
 

 

1 เทคโนโลยีการการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก    

ค าน า 

 การผลิตทุเรียนที่อําเภอลับแล และอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่

ปลูกมากที่สุดของภาคเหนือ คือ 22,080 ไรํ (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ , 

2557) โดยปัจจุบันมีทุเรียนหลงลับแลมีราคาสูง และได๎รับความนิยมมาก ปัญหา

สําคัญในการผลิตทุเรียนหลงลับแลในปัจจุบัน คือ ทุเรียนหลงลับแลมีคุณภาพไมํ

สม่ําเสมอ เนื่องจากการขาดธาตุอาหารหรือปริมาณธาตุอาหารที่มีในดินไมํเพียงพอ

ตํอการผลิต การไว๎ผลตํอต๎นไมํเหมาะสม และปัญหาการแพรํระบาดของหนอนใต๎

ทําลายผลทุเรียนหลงลับแลทําให๎ผลทุเรียนได๎รับความเสียหายเป็นอยํางมาก และ

ปัญหาสําคัญของผลผลิตทุเรียน คือ พบวําผลทุเรียนมีคุณภาพต่ํามีการตัดทุเรียน

อํอนขายปะปนกับทุเรียนแกํคุณภาพดี 

 คณะผู๎จัดทํามีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และทุเรียนพันธุ์หมอนทองในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยสามารถแบํงองค์ความรู๎ได๎เป็น 3 เรื่อง ได๎แกํ 1) เทคโนโลยีการผลิต และการ

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลเพื่อการพาณิชย์ของเกษตรกรใน เขต

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) การประเมินคุณภาพแบบไมํทําลายผลิตผลทุเรียนพันธุ์หลงลับ

แลด๎วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี 3) การผสมพันธุ์ทุเรียนข๎ามชนิดใน

ระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ หากปัญหาของการผลิตทุเรียนหลงลับแลได๎รับการ

แก๎ไขจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนหลงลับแลและเพิ่มรายได๎แกํ

เกษตรกร ผู๎ประกอบการค๎า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและสร๎างมาตรฐานทุเรียนหลง

ลับแลในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการสํงออกในอนาคต 

คณะผู๎วิจัย 
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เทคโนโลยีการการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก 
เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท 

 

 ทุเรียนหลงลับแล จากการศึกษาลักษณะพันธุ์ประจําพันธุ์โดยวิธี
เสียบยอด ซึ่งเป็นสวนของนายเมือง แสนศรี (เป็นสวนแรกที่ต๎นขยายติดผล) ทุเรียน

หลงลับแลมีอายุต๎น 15 ปี สูง 11.7 เมตร เส๎นผําศูนย์กลางพุํม 8 เมตร แผํนใบเรียบ

แผํออกจนเกือบแบนราบ ใบเป็นรูปขอบขนาน อัตราสํวนความยาวตํอความกว๎าง

ใบเทํากับ 3.19 : 1 ปลายใบสอบแหลม โคนใบมน หลังใบมีสีเขียวอมเหลือง กลีบ

ดอกมีสีขาวอมเขียว ผลมีขนาดเล็กถึงปานกลาง น้ําหนักผล 0.5 - 3.5 กิโลกรัมตํอ

ผล ทรงผลกลม รูปไขํ ฐานผลคํอนข๎างกลม หรือนูนขึ้นมาเล็กน๎อย บริเวณหนาม

รอบขั้วผลปลายผลมน หรือกลม ก๎านผลมีขนาดใหญํ เส๎นผําศูนย์กลางเฉลี่ย 1 : 63 

ทุเรยีนหลงลบัแล 

ทุเรยีนหลนิลบัแล 
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เซนติเมตร หนามผลทรงพีรามิด ขอบหนามโค๎ง เข๎าเปลือกผลมีสีเขียวอมเหลือง 

รํองพูไมํชัดเจนเนื้อละเอียด สีเหลืองคํอนข๎างจัด รสชาติหอมหวานมันกลิ่นอํอน 

อัตราสํวนน้ําหนักเนื้อตํอน้ําหนักผล 0.35 : 1 และในหนึ่งผลมีเมล็ดลีบ เฉลี่ยร๎อย

ละ 97.5 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 105 - 110 วัน (นับตั้งแตํวันดอกบานจนถึงผลแกํ

ตัดได๎) 

