
การปลูกทุเรียน

การเลือกพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน
ควรคํ านึงถึง

1.  แหลงนํ้ า
        ตองมีแหลงน้ํ าจืดใหตนทุเรียนไดเพียงพอตลอดป

2.  อุณหภูมิและความชื้น
        ทุเรียนชอบอากาศรอนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูใ
ความช้ืนสัมพัทธในอากาศประมาณ 75-85%  ถาปลูกใน
จัด และมีลมแรง   จะพบปญหาใบไหมหรือใบรวง ตนทุเร
และนอยไมคุมตอการลงทุน

3. สภาพดิน
        ควรเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทร
เพราะทุเรียนเปนพืชที่ออนแอตอสภาพนํ ้าขัง ความเปนกรด
ตองปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จ ําเปนตองนํ าหนาดินจา
แลเร่ืองการใหน้ํ ามากเปนพิเศษ แหลงน้ํ าตองเพียงพอ

คํ าแนะนํ าท่ี 17 กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  PL-033

การเลือกพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน
พันธุทุเรียน
การปลูก
การปฏิบัติดูแลรักษาทุเรียน
การเก็บเก่ียวและปฏบัิติการหลังเก็บเก่ียว
ท่ีปรึกษา    จุไรรัตน  พันธุมโพธิ
      กองเกษตรสัมพันธ

เรียบเรียง   วันทนา  บัวทรัพย
      กองสงเสริมพืชสวน
      มนตรี   วงศรักษพานิช
      กองสงเสริมพืชสวน
นชวงประมาณ  25-30 องศาเซลเซียส
พื้นที่ที่มีอากาศแหงแลง มีอากาศรอนจัดเย็น
ียนไมเจริญเติบโตหรือเติบโตชาใหผลผลิตชา

าย ท่ีมีการระบายน้ํ าดีและมีหนาดินลึก
ดางของดินอยูระหวาง 5.5-6.5 ถาจ ําเปน
กแหลงอ่ืนมาเสริม ตองใสปุยคอกและตองดู



พันธุทุเรียน
พันธุทุเรียน ขอดี ขอเสีย

- ทนทานตอโรครากเนา
   โคนเนาพอสมควร
- ออกดอกงาย
- เนื้อแหง รสดี  สีสวย

- ออกดอกดกแตติดผลยาก
- เปนไสซึมงาย
- ออนแอตอโรคใบติด

- ราคาสูงกวาพันธุอ่ืน
- ติดผลดีมากน้ํ าหนักผลดี
- เน้ือมากเมล็ดลีบ มีกล่ินนอย   
   เน้ือละเอียดแหง ไมเละ ผลสุก
   แลวเก็บไวไดนาน
- ไมคอยเปนไสซึม

- ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา

- ติดผลดี
- ราคาคอนขางดี
- น้ํ าหนักผลดี

- คอนขางออนแอตอโรค
   รากเนา โคนเนา
- เปลือกหนา
- เน้ือนอย
- เปนไสซึมคอนขางงาย
- ผลสุกเก็บไวไดไมนาน กนผล
   แตกงาย
- อายุการใหผลชา

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

- ออนแอตอโรครากเนาโคนเนา



การปลูก
ฤดูปลูก    ถามีการจัดระบบการใหน้ํ าอยางมีประสิทธิภาพ    สามารถดูแลใหน้ํ ากับตนทุเรียน

ไดสม่ํ าเสมอชวงหลังปลูก ควรปลูกต้ังแตเดือนมีนาคม-เมษายน     แตถาหากจัดระบบนํ ้าไมทันหรือยัง
ไมอาจดูแลเร่ืองน้ํ าได   ควรปลูกตนฤดูฝนเตรียมพ้ืนท่ีการปลูกทุเรียน
        1. ไถ ขุดตอ ขุดรากไมเกา  ออกจากแปลง
        - พ้ืนท่ีดอนไมมีปญหาน้ํ าทวมขัง : ไถก ําจัดวัชพืชอยางเดียว
        - พ้ืนท่ีดอน มีแองท่ีลุมน้ํ าขัง : ไถปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ
        - พืน้ที่ลุมหรือตํ่ ามีน้ํ าทวมขัง : ทํ าทางระบายน้ํ าหรือยกรอง
        2. กํ าหนดระยะปลูก

ระยะระหวางตนและระยะระหวางแถวดานละ 9 เมตร ปลูกไดไรละ 20 ตน การทํ าสวนขนาด
ใหญ ควรขยายระยะระหวางแถวใหกวางขึ้น   เพ่ือสะดวกตอการนํ าเคร่ืองจักรกลตางๆ ไปท ํางานใน
ระหวางแถว
        3. วางแนวและปกไมตามระยะปลูกที่ก ําหนด

