ดนิ มี
ความชืน้ อยูเ สมอ ในปตอ ๆ ไป ควรดูแลรดนํ้าใหตน ไมผลอยางสมํ่าเสมอ และในชวงฤดูแลงควรใชวสั ดุ
คลุมดิน เพือ่ ชวยรักษาความชืน้ ในดิน เชน ฟางขาว หญาแหง
4. การตัดแตงกิง่
ปที่ 1-2 ไมควรตัดแตง ปลอยใหตน ทุเรียนเจริญเติบโตอยางเต็มที่
ปตอ ๆ ไป ตัดแตงกิ่งแหง กิง่ แขนง กิง่ กระโดงในทรงพุม กิง่ เปนโรคออก เลี้ยงกิง่ แขนง
ที่สมบูรณที่อยูในแนวขนานกับพื้น (กิง่ มุมกวาง) ไวในปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยใหกง่ิ ลางสุดอยู
สูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร
5. การปองกันกําจัด
ชวงแตกใบออน : ควรปองกันกําจัดโรคใบติด เพลี้ยไกแจ เพลี้ยไฟ ไรแดง
ชวงฤดูฝน:ปองกันกําจัดโรครากเนาโคนเนาและควบคุมวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน
และอาจจะกําจัดโดยใชแรงงานขุด ถาก ถอน ตัด พยายามหลีกเลีย่ งการใชสารเคมีเพราะตนทุเรียนยัง
เล็กอยูล ะอองสารเคมีอาจจะไปทําลายตนทุเรียน
6. การทํารมเงา
ในชวงฤดูแลง แสงแดดจัดมาก ทําใหทุเรียนใบไหมได ควรทํารมเงาให
7. การใสปุยควรทําดังนี้
- ใสปุยหลังจากตัดแตงกิ่ง
- ใสปุยพรอมกับการทําโคน คือ ถากวัชพืชบริเวณใตทรงพุม หวานปุย และพรวนดิน
นอกชายพุม ขึน้ มากลบใตทรงพุม ใหมลี กั ษณะเปนหลังเตา และขยายขนาดของเนินดินใหกวางขึน้ ตาม
ขนาดของทรงพุม หรือจะใสปยุ โดยวิธีใชไมปลายแหลมแทงดินเปนรูหยอดปุย ใสและปดหลุมเปนระยะ
ใหท่ัวบริเวณใตทรงพุม วิธหี ลังนีแ้ มจะเปลืองแรงงานแตชว ยลดการสูญเสียของปุย จากการระเหย หรือถูก
นําชะพา
้
- หวานปุย คอกกอนและตามดวยปุย เคมี
- ควรใสปุยในบริเวณใตทรงพุมโดยรอบ และใหหางจากโคนตนประมาณ 20-30
เซนติเมตรขึ้นไป ขึน้ กับขนาดทรงพุม ปริมาณและเวลาใสปยุ
ปท่ี 1 : ใสปุยและทําโคน 4 ครั้ง (เดือนเวนเดือน)
ครัง้ ที่ 1-3 ใสปยุ คอก 5 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 1 ปบ)
ครัง้ ที่ 4 - ใสปยุ คอก 5 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 1 ปบ)

- ใสปยุ เคมีสตู ร 15-15-15 หรือ16-16-16 ประมาณ150-200 กรัมตอตน (ครึ่งกระปอง
นมขน)
ปตอๆ ไป(ระยะที่ทุเรียนยังไมใหผลผลิต):ใสปุยและทําโคน 2 ครั้ง (ตนฤดูฝนและปลายฤดู
ฝน)
ครั้งที่ 1 (ตนฝน) ใสปยุ เคมีสตู ร 15-15-15 หรือ 16-16-16ประมาณครึง่ ถึง 3 กิโลกรัมตอ
ตน
ครั้งที่ 2 (ปลายฝน) ใสปยุ คอก 15-50 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 3-10 ปบ)
ใสปยุ เคมีสตู ร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณครึง่ ถึง 3 กิโลกรัมตอตน ปริมาณปุย
เคมีท่ีใสในแตละครัง้ ขึน้ กับขนาดของทรงพุม โดยยึดหลักวา วัดจากโคนตนมายังชายพุม เปนเมตรได
เทาไร คือ จํานวนปุย เคมีทใ่ี สเปนกิโลกรัม เชน
ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 1 เมตร ใสปยุ 1 กิโลกรัม
ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 2 เมตร ใสปยุ 2 กิโลกรัม
ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 2 เมตรครึง่ ใสปยุ 2 กิโลกรัมครึง่