 ทุเรียนหลินลับแล จากการศึกษาลักษณะประจําพันธุ์หลินลับแล ใน
ปี พ.ศ. 2543 พบวํา ต๎นเดิมมีอายุ ประมาณ 50 ปี สูง 13 เมตร ทรงพุํมรูปกอง
ฟาง เส๎นผําศูนย์กลางทรงพุํม 15 เมตร ใบเป็นรูปขอบขนาน จนถึงรูปหอกแกมรูป
ไขํ อัตราสํวนความยาวตํอความกว๎างใบเทํากับ 2.9 - 3.9 ปลายใบสอบแหลม หรือ
สอบแหลมโค๎ง โคนใบมน หลังใบสีเขียวแกมเหลือง กลีบดอกรูปช๎อนคํอนข๎างสั้น 
อัตราสํวนความยาวตํอความกว๎างกลีบดอกเทํากับ 2.6 : 1 กลีบดอกมีสีเหลือง ผล
มีขนาดเล็ก น้ําหนัก ผล 1.1 - 1.8 กิโลกรัม ผลทรงกระบอก ฐานผลเว๎าลึก ปลาย
ผลตัด ก๎านผลมีขนาดเล็ก (เส๎นผําศูนย์กลางเฉลี่ย 1.38 เซนติเมตร) หนามผลโค๎ง
แหลมคม เปลือกผลสีเขียวอมเหลือง เนื้อละเอียดมาก สีเหลืองอํอน รสชาติหวาน
มัน กลิ่นอํอนมากอัตราสํวนน้ําหนักเนื้อตํอน้ําหนักผล เทํากับ 0.13:1 และในหนึ่ง 
ผลมีเมล็ดลีบ เฉลี่ยร๎อยละ 71.4 อายุการเก็บเกี่ยวผลประมาณ 110-115 วัน 
(นับตั้งแตํวันดอกบานจนถึงผลแกํตัดได๎) 
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 การปลูกและการดูแลรักษา  
การเตรียมพื้นที่  
         ต๎องปรับพื้นที่กํอนที่จะกําหนดผังปลูกและติดตั้งระบบน้ํา โดยปรับพื้นที่ให๎
ราบไมํให๎มีแอํงที่น้ําทํวมขังได๎ และถ๎าเป็นไปได๎ควรปรับเป็นเนินลูกฟูกเพื่อปลูก
ทุเรียนบนสันเนิน ระยะหํางระหวํางต๎นและระหวํางแถวด๎านละ 9 เมตร ปลูกได๎ไรํ
ละ 20 ต๎น หรือ 8 ถึง 10 X 8 ถึง10 เมตร ปลูกทุเรียนได๎ประมาณ 16 ถึง 25 ต๎น
ตํอไรํ และการทําสวนขนาดใหญํ ควรขยายระยะระหวํางแถวให๎กว๎างขึ้นเพื่อสะดวก
ตํอการนําเครื่องจักรกลตํางๆ ไปทํางานในระหวํางแถว นอกจากนี้ในการวางแนว
กําหนดแถวปลูก จะต๎องคํานึงถึงแนวปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่ หรืออาจ
กําหนดในแนวตั้งฉากกับถนน หรือกําหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออกหรือทิศ
ตะวันตก และถ๎ามีการจัดวางระบบน้ําจะต๎องพิจารณาแนวทางจัดวางทํอในสวน
ด๎วย จากนั้นจึงปักไม๎ตามระยะที่กําหนดเพ่ือขุดหลุมปลูกตํอไป 
วิธีการปลูก  
         การปลูกทุเรียนสามารถทําได๎ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่
คํอนข๎างแล๎งและยังไมํมีการวางระบบน้ําไว๎กํอนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะชํวยเก็บ
ความชื้นได๎ดีขึ้น แตํหากมีฝนตกชุก มีน้ําขังจะทําให๎รากเนําและต๎นทุเรียนตายได๎
งําย สํวนการปลูกโดยไมํต๎องขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแทํนหรือยกโคก) เหมาะกับพื้นที่
ฝนตกชุก วิธีนี้ทําให๎มีการระบายน้ําดี น้ําไมํขังบริเวณโคนต๎น แตํต๎องวางระบบน้ํา
ให๎ดีกํอนปลูก ซึ่งต๎นทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกวําการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน๎นที่สําคัญ 
คือ ควรใช๎ต๎นกล๎าที่มีขนาดเล็ก  มีระบบรากดี ไมํขดงอ แตํหากจะปลูกด๎วยต๎นกล๎า
ขนาดใหญํควรตัดแตํงรากที่ขดงอทั้งที่ก๎นถุงและด๎านข๎าง รวมทั้งควรมีการพรางแสง
ให๎กับต๎นทุเรียนที่ปลูกใหมํด๎วยตาขํายพรางแสงหรือ(ทาง) ใบมะพร๎าว หรือปลูกไม๎
ที่ให๎รํมเงา เชํน กล๎วย เป็นต๎น 
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ฤดูปลูก  
       หากมีการจัดระบบการให๎น้ําอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลให๎น้ํากับต๎น
ทุเรียนได๎สม่ําเสมอชํวงหลังปลูก และควรปลูกตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
แตํถ๎าหากจัดระบบน้ําไมํทันหรือยังไมํอาจดูแลเรื่องน้ําได๎ ควรจะปลูกในชํวงต๎นฤดู
ฝน 
 