วางแนวก ําหนดแถวปลูกโดยคํ านึงวา แนวปลูกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี หรืออาจกํ าหนดใน
แนวต้ังฉากกับถนน หรือกํ าหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออก ตะวันตก และถามีการจัดวางระบบน้ํ า
ตองพิจารณาแนวทางจัดวางทอในสวนดวย จากนั้นจึงปกไมตามระยะที่ก ําหนดเพ่ือขุดหลุมปลูกตอไป
วธิีการปลูกทุเรียนท ําได 2 ลักษณะ
        1. วิธีการขุดหลุมปลูก เหมาะกับสวนท่ีไมมีการวางระบบน้ํ า
        2. วิธีการปลูกแบบไมขุดหลุม เหมาะกับสวนท่ีจัดวางระบบน้ํ า
        มีขอดีคือ ประหยัดแรงงานคาใชจายในการขุดหลุม ดินระบายน้ํ าและอากาศดี รากเจริญเร็ว

การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมปลูก
        1. ขุดหลุมมีขนาดกวางยาว และลึกดานละ 50 เซนติเมตร
       2. ผสมปุยคอกเกาประมาณ 5 กิโลกรัม และปุยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัม  คลุกเคลากับดินท่ีขุด
ข้ึนมา  กลบกลับคืนไปในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
        3. เตรียมตนกลาท่ีแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรค  ไมมีแมลงทํ าลาย   และมีใบยอดคูสุดทายแก
ระบบรากแผกระจายด ีไมขดมวนงออยูกนถุง
        4. ใชมีดกรีดกนถุงออก ถาพบรากขดงออยูกนถุงใหตัดออก
        5. วางถุงตนกลาท่ีตัดกนถุงออกแลววางลงตรงกลางหลุม จัดใหตรงแนวกับตนอ่ืนๆ พรอมทั้ง
ปรับระดับสูงต่ํ าของตนทุเรียนใหรอยตอระหวางรากกับลํ าตนหรือระดับดินปากถุงเดิมสูงกวาระดับดิน
ปากหลุมเล็กนอย
        6. ใชมีดกรีดดานขางถุงจากลางข้ึนบนท้ังสองดาน
        7. ดึงถุงพลาสติกออก ระมัดระวังอยาใหดินในถุงแตก
        8. กลบดินท่ีเหลือลงไปในหลุมอยากลบดินสูงถึงรอยเสียบยอด หรือรอยทาบ
        9. ปกไมหลักขางตนทุเรียนท่ีปลูกแลว พรอมทั้งผูกเชือกยึดไวเพื่อปองกันลมพัดโยก
        10. กดดินบริเวณโคนตน หาวัสดุคลุมโคนตนแลวรดน้ํ าตามใหโชก



        11. จัดท ํารมเงาใหตนทุเรียนท่ีเพ่ิงปลูก โดยใชทางมะพราว ทางจาก แผงหญาคา ทางระกํ า
หรือตาขายพรางแสง เม่ือทุเรียนต้ังตัวดีแลวควรปลดออก หรืออาจปลูกไมเพ่ือใหรมเงา เชน  กลวยก็จะ
ชวยเปนรมเงาและเพ่ิมความช้ืนในสวนทุเรียนไดเปนอยางดี    โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่อากาศแหง
และมีแสงแดดจัด
        12. แกะผาพลาสติกท่ีพันรอยเสียบยอดหรือทาบออกเม่ือปลูกไปแลวประมาณ 1-2 เดือน

การปลูกทุเรียนแบบไมขุดหลุม
        1. โรยปุยหินฟอสเฟต 500 กรัม หรือประมาณหน่ึงกระปองนมคร่ึง ตรงตํ าแหนงท่ีตองการ
ปลูกกลบดินบางๆ
        2. นํ าตนพันธุมาวาง แลวถากดินขาง ๆ ข้ึนมาพูนกลบ แตถาหากเปนดินรวนปนทราย ดิน
ทราย ดินจะไมเกาะตัวกัน ควรใชวิธีขุดหลุมปลูก หรือจะใชวิธีดัดแปลง
        3. วิธีดัดแปลง คือ นํ าหนาดินจากแหลงอ่ืนมากองตรงตํ าแหนงที่จะปลูก   กองดินควรมีขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เมตร สูง 15 เซนติเมตร แหวกกลางกองดินโรยปุยหินฟอสเฟตในชองท่ี
แหวกไว   กลบดินบางๆ วางตนพันธุดีลงตรงชองท่ีแหวกไวกลบดินทับ
        4. การแกะถุงออก ตองระมัดระวังอยาใหดินแตก อาจท ําไดโดยกรีดกนถุงออกกอน แลวนํ าไป
วางในตํ าแหนงท่ีปลูก กรีดถุงพลาสติกใหขาดจากลางข้ึนบน  แลวจึงคอยๆ ดึงถุงพลาสติกออกเบาๆ
        5. ระมัดระวังอยากลบดินใหสูงถึงรอยเสียบยอดหรือรอยทาบ
        6. หาวัสดุคลุมโคน และจัดท ํารมเงาใหกับตนทุเรียนเหมือนการปลูกโดยวิธีขุดหลุม