การปฏิบัติดูแลทุเรียนในชวงใหผลแลว
เปนสิง่ สําคัญที่จะทําใหทุเรียนออกดอกติดผลมาก และใหผลผลิต คุณภาพดี การเตรียมตนให
พรอมที่จะออกดอก คือการเตรียมใหตน ทุเรียนมีความสมบูรณ มีอาหารสะสมเพียงพอ เมือ่ ทุเรียนมี
ใบแกทั้งตน และสภาพแวดลอมเหมาะสม ฝนแลง ดิน มีความชืน้ ตํา่ อากาศเย็นลงเล็กนอยทุเรียนก็จะ
ออกดอก ขัน้ ตอนตางๆ จะตองรีบดําเนินการภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนี้
1. การตัดแตงกิง่
หลังเก็บเกี่ยวใหรีบตัดแตงกิ่งแหง กิง่ เปนโรค กิง่ แขนง ดานในทรงพุม ออกโดยเร็ว ทารอยแผล
ที่ตัดดวยสารเคมีปอ งกันกําจัด เชือ้ รา หรือปูนแดงกินกับหมาก
2. หลังตัดแตงกิง่ ใหกําจัดวัชพืชและใสปุยทันที
- ปุยคอก 15-50 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 3-10 ปบ)
- ปุย เคมีสตู ร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในอัตรา 3-5 กก. ตอตน
(ทุเรียนตนที่ขาดความสมบูรณตองการปุยมากกวาทุเรียนตน ทีม่ คี วามสมบูรณอยูแ ลว ทุเรียน
ตนที่ใหผลผลิตไปมาก ตองการปุย มากกวาทุเรียนทีใ่ หผลผลิตนอย)

3. ในชวงฤดูฝน
- ถาฝนตกหนัก จัดการระบายนําออกจากแปลงปลู
้
ก
- ถาฝนทิ้งชวง ใหรดนําแก
้ ตนทุเรียน
- ควบคุมวัชพืช โดยการตัดและ หรือใชสารเคมี
- ปองกันกําจัดโรคแมลง เชน โรครากเนาโคนเนา โรคใบติด โรคแอนแทรกโนส เพลี้ยไกแจ ไร
แดงและเพลีย้ ไฟ
4. ในชวงปลายฤดูฝน
- เมือ่ ฝนทิง้ ชวง ใหใสปยุ เคมีสตู ร 8-24-24, 9-24-24 หรือ 12-24-12 2-3 กก.ตอตน
เพื่อชวยในการออกดอก
- ใหกําจัดวัชพืชใตทรงพุม กวาดเศษหญา และใบทุเรียนออกจากโคนตน เพื่อใหดินแหงเร็วขึ้น
- งดการใหนํ้า10-14 วัน เมือ่ สังเกตเห็นใบทุเรียนเริม่ ลดลงตองเริม่ ใหนาที
้ํ ละนอยเพือ่ กระตุน
ใหตามดอกเจริญอยาปลอยใหขาดนํานานจนใบเหลื
้
องใบตกเพราะตาดอกจะไมเจริญ และระวังอยาให
นํ้ามากเกินไป เพราะชอดอกอาจเปลีย่ นเปนใบได
วิธีใหนาที
้ํ ่เหมาะสม คือ ใหน้าแบบโชย
ํ
ๆ แลวเวนระยะ สังเกตอาการของใบและดอก เมือ่ เห็น
ดอกระยะไขปลามากพอแลว ก็เพิม่ ปริมาณใหมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนสูสภาวะปกติ
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