กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน
1. แหลงนํ้า
ตองมีแหลงนํ้าจืดใหตนทุเรียนไดเพียงพอตลอดป
2. อุณหภูมิและความชื้น
ทุเรียนชอบอากาศรอนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูในชวงประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธในอากาศ
ประมาณ 75-85% ถาปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแหงแลง มีอากาศรอนจัดเย็นจัด และมีลมแรง จะพบปญหาใบไหมหรือใบรวง
ตนทุเรียนไมเจริญเติบโตหรือเติบโตชาใหผลผลิตชาและนอยไมคุมตอการลงทุน
3. สภาพดิน
ควรเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ทีม่ กี ารระบายนํา้ ดีและมีหนาดินลึกเพราะทุเรียนเปนพืชทีอ่ อ นแอ
ตอสภาพนํ้าขัง ความเปนกรดดางของดินอยูระหวาง 5.5-6.5 ถาจําเปนตองปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จําเปนตองนําหนา
ดินจากแหลงอื่นมาเสริม ตองใสปุยคอกและตองดูแลเรื่องการใหนํ้ามากเปนพิเศษ แหลงนํ้าตองเพียงพอ

พันธุ์ทุเรียน
พันธุ์ทุเรียน
ชะนี

หมอนทอง

ก้านยาว

ข้อดี
- ทนทานตอโรครากเนา
โคนเนาพอสมควร
- ออกดอกงาย
- เนื้อแหง รสดี สีสวย

ข้อเสีย
- ออกดอกดกแตติดผลยาก
- เปนไสซึมงาย
- ออนแอตอโรคใบติด

- ราคาสูงกวาพันธุอื่น
- ติดผลดีมากนํ้าหนักผลดี
- เนื้อมากเมล็ดลีบ มีกลิ่นนอย
เนื้อละเอียดแหง ไมเละ ผลสุก
แลวเก็บไวไดนาน
- ไมคอยเปนไสซึม

- ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา

- ติดผลดี
- ราคาคอนขางดี
- นํ้าหนักผลดี

- คอนขางออนแอตอโรครากเนา
โคนเนา
- เปลือกหนา
- เนื้อนอย
- เปนไสซึมคอนขางงาย
- ผลสุกเก็บไวไดไมนาน กนผล
แตกงาย
- อายุการใหผลชา

พันธุ์ทุเรียน
กระดุม

-

ข้อดี
ไมมีปญหาไสซึมเพราะ
เปนพันธุเบาเก็บเกี่ยวกอน
ฝนตกชุก
ออกดอกเร็วผลแกเร็วจึงขาย
ไดราคาดีในชวงตนฤดู
ผลดก ติดผลงาย
อายุการใหผลเร็ว