 การดูแลรักษาในระยะก่อนให้ผล 
การให้น้ า  
         การให๎น้ําอยํางสม่ําเสมอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและตํอเนื่อง 
การตัดแต่งกิ่ง  
         เริ่มตัดแตํงกิ่งหลังจากปลูกแล๎วประมาณ 1 ถึง 1.5 ปี เพื่อให๎ต๎นทุเรียนมี
โครงสร๎างและทรงพุํมที่ดี และการตัดแตํงกิ่งจะต๎องเว๎นลําต๎นเดี่ยว และเว๎นกิ่ง
ประธานกิ่งแรกสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร และไว๎กิ่งให๎เรียงเป็นระเบียบ 
เหมาะแกํการไว๎ผลและไมํบดบังแสงแดดซึ่งกันและกัน และจะต๎องควบคุมความสูง
ของลําต๎นไว๎ที่ประมาณ 7 เมตร 
การใส่ปุ๋ย  
         ในปีแรกหลังปลูก ควรใสํปุ๋ยและทําโคน จํานวน 4 ครั้ง (การทําโคน 
หมายถึง การกําจัดวัชพืชใต๎ทรงพํุม ถากดินรอบนอกทรงพุํมมาพูนกลบใต๎ทรงพุํมใน
ลักษณะลาดเอียงจากต๎นพันธุ์ออกไปโดยรอบ และหลีกเลี่ยงการถากดินบริเวณโคน
ต๎นเพราะระบบรากทุเรียนที่อยูํคํอนข๎างตื้นใกล๎ผิวดินจะได๎รับอันตราย และชะงัก
การเจริญเติบโต หรือทําให๎โรครากเนําโคนเนําเข๎าทําลายได๎งํายขึ้น) โดยควรใสํปุ๋ย
และทําโคนครั้งที่  1 หลังจากปลูกแล๎วประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นก็ทํา
ตํอเนื่องกันจนถึงสิ้นปี และควรใสํปุ๋ยและทําโคนเดือนเว๎นเดือน โดยในแตํละครั้ง
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ควรใสํปุ๋ยในปริมาณ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ใสํปุ๋ยคอก จํานวน 5 กิโลกรัมตํอต๎น ครั้งที่ 
4 ใสํปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมตํอต๎น รํวมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 
ประมาณ 150 - 200 กรัมตํอต๎นปีตํอ ๆ ไป (ระยะที่ต๎นทุเรียนยังไมํให๎ผลผลิต) ควร
ใสํปุ๋ยและทําโคนอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง ในชํวงต๎นฤดูฝนและหลังฤดูฝน โดยควรใสํ
ปุ๋ยในปริมาณ ดังนี้ 
 - ปุ๋ ยคอก อัตรา เป็นบุ๎ งกี๋ ตํ อต๎นตํอปี   เทํ ากับ  2 เทํ าของขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางทรงพุํม (เมตร) แบํงใสํ 2 ครั้งตํอปี ยกตัวอยําง เชํน ต๎นทุเรียนมี
เส๎นผําศูนย์กลางทรงพุํม 3 เมตร ควรใสํปุ๋ยคอกปีละ 6 บุ๎งกี๋ หรือ 13.5 กิโลกรัม 
แบํงใสํ 2 ครั้ง (2.25 กิโลกรัม = 1 บุ๎งก๋ี) 
 - ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมตํอต๎นตํอปี 
เทํากับขนาดเส๎นผําศูนย์กลางทรงพุํม (เมตร) แบํงใสํ 2 ถึง 4 ครั้งตํอปี ยกตัวอยําง 
เชํน ต๎นทุเรียนมีเส๎นผําศูนย์กลาง ทรงพุํม 3 เมตร ควรใสํปุ๋ยเคมีปีละ 3 กิโลกรัม 
แบํงใสํ 2 ถึง 4 ครั้งตํอป ี