การปฏิบัติดูแลรักษาทุเรียน
การปฏิบัติดูแลทุเรียนในชวงกอนใหผลผลิต

        เปนส่ิงสํ าคัญที่จะท ําใหทุเรียนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และใหผลผลิตไดเร็วข้ึน
        1. ในระหวางรอทุเรียนใหผลผลิต  ในชวงแรกควรปลูกพืชแซมเสริมรายได  โดยเลือกพืชใหตรง
กับความตองการของตลาด
        2. เมื่อตรวจพบทุเรียนตายหลังปลูกใหท ําการปลูกซอม
        3. การใหน้ํ า ชวงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถามีฝนตกหนักควรทํ าทางระบายน้ํ า และ
ตรวจดูบริเวณหลุมปลูก  ถาดินยุบตัวเปนแองมีน้ํ าขังตองพูนดินเพ่ิม  ถาฝนทิ้งชวง  ควรรดน้ํ าใหดินมี
ความช้ืนอยูเสมอ   ในปตอๆ ไป ควรดูแลรดน้ํ าใหตนไมผลอยางสม่ํ าเสมอ และในชวงฤดูแลงควรใชวัสดุ
คลุมดิน เพ่ือชวยรักษาความช้ืนในดิน เชน  ฟางขาว หญาแหง
        4. การตัดแตงก่ิง
        ปที่ 1-2 ไมควรตัดแตง ปลอยใหตนทุเรียนเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี
        ปตอ ๆ ไป ตัดแตงกิ่งแหง ก่ิงแขนง ก่ิงกระโดงในทรงพุม ก่ิงเปนโรคออก  เล้ียงก่ิงแขนง
ที่สมบูรณที่อยูในแนวขนานกับพื้น (ก่ิงมุมกวาง) ไวในปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยใหก่ิงลางสุดอยู
สูงจากพื้นดินประมาณ 80-100 เซนติเมตร
        5. การปองกันกํ าจัด
        ชวงแตกใบออน : ควรปองกันกํ าจัดโรคใบติด เพลี้ยไกแจ   เพลี้ยไฟ ไรแดง
        ชวงฤดูฝน:ปองกันกํ าจัดโรครากเนาโคนเนาและควบคุมวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน
และอาจจะก ําจัดโดยใชแรงงานขุด ถาก  ถอน ตัด พยายามหลีกเล่ียงการใชสารเคมีเพราะตนทุเรียนยัง
เล็กอยูละอองสารเคมีอาจจะไปทํ าลายตนทุเรียน
        6. การทํ ารมเงา
        ในชวงฤดูแลง แสงแดดจัดมาก ทํ าใหทุเรียนใบไหมได   ควรท ํารมเงาให
        7. การใสปุยควรทํ าดังน้ี
        - ใสปุยหลังจากตัดแตงกิ่ง
        - ใสปุยพรอมกับการท ําโคน  คือ  ถากวัชพืชบริเวณใตทรงพุม   หวานปุยและพรวนดิน
นอกชายพุมข้ึนมากลบใตทรงพุมใหมีลักษณะเปนหลังเตา    และขยายขนาดของเนินดินใหกวางข้ึนตาม
ขนาดของทรงพุมหรือจะใสปุย    โดยวิธีใชไมปลายแหลมแทงดินเปนรูหยอดปุยใสและปดหลุมเปนระยะ
ใหทั่วบริเวณใตทรงพุมวิธีหลังน้ีแมจะเปลืองแรงงานแตชวยลดการสูญเสียของปุยจากการระเหย หรือถูก
น้ํ าชะพา
        - หวานปุยคอกกอนและตามดวยปุยเคมี
        - ควรใสปุยในบริเวณใตทรงพุมโดยรอบ และใหหางจากโคนตนประมาณ 20-30
เซนติเมตรข้ึนไป ข้ึนกับขนาดทรงพุมปริมาณและเวลาใสปุย

ปท่ี 1 :  ใสปุยและท ําโคน 4 คร้ัง (เดือนเวนเดือน)
        คร้ังท่ี 1-3 ใสปุยคอก 5 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 1 ปบ)
        คร้ังท่ี 4 - ใสปุยคอก 5 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 1 ปบ)



        - ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16 ประมาณ150-200 กรัมตอตน (คร่ึงกระปอง
นมขน)