ข้อเสีย
- ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา
การปลูก

การปลูก
ฤดูปลูก
ถามีการจัดระบบการใหนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลใหนํ้ากับตนทุเรียนไดสมํ่าเสมอชวงหลังปลูกควร
ปลูกตั้งแตเดือนมีนาคม-เมษายน แตถาหากจัดระบบนํ้าไมทันหรือยังไมอาจดูแลเรื่องนํ้าไดควรปลูกตนฤดูฝนเตรียม
พื้นที่การปลูกทุเรียน
1. ไถ ขุดตอ ขุดรากไมเกา ออกจากแปลง
- พื้นที่ดอนไมมีปญหานํ้าทวมขัง : ไถกําจัดวัชพืชอยางเดียว
- พื้นที่ดอน มีแองที่ลุมนํ้าขัง : ไถปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ
- พื้นที่ลุมหรือตํ่ามีนํ้าทวมขัง : ทําทางระบายนํ้าหรือยกรอง
2. กําหนดระยะปลูก
ระยะระหวางตนและระยะระหวางแถวดานละ 9 เมตร ปลูกไดไรละ 20 ตน การทําสวนขนาดใหญควรขยายระยะ
ระหวางแถวใหกวางขึ้น เพื่อสะดวกตอการนําเครื่องจักรกลตางๆ ไปทํางานในระหวางแถว
3. วางแนวและปกไมตามระยะปลูกที่กําหนด
วางแนวกําหนดแถวปลูกโดยคํานึงวา แนวปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่หรืออาจกําหนดในแนวตั้งฉากกับถนน
หรือกําหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออก ตะวันตกและถามีการจัดวางระบบนํ้าตองพิจารณาแนวทางจัดวางทอในสวน
ดวย จากนั้นจึงปกไมตามระยะที่กําหนดเพื่อขุดหลุมปลูกตอไป วิธีการปลูกทุเรียนทําได2 ลักษณะ
1. วิธีการขุดหลุมปลูก เหมาะกับสวนที่ไมมีการวางระบบนํ้า
2. วิธีการปลูกแบบไมขุดหลุม เหมาะกับสวนที่จัดวางระบบนํ้า
มีขอดีคือ ประหยัดแรงงานคาใชจายในการขุดหลุม ดินระบายนํ้าและอากาศดีรากเจริญเร็ว
การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมปลูก
1. ขุดหลุมมีขนาดกวางยาว และลึกดานละ 50 เซนติเมตร
2. ผสมปุยคอกเกาประมาณ 5 กิโลกรัม และปุยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัม คลุกเคลากับดินที่ขุดขึ้นมา กลบกลับคืนไป
ในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
3. เตรียมตนกลาที่แข็งแรงสมบูรณไมเปนโรค ไมมีแมลงทําลาย และมีใบยอดคูสุดทายแกระบบรากแผกระจายดี
ไมขดมวนงออยูกนถุง
4. ใชมีดกรีดกนถุงออก ถาพบรากขดงออยูกนถุงใหตัดออก
5. วางถุงตนกลาที่ตัดกนถุงออกแลววางลงตรงกลางหลุม จัดใหตรงแนวกับตนอื่นๆ พรอมทั้งปรับระดับสูงตํ่าของ
ตนทุเรียนใหรอยตอระหวางรากกับลําตนหรือระดับดินปากถุงเดิมสูงกวาระดับดินปากหลุมเล็กนอย

6. ใชมีดกรีดดานขางถุงจากลางขึ้นบนทั้งสองดาน
7. ดึงถุงพลาสติกออก ระมัดระวังอยาใหดินในถุงแตก
8. กลบดินที่เหลือลงไปในหลุมอยากลบดินสูงถึงรอยเสียบยอด หรือรอยทาบ
9. ปกไมหลักขางตนทุเรียนที่ปลูกแลว พรอมทั้งผูกเชือกยึดไวเพื่อปองกันลมพัดโยก
10. กดดินบริเวณโคนตน หาวัสดุคลุมโคนตนแลวรดนํ้าตามใหโชก
11. จัดทํารมเงาใหตนทุเรียนที่เพิ่งปลูก โดยใชทางมะพราว ทางจาก แผงหญาคา ทางระกําหรือตาขายพรางแสง
เมื่อทุเรียนตั้งตัวดีแลวควรปลดออก หรืออาจปลูกไมเพื่อใหรมเงา เชน กลวยก็จะชวยเปนรมเงาและเพิ่มความชื้นในสวน
ทุเรียนไดเปนอยางดีโดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่อากาศแหงและมีแสงแดดจัด
12. แกะผาพลาสติกที่พันรอยเสียบยอดหรือทาบออกเมื่อปลูกไปแลวประมาณ 1-2 เดือน
การปลูกทุเรียนแบบไมขุดหลุม
1. โรยปุยหินฟอสเฟต 500 กรัม หรือประมาณหนึ่งกระปองนมครึ่ง ตรงตําแหนงที่ตองการปลูกกลบดินบางๆ
2. นําตนพันธุมาวาง แลวถากดินขาง ๆ ขึ้นมาพูนกลบ แตถาหากเปนดินรวนปนทราย ดินทราย ดินจะไมเกาะตัวกัน
ควรใชวิธีขุดหลุมปลูก หรือจะใชวิธีดัดแปลง
3. วิธีดัดแปลง คือ นําหนาดินจากแหลงอื่นมากองตรงตําแหนงที่จะปลูก กองดินควรมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
1 เมตร สูง 15 เซนติเมตร แหวกกลางกองดินโรยปุยหินฟอสเฟตในชองที่แหวกไวกลบดินบางๆ วางตนพันธุดีลงตรงชอง
ที่แหวกไวกลบดินทับ
4. การแกะถุงออก ตองระมัดระวังอยาใหดินแตก อาจทําไดโดยกรีดกนถุงออกกอน แลวนําไปวางในตําแหนงที่ปลูก
กรีดถุงพลาสติกใหขาดจากลางขึ้นบน แลวจึงคอยๆ ดึงถุงพลาสติกออกเบาๆ
5. ระมัดระวังอยากลบดินใหสูงถึงรอยเสียบยอดหรือรอยทาบ
6. หาวัสดุคลุมโคน และจัดทํารมเงาใหกบั ตนทุเรียนเหมือนการปลูกโดยวิธีขุดหลุม