 การดูแลในระยะให้ผลผลิต  
การให้น้ า 
 ควรให๎น้ําสม่ําเสมอในชํวงที่มีการเจริญเติบโตทางใบ และงดน้ําในชํวง
ปลายฝนเพื่อเตรียมการออกดอก เมื่อทุเรียนออกดอกแล๎วให๎ควบคุมปริมาณน้ําที่
จะให๎ โดยคํอย ๆ เพิ่มปริมาณน้ําขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให๎ดอกทุเรียนมีพัฒนาการที่ดี จน
เมื่อดอกทุเรียนพัฒนาถึงระยะหัวกําไล (กํอนดอกบาน 1 สัปดาห์) ก็ให๎ลดปริมาณ
น้ําลงโดยให๎เพียง 1 ใน 3 ของปกติ เพื่อชํวยให๎มีการติดผลดีขึ้นและให๎น้ําใน
ปริมาณนี้ไปจนดอกบานและติดผลได๎ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงคํอย ๆ เพิ่มปริมาณน้ํา
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ขึ้นเรื่อย ๆ และต๎องให๎น้ําอยํางเพียงพอและสม่ําเสมอตลอดชํวงพัฒนาการของผล
ทุเรียน 
การใส่ปุ๋ย   
 ควรใสํปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินตามผลการตรวจวิเคราะห์ดิน  หรืออาจใสํ
ปุ๋ยตามแนวทาง ดังนี้  
 1. ใสํปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ต๎นหลังเก็บเกี่ยว 

- ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 20 ถึง 50 กิโลกรัมตํอต๎น  
- ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมตํอต๎น

เทํากับ 1 ใน 3 ของเส๎นผําศูนย์กลางทรงพุํม 
 2. ใสํปุ๋ยเพื่อสํงเสริมพัฒนาการของผล 

- เมื่อผลมีอายุ 7 สัปดาห์ ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 
อัตราเป็นกิโลกรัมตํอต๎น เทํากับ 1 ใน 3 ของเส๎นผําศูนย์กลางทรงพุํม 

 3. ใสํปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ 
- เมื่อผลมีอายุ 10 ถึง 11 สัปดาห์ ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 อัตรา 1 ถึง 2 

กิโลกรัมตํอต๎น 
การตัดแต่งดอก  
         ทําการตัดแตํงดอกหลังจากออกดอก 5 สัปดาห์ ควรตัดแตํงชํอดอกบนกิ่ง
ขนาดเล็ก (เส๎นผําศูนย์กลางกิ่งน๎อยกวํา 2 เซนติเมตร) หรือดอกที่อยูํปลายกิ่งทิ้งให๎
เหลือเฉพาะดอกรุํนเดียวกันในกิ่งเดียวกัน ให๎มีจํานวนชํอดอกประมาณ 3 ถึง 6 ชํอ
ดอกตํอความยาวก่ิง 1 เมตร แตํละชํอดอกหํางกันประมาณ 30 เซนติเมตร 
การตัดแต่งผล  
         ครั้งที่ 1 เมื่อผลอายุ 4 ถึง 5 สัปดาห์หลังดอกบาน  ตัดแตํงผลที่มีขนาดเล็ก   
รูปทรงบิดเบี้ยว  และไมํอยูํในตําแหนํงที่ต๎องการออก เหลือผลไว๎ประมาณ 2 ถึง 3 
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เทําของจํานวนผลที่ต๎องการไว๎จริง ครั้งที่ 2 เมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์หลังดอกบาน
ระยะนี้ผลที่ปกติจะมีการขยายตัวด๎านยาว สีผิวเขียวสดใส หนามมีขนาดปกติเรียว
เล็ก ถ๎าตรวจพบผลที่มีพัฒนาการผิดปกติ มีขนาดเล็ก หนามแดง หรือมีโรคแมลง
เข๎าทําลาย ให๎ตัดทิ้ง (กรมวิชาการเกษตร) 
 
 การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูทุเรียน 
 ศัตรูที่สํ าคัญของทุ เรียนในระยะต๎นเล็กซึ่ งมีการเจริญเติบโตทาง
กิ่งก๎านสาขา ได๎แกํ โรครากเนําโคนเนํา โรคราใบติด โรคราสีชมพู เพลี้ยไก๎แจ๎ และ
ปัญหาสําคัญ คือ วัชพืช ควรใช๎หลายๆ วิธีประกอบกัน ทั้งการใช๎แรงงานถอน ถาก
ตัดด๎วยเครื่องมือ หรือใช๎สารเคมี   โดยต๎องระมัดระวังอยําให๎ระบบราก
กระทบกระเทือนและระวังไมํให๎ละอองสารเคมีกําจัดวัชพืชสัมผัสกับต๎นทุเรียน 
(กรมวิชาการเกษตร) 
 1. โรครากเน่าและโคนเน่า เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora 
palmivora (Butler)) ซึ่งเป็นเชื้อราชั้นต่ํา พักตัวอยูํในดิน แพรํระบาดโดยการ
ปลํอยสปอร์กระจายไปตามน้ําที่อยูํตามชํองวํางในดิน เข๎าทําลายสํวนของรากหรือ
ลําต๎นพืชที่อยูํในดิน หรือใกล๎ระดับดิน ทําให๎เกิดลักษณะอาการเนําของเนื้อเยื่อของ
ราก และลําต๎นมียางไหล สํวนของเชื้อราไฟทอปธอรานี้อาจแพรํกระจายออกไปได๎ 
โดยติดไปกับอนุภาคของดิน ซึ่งอาจถูกลมพัดพาไปยังแหลํงอื่น ๆ และเข๎าทําลาย
สํวนของต๎นที่อยูํเหนือดินได ๎
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ภาพที่ 1 โรครากเนําและโคนเนํา 

ลักษณะอาการ 
 หากดูจากทรงพุํมภายนอกจะสังเกต พบวํา ใบทุเรียนไมํเป็นมันสดใส ใบ
จะคํอย ๆ เปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง โดยมากมักจะเห็นเป็นจุดช้ํา ๆ สีเหลืองสลับเขียว 
และคํอย ๆ รํวงหลํน อาการใบเหลืองรํวงนี้อาจจะเกิดทั้งต๎น หรือด๎านใดด๎านหนึ่ง
ของทรงพุํม หรือกิ่งใดกิ่งหนึ่งขึ้นอยูํกับการเกิดโรคนั้นเกิดที่รากหรือบริ เวณโคนต๎น
หรือกิ่งใดกิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อทุเรียนใบรํวงแล๎วโอกาสที่จะฟื้นจากโรคอาจจะทํา
ได๎คํอนข๎างยาก และต๎องใช๎เวลาและการรักษาที่ถูกต๎อง ซึ่งก็เป็นการรักษาให๎มีชีวิต
รอดอยูํได๎ แตํก็อยํูในสภาพที่ทรุดโทรม 
การป้องกันก าจัด 
 วิธีที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุด คือ การใช๎ต๎นตอที่ต๎านทานตํอโรค แตํการ
คัดเลือกหาพันธุ์ต๎านทานนั้นเป็นเรื่องที่คํอนข๎างยากและต๎องใช๎ เวลานา น
นอกจากนั้นแล๎วต๎นตอที่ต๎านทานจะต๎องมีคุณสมบัติที่จะเข๎ากันได๎กับยอดพันธุ์ดี 
เพื่อให๎การเจริญเติบโตเป็นไปอยํางปกติ และให๎ดอกออกผลตามที่ต๎องการ 
 

 2. โรคจุดสนิม เกิดจากสาหรํายสีเขียว (Cephaleuros virescence) เข๎า
ทําลายใบและกิ่งของทุเรียน ซึ่งมีความชื้นสูงเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
สาหรํายพวกนี ้
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ภาพที่ 2 โรคจดุสนิม 

ลักษณะอาการ 
 อาการเริ่มแรกที่พบเห็นบนใบทุเรียนจะเป็นจุดเล็ก ๆ นูนขึ้นจากผิวใบ
เล็กน๎อย ขอบของจุดบนใบนี้จะไมํเรียบ มีลักษณะเป็นแฉก ๆ สีคํอนข๎างเขียวปน
เทา จุดเล็ก ๆ เหลํานี้จะขยายใหญํขึ้นในสภาพความชื้นสูงและได๎รับแสงแดด
เพียงพอ ซึ่งเมื่อสาหรํายแกํขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดง ซึ่งเป็นระยะที่สาหรําย
เข๎าสูํระยะการขยายพันธุ์เพื่อแพรํกระจายไปยังสํวนของต๎นพืชได๎อีก สาหรํายที่ขึ้น
บนใบนี้จะไมํทําความเสียหายให๎กับทุเรียนมากนัก นอกจากจะบดบังเนื้อที่ใบที่จะ
ใช๎ในการสังเคราะห์แสงให๎น๎อยลงกวําเดิม แตํถ๎าสาหรํายพวกนี้เข๎าทําลายตามกิ่ง
ของทุเรียนแล๎ว ก็จะทําให๎เกิดอาการกิ่งแห๎งทรุดโทรมทาความเสียหายกับทุเรียน 
โดยเฉพาะทุเรียนต๎นอํอนอายุ 1-2 ปี ซึ่งยังมีทรงพุํมไมํหนาทึบ ทําให๎กิ่งก๎านสาขา
ได๎รับแสงแดด ประกอบกับในชํวงที่มีความชื้นสูง สาหรํายชนิดนี้สามารถขึ้น
เจริญเติบโต โดยจะเห็นลักษณะคล๎ายขนหรือกํามะหยี่สีแดงหรือน้ําตาลแดงขึ้นเป็น
หยํอม ๆ ตามบริเวณกิ่งก๎านของทุเรียน ซึ่งถ๎าถากเปลือกบริเวณที่สาหรํายขึ้นจะ
เห็นวําเนื้อของเปลือกจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองปนส๎ม ตํอมาบริเวณเปลือกทุเรียนจะ
แห๎งและแตกระแหง ซึ่งทําให๎กิ่งแห๎งและทรุดโทรมได๎ในเวลาตํอมา 
การป้องกันก าจัด 
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แปลงทุเรียนที่มีการพํนสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงอยํางสม่ําเสมอ
มักจะไมํพบการระบาดของสาหรํายพวกนี้ ซึ่งสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชทั่วไป ก็
สามารถป้องกันกําจัดสาหรํายได๎ดี เชํน คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ( copper 
oxychloride) เป็นต๎น 

 
 3. โรคราสีชมพู  จะทําความเสียหายในแหลํงปลูกที่มีความชื้นสูง 
โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝน และระบาดได๎รุนแรงในสวนที่ไมํได๎รับการดูแลรักษาที่ดี 
โรคนี้เกิดจากเชื้อราคอร์ทีเชี่ยม (Corticium salmonicolor) สามารถเข๎าทําลาย
กิ่งทุเรียนทําให๎เกิดอาการกิ่งแห๎ง ใบเหลืองรํวง และมักระบาดมากกับต๎นทุเรียนที่มี
ทรงพุํมหนาทึบ  

 
ภาพที่ 3 โรคราชมพ ู

ลักษณะอาการ 
 เมื่อดูจากทรงพุํมภายนอกจะเห็นอาการใบเหลืองรํวงเป็นหยํอม ๆ ซึ่ง
อาการภายนอกจะคล๎ายกับอาการกิ่งแห๎งและใบรํวงที่เกิดจากโรคโคนเนํา แตํ
สําหรับอาการของโรคราสีชมพู จะเห็นเส๎นใยของเชื้อราขึ้นปกคลุมบริเวณโคนกิ่งที่
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มีใบแห๎งนั้นเชื้อรานี้เมื่อเข๎าทําลายเริ่มแรกจะมีเส๎นใยสีขาว ซึ่งเมื่อเจริญลุกลามและ
อายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นชํวงที่เชื้อราสร๎างสํวนที่จะขยายพันธุ์เพื่อ
การแพรํระบาดไปยังต๎นอื่น ๆ ตํอไป สํวนของกิ่งที่เชื้อราขึ้นปกคลุม เมื่อถากออกดู
จะเห็นเนื้อเปลือกแห๎งเป็นสีน้ําตาล 
 
การป้องกันก าจัด 
 การป้องกันกําจัดจะงํายและได๎ผลดี หากเกษตรกรชาวสวนหมั่นตรวจดูใน
แปลงปลูกเสมอ ๆ เมื่อพบลักษณะอาการที่เชื้อราเริ่มเข๎าทําลาย ควรรีบป้องกัน
กําจัดเสียแตํเนิ่น ๆ ด๎วยการถากบริเวณที่เชื้อราเข๎าทําลายออกเผาทําลายเสีย แล๎ว
ทาแผลด๎วยสารป้องกันกําจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ หรือถ๎ากิ่งทั้งกิ่งถูก
ทําลายก็ทําการตัดทิ้ง แล๎วทารอยตัดด๎วยสารป้องกันกําจัดโรคพืชดังกลําว ถ๎าโรค
ระบาดรุนแรง พํนด๎วยสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัม 
หรือสารคาร์เบนดาซิม 60% ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัมตํอน้ํา 20 ลิตร ให๎ทั่ว โดย
เน๎นพํนบริเวณกิ่งในทรงพํุม 
 

 4. โรคใบไหม้ โรคใบไหม๎เป็นโรคที่พบระบาดอยํางกว๎างขวางในชํวงไมํกี่ปี
มานี้ สํวนใหญํเป็นกับทุเรียนพันธุ์ชะนีและหมอนทอง 

 
ภาพที่ 4 โรคใบไหม ๎
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ลักษณะอาการ 
ลักษณะอาการจะมองดูคล๎ายโรคใบติด กลําวคือ ใบจะไหม๎เป็นสีน้ําตาล

มักจะเกิดตามบริเวณขอบใบหรือกลางใบ บริเวณเนื้อใบที่ไหม๎จะเป็นสีน้ําตาลอํอน 
โดยมีขอบสีน้ําตาลเข๎มล๎อมรอบ เนื้อใบที่ถูกทําลายจะมองดูโปรํงใส ใบที่ไหม๎จะ
ยังคงติดอยูํตามกิ่งที่เป็นปกติ ซึ่งตํอมาจะรํวงหลํนไป โรคนี้พบได๎ทั้งฤดูฝนและฤดู
แล๎ง แตํจะมองเห็นอาการได๎งํายและชัดเจนในชํวงฤดูแล๎ง ซึ่งทุเรียนกําลังออกดอก 
ติดผล จากการแยกเชื้อจากใบที่เป็นโรคจะพบเชื้อราพวก Colletotrichum spp. 
รํวมอยูํด๎วยเสมอ ๆ 
การป้องกันก าจัด 