ปตอๆ ไป(ระยะที่ทุเรียนยังไมใหผลผลิต):ใสปุยและท ําโคน 2 คร้ัง (ตนฤดูฝนและปลายฤดู
ฝน)
        คร้ังที ่1 (ตนฝน) ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16ประมาณคร่ึงถึง 3 กิโลกรัมตอ
ตน
        คร้ังที ่2 (ปลายฝน) ใสปุยคอก 15-50 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 3-10 ปบ)
        ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16   ประมาณคร่ึงถึง 3 กิโลกรัมตอตน ปริมาณปุย
เคมีท่ีใสในแตละคร้ังข้ึนกับขนาดของทรงพุม  โดยยึดหลักวา  วัดจากโคนตนมายังชายพุมเปนเมตรได
เทาไร คือ จ ํานวนปุยเคมีท่ีใสเปนกิโลกรัม เชน
        ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 1 เมตร ใสปุย 1 กิโลกรัม
        ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 2 เมตร ใสปุย 2 กิโลกรัม
        ระยะจากโคนตนถึงชายพุม 2 เมตรคร่ึง ใสปุย 2 กิโลกรัมคร่ึง

การปฏิบัติดูแลทุเรียนในชวงใหผลแลว
        เปนส่ิงสํ าคัญที่จะท ําใหทุเรียนออกดอกติดผลมาก และใหผลผลิต คุณภาพดี   การเตรียมตนให
พรอมที่จะออกดอก คือการเตรียมใหตนทุเรียนมีความสมบูรณ มีอาหารสะสมเพียงพอ   เม่ือทุเรียนมี
ใบแกทั้งตน และสภาพแวดลอมเหมาะสม ฝนแลง ดิน  มีความช้ืนต่ํ า อากาศเย็นลงเล็กนอยทุเรียนก็จะ
ออกดอก  ข้ันตอนตางๆ จะตองรีบดํ าเนินการภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังน้ี
        1. การตัดแตงก่ิง
        หลังเก็บเกี่ยวใหรีบตัดแตงกิ่งแหง ก่ิงเปนโรค ก่ิงแขนง  ดานในทรงพุมออกโดยเร็ว ทารอยแผล
ท่ีตัดดวยสารเคมีปองกันกํ าจัด  เช้ือรา หรือปูนแดงกินกับหมาก
        2. หลังตัดแตงก่ิง ใหกํ าจัดวัชพืชและใสปุยทันที
        - ปุยคอก 15-50 กิโลกรัมตอตน (ประมาณ 3-10 ปบ)
        - ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในอัตรา 3-5 กก. ตอตน
        (ทุเรียนตนที่ขาดความสมบูรณตองการปุยมากกวาทุเรียนตน  ท่ีมีความสมบูรณอยูแลว ทุเรียน
ตนที่ใหผลผลิตไปมาก ตองการปุยมากกวาทุเรียนท่ีใหผลผลิตนอย)



        3. ในชวงฤดูฝน
        - ถาฝนตกหนัก จัดการระบายน้ํ าออกจากแปลงปลูก
        - ถาฝนทิ้งชวง ใหรดน้ํ าแกตนทุเรียน
        - ควบคุมวัชพืช โดยการตัดและ หรือใชสารเคมี
        - ปองกันกํ าจัดโรคแมลง เชน โรครากเนาโคนเนา โรคใบติด โรคแอนแทรกโนส เพลี้ยไกแจ ไร
แดงและเพล้ียไฟ
        4. ในชวงปลายฤดูฝน
        - เม่ือฝนท้ิงชวง ใหใสปุยเคมีสูตร 8-24-24, 9-24-24  หรือ 12-24-12 2-3 กก.ตอตน
เพื่อชวยในการออกดอก
        - ใหกํ าจัดวัชพืชใตทรงพุม กวาดเศษหญา และใบทุเรียนออกจากโคนตน เพื่อใหดินแหงเร็วขึ้น
        - งดการใหน้ํ า10-14 วัน เม่ือสังเกตเห็นใบทุเรียนเร่ิมลดลงตองเร่ิมใหน้ํ าทีละนอยเพ่ือกระตุน
ใหตามดอกเจริญอยาปลอยใหขาดน้ํ านานจนใบเหลืองใบตกเพราะตาดอกจะไมเจริญ และระวังอยาให
น้ํ ามากเกินไป เพราะชอดอกอาจเปล่ียนเปนใบได
        วิธีใหน้ํ าที่เหมาะสม คือ ใหน้ํ าแบบโชย ๆ แลวเวนระยะ สังเกตอาการของใบและดอก เม่ือเห็น
ดอกระยะไขปลามากพอแลว ก็เพ่ิมปริมาณใหมากข้ึนเร่ือยๆ จนสูสภาวะปกติ
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