การปฏิบัติรักษาทุเรียน
การปฏิบัติดูแลทุเรียนในช่วงก่อนให้ผลผลิต
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหทุเรียนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และใหผลผลิตไดเร็วขึ้น
1. ในระหวางรอทุเรียนใหผลผลิต ในชวงแรกควรปลูกพืชแซมเสริมรายไดโดยเลือกพืชใหตรงกับความตองการของตลาด
2. เมื่อตรวจพบทุเรียนตายหลังปลูกใหทําการปลูกซอม
3. การใหนํ้า ชวงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถามีฝนตกหนักควรทําทางระบายนํ้า และตรวจดูบริเวณหลุม
ปลูก ถาดินยุบตัวเปนแองมีนํ้าขังตองพูนดินเพิ่ม ถาฝนทิ้งชวง ควรรดนํ้าใหดินมีความชื้นอยูเสมอ ในปตอๆ ไปควร
ดูแลรดนํ้าใหตนไมผลอยางสมํ่าเสมอ และในชวงฤดูแลงควรใชวัสดุคลุมดิน เพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน เชน ฟางขาว
หญาแหง
4. การตัดแตงกิ่ง
ปที่ 1-2 ไมควรตัดแตง ปลอยใหตนทุเรียนเจริญเติบโตอยางเต็มที่
ปตอ ๆ ไป ตัดแตงกิ่งแหง กิ่งแขนง กิ่งกระโดงในทรงพุม กิ่งเปนโรคออก เลี้ยงกิ่งแขนงที่สมบูรณที่อยูในแนวขนาน
กับพื้น (กิ่งมุมกวาง) ไวในปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยใหกิ่งลางสุดอยูสูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร
5. การปองกันกําจัด
ชวงแตกใบออน : ควรปองกันกําจัดโรคใบติด เพลี้ยไกแจเพลี้ยไฟ ไรแดง
ชวงฤดูฝน:ปองกันกําจัดโรครากเนาโคนเนาและควบคุมวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดินและอาจจะกําจัดโดยใชแรงงาน
ขุด ถาก ถอน ตัด พยายามหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีเพราะตนทุเรียนยังเล็กอยูละอองสารเคมีอาจจะไปทําลายตนทุเรียน

6. การทํารมเงาในชวงฤดูแลง แสงแดดจัดมาก ทําใหทุเรียนใบไหมไดควรทํารมเงาให
7. การใสปุยควรทําดังนี้
- ใสปุยหลังจากตัดแตงกิ่ง
- ใสปุยพรอมกับการทําโคน คือ ถากวัชพืชบริเวณใตทรงพุม หวานปุยและพรวนดินนอกชายพุ มขึ้นมาก
ลบใตทรงพุมใหมีลักษณะเปนหลังเตา และขยายขนาดของเนินดินใหกวางขึ้นตามขนาดของทรงพุมหรือจะใสปุย โดยวิธี
ใชไมปลายแหลมแทงดินเปนรูหยอดปุยใสและปดหลุมเปนระยะหทั่วบริเวณใตทรงพุมวิธีหลังนี้แมจะเปลืองแรงงานแตชวย
ลดการสูญเสียของปุยจากการระเหย หรือถูกนํ้าชะพา
- หวานปุยคอกกอนและตามดวยปุยเคมี
- ควรใสปุยในบริเวณใตทรงพุมโดยรอบ และใหหางจากโคนตนประมาณ 20-30 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกับ
ขนาดทรงพุมปริมาณและเวลาใสปุย
ปที่ 1 : ใสปุยและทําโคน 4 ครั้ง (เดือนเวนเดือน)
ครั้งที่ 1-3 ใสปุยคอก 5 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 1 ปบ)
ครั้งที่ 4 - ใสปุยคอก 5 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 1 ปบ)
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16 ประมาณ150-200 กรัมตอตน (ครึ่งกระปองนมขน)
ปตอๆ ไป (ระยะที่ทุเรียนยังไมใหผลผลิต):ใสปุยและทําโคน 2 ครั้ง (ตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน)
ครั้งที่ 1 (ตนฝน) ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16ประมาณครึ่งถึง 3 กิโลกรัมตอตน
ครั้งที่ 2 (ปลายฝน) ใสปุยคอก 15-50 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 3-10 ปบ)
ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณครึ่งถึง 3 กิโลกรัมตอตน ปริมาณปุยเคมีท่ใี สในแตละครั้งขึ้นกับ
ขนาดของทรงพุม โดยยึดหลักวา วัดจากโคนตนมายังชายพุมเปนเมตรไดเทาไร คือ จํานวนปุยเคมีที่ใสเปนกิโลกรัม เชน
ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 1 เมตร ใสปุย 1 กิโลกรัม
ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 2 เมตร ใสปุย 2 กิโลกรัม
ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 2 เมตรครึ่ง ใสปุย 2 กิโลกรัมครึ่ง