เนื่องจากยังไมํทราบสาเหตุที่แนํชัด แตํพบวําเชื้อราพวก Colletotrichum 
spp. มีแนวโน๎มที่จะเป็นสาเหตุของโรคนี้ได๎มากกวําเชื้อราชนิดอื่น ดังนั้นเมื่อพบ
อาการโรค พํนด๎วยสารเบนโนมิล อัตรา 10 กรัมตํอน้ํา 20 ลิตร หรือคอปเปอร์ออก
ซีคลอไรด์ อัตรา 50 กรัมตํอน้ํา 20 ลิตร 

 

 5. เพลี้ยไก่แจ้ (Tenaphalara malayensis (Crawford)) 
ลักษณะการเข้าท าลายและการแพร่ระบาด 
 แมลงชนิดนี้สามารถทําความเสียหายให๎กับทุเรียนได๎ทั้งตัวอํอนและตัวแกํ 
โดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบอํอนของทุเรียนทําให๎ใบอํอนหงิกงอหยุดการ
เจริญเติบโต ถ๎าอาการรุนแรงมากจะทําให๎ใบอํอนหลุดรํวงไปทั้งต๎นทําให๎ยอดทุเรียน
แห๎งตาย ตัวอํอนจะทําความเสียหายให๎กับต๎นทุเรียนได๎มากกวําตัวแกํและจะ
ระบาดมากในชํวงที่ทุเรียนแตกใบอํอน 
การป้องกันก าจัด 
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 ในระยะที่ทุเรียนแตกใบอํอน ควรพํนด๎วยสารคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี 
อัตรา 10 กรัม หรือสารแลมป์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ
สารไซเปอร์เมทริน/โฟซาโลน 6.25%/22.5% เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตํอน้ํา 20 
ลิตร ทุก 7 - 10 วัน เมื่อสํารวจพบวํายอดทุเรียนยังถูกทําลายมากกวํา 30% ของ
ยอดทั้งต๎น 
 6. หนอนเจาะล าต้น 

     
ภาพที่ 5 หนอนเจาะลําต๎นทุเรียน 

ลักษณะการเข้าท าลายและการแพร่ระบาด 
 หนอนเจาะลําต๎นทุเรียน มีสาเหตุเกิดจากด๎วงหนวดยาว เจาะต๎นและกิ่ง
ทุเรียนเพื่อวางไขํ หลังจากนั้นก็จะฟักตัวออกเป็นไขํ เป็นตัวหนอนวัยตําง ๆ
ประมาณ 5 ระยะ โดยหนอนจะทําลายเจาะกินต๎นทุเรียนบริเวณใต๎ผิวเปลือกเป็น
ทางยาว หรือเจาะเข๎าไปถึงไส๎ในของเนื้อต๎นทุเรียนได๎ สังเกตได๎วําบริเวณที่มีหนอน
จะมีขุยคล๎าย ๆ โดนสวํานเจาะที่ต๎นไม๎ และมีน้ําไหลเป็นเมือกเหนียว และในเมือก
เหนียวนั้นจะมีตัวหนอนเล็ก ๆ คล๎ายพยาธิมากมายกัดกินบริเวณเนื้อเยื่อของต๎น
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ทุเรียน ทําลายทํอน้ําและทํออาหารทําให๎ทุเรียนแคระแกร็น ไมํเจริญเติบโต ถ๎า
หนอนตัวใหญํมากขึ้นจะสามารถกัดลําต๎นให๎ทะลุถึงกันได๎ ทําให๎ต๎นทุเรียนทรุด
โทรมและยืนต๎นตายในที่สุด 
 
การป้องกันก าจัด  
 เมื่อพบหนอนเจาะทําลายต๎นหรือกิ่ง พํนด๎วยสารฆําแมลงชนิดดูดซึม เชํน 
อิมิดาคลอพริด 70 % WG. อัตรา 30 กรัม ไธอะมีโทแซม 25% WG. อัตรา 40 
กรัมตํอนํ้า 20 ลิตร โดยใช๎อัตรานํ้า 5 ลิตรตํอต๎น พํนให๎โชกเฉพาะบริเวณลาต๎นและ
กิ่งขนาดใหญํ 2 ครั้งหํางกัน 14 วัน ในแหลํงที่มีการระบาด  
 