การปฏิบัติดูแลทุเรียนในช่วงให้ผลแล้ว
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหทุเรียนออกดอกติดผลมาก และใหผลผลิต คุณภาพดีการเตรียมตนใหพรอมที่จะออกดอก
คือการเตรียมใหตนทุเรียนมีความสมบูรณมีอาหารสะสมเพียงพอ เมื่อทุเรียนมีใบแกทั้งตน และสภาพแวดลอมเหมาะสม
ฝนแลง ดิน มีความชื้นตํ่า อากาศเย็นลงเล็กนอยทุเรียนก็จะออกดอก ขั้นตอนตางๆ จะตองรีบดําเนินการภายหลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนี้
1. การตัดแตงกิ่ง
หลังเก็บเกี่ยวใหรีบตัดแตงกิ่งแหง กิ่งเปนโรค กิ่งแขนง ดานในทรงพุมออกโดยเร็ว ทารอยแผลที่ตัดดวยสารเคมี
ปองกันกําจัด เชื้อรา หรือปูนแดงกินกับหมาก
2. หลังตัดแตงกิ่ง ใหกําจัดวัชพืชและใสปุยทันที
- ปุยคอก 15-50 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 3-10 ปบ)
- ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในอัตรา 3-5 กก. ตอตน
(ทุเรียนตนที่ขาดความสมบูรณตองการปุยมากกวาทุเรียนตน ที่มีความสมบูรณอยูแลว ทุเรียนตนที่ใหผลผลิตไปมาก
ตองการปุยมากกวาทุเรียนที่ใหผลผลิตนอย)

3. ในชวงฤดูฝน
- ถาฝนตกหนัก จัดการระบายนํ้าออกจากแปลงปลูก
- ถาฝนทิ้งชวง ใหรดนํ้าแกตนทุเรียน
- ควบคุมวัชพืช โดยการตัดและ หรือใชสารเคมี
- ปองกันกําจัดโรคแมลง เชน โรครากเนาโคนเนา โรคใบติด โรคแอนแทรกโนส เพลี้ยไกแจ ไรแดงและเพลี้ยไฟ
4. ในชวงปลายฤดูฝน
- เมื่อฝนทิ้งชวง ใหใสปุยเคมีสูตร 8-24-24, 9-24-24 หรือ 12-24-12 2-3 กก.ตอตนเพื่อชวยในการออกดอก
- ใหกําจัดวัชพืชใตทรงพุม กวาดเศษหญา และใบทุเรียนออกจากโคนตน เพื่อใหดินแหงเร็วขึ้น
- งดการใหนํ้า10-14 วัน เมื่อสังเกตเห็นใบทุเรียนเริ่มลดลงตองเริ่มใหนํ้าทีละนอยเพื่อกระตุนใหตามดอกเจริญอยา
ปลอยใหขาดนํ้านานจนใบเหลืองใบตกเพราะตาดอกจะไมเจริญ และระวังอยาใหนํ้ามากเกินไป เพราะชอดอกอาจเปลี่ยน
เปนใบได
วิธีใหนํ้าที่เหมาะสม คือ ใหนํ้าแบบโชย ๆ แลวเวนระยะ สังเกตอาการของใบและดอก เมื่อเห็นดอกระยะไขปลามาก
พอแลว ก็เพิ่มปริมาณใหมากขึ้นเรื่อยๆ จนสูสภาวะปกติ
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