 7. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (Durian seed borer)  
 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชํน หนอนรู หนอนมาเลย์ 
หรือหนอนใต๎ สันนิษฐานวําเดิมเป็นแมลงที่ระบาดแถวประเทศมาเลเซีย แล๎ว
ระบาดลุกลามไปทั่วทุกแหลํงปลูกทุเรียนในประเทศไทย ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียนเป็นผีเสื้อกลางคืนอยูํในวงศ์น็อกทูอีดี้ (Noctuidae) หนอนชนิดนี้เมื่อ
เข๎าทําลายผลทุเรียนจะไมํสามารถสังเกตุจากภายนอกได๎ หนอนที่เจาะเข๎าไปในผล
ทุเรียนถํายมูลออกมาปะปนอยูํกับเนื้อทุเรียน ทําให๎เนื้อทุเรียนเสียคุณภาพ หนอน
จะอยูํในผลทุเรียนจนกระทั่งเมื่อหนอนโตเต็มที่พร๎อมเข๎าดักแด๎ จะเจาะเปลือกเป็น
รูออกมาและทิ้งตัวลงบนพ้ืนดินเพื่อเข๎าดักแด๎ในดิน (สุเทพ, 2560)  
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ภาพที่ 6 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
 
ลักษณะการเข้าท าลายและการแพรร่ะบาด  
 หนอนเจาะเมล็ดเข๎าทําลายผลทุเรียนระหวํางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
โดยเจาะเข๎าระหวํางรํองหนามไปกัดกินที่ผิวเปลือกด๎านใน และเข๎าไปอาศัยกินอยูํ
ในเมล็ดจนกระทั่ งตัวหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกจากผลเป็นรูกลม ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางประมาณ 5 - 8 ม.ม. รอบ ๆ ปากรูจะมีขุยสีขาวปนสีส๎มอํอนติดอยูํ 
ผลที่ถูกทําลายไมํสามารถขายเพื่อรับประทานสดได๎ ต๎องนําไปทําทุเรียนกวน ซึ่งมี
ราคาตํ่ามาก  
การป้องกันก าจัด  
 1. ติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ดโดยตรวจดูตัวเต็มวัยของหนอน
เจาะเมล็ดในกับดักแสงไฟในชํวงเวลาตําง ๆ ดังนี้  
 - เดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม ตรวจดู 2 - 3 ครั้งตํอสัปดาห์  
 - เดือนมีนาคม - เมษายน ตรวจดูทุกวัน  
 - หลังฝนตกหนัก 2 - 3 วันตรวจดูทุกวัน  
 2. แชํเมล็ดพันธ์ุด๎วยสารฆําแมลง 10 นาที กํอนเพาะเมล็ด  
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 3. ใช๎กับดักแสงไฟสีน้ําเงิน-ดํา (Black-blue light trap) ลํอตัวเต็มวัยมา
ทําลายหลังเวลา 21.00 น.  
 4. ใช๎สารสกัดสะเดาฉีดพํนที่ผล เมื่อเริ่มพบตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟ 1 ตัว  
 5. ใช๎สารเคมี  
 - เมื่อตรวจพบตัวเต็มวัย 1 ตัวในกับดักแสงไฟ  
 สารเคมีที่แนะนํา : คลอร์ไพรีฟอส 40% EC. 20 มิลลิลิตร หรือ คาร์โบซัล
แฟน 20% EC. 50 มิลลิลิตร 
 
 8. ไรแดง (Eutetranychus africanus (Tucker)) 

 
ภาพที่ 7 ไรแดง 

ลักษณะการเข้าท าลายและการแพร่ระบาด 
 ตัวอํอนและตัวเต็มวัยของไรแดงจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ผล และกิ่งอํอน
ของต๎นทุเรียน ทําให๎บริเวณที่ถูกทําลายเป็นจุดสีจางกวําบริเวณโดยรอบ ตํอมาจุดนี้
จะคํอย ๆ ลามขยายออกไปทั่วจนมีสีเทาหรือสีตะกั่ว ในกรณีที่ระบาดมาก ๆ ก็จะ
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ทําให๎ใบและผลอํอนรํวงหลํนได๎ และอาจทําให๎ผลอํอนที่ถูกทําลายแคระแกร็น ไมํ
เจริญเติบโต มักพบระบาดหลังฝนหยุดหรือฝนทิ้งชํวง 
การป้องกันก าจัด 
 เมื่อพบอาการใบแกํซีด ใบแห๎งและรํวง และพบมากกวํา 25% ของใบแกํ
ทั้งต๎น พํนด๎วยสารโพรพาร์ไกต์ 30% WP. อัตรา 30 กรัมตํอน้ํา 20 ลิตร หรือสาร
เฮกซีไทอะซอกซ์ 2% EC. อัตรา 40 มิลลิลิตรตํอนํ้า 20 ลิตร 
 
 การจัดการที่ช่วยให้ต้นทุเรียนพร้อมเพื่อการออกดอก 
 การจัดการที่ชํวยทําให๎ต๎นทุเรียนพร๎อมเพื่อการออกดอกจะสัมฤทธิ์ผลได๎ 
ต๎องมีความเข๎าใจธรรมชาติของพืช ซึ่งในที่นี้ คือ ทุเรียน สภาพแวดล๎อม และ
สหสัมพันธ์ของพืชและสภาพแวดล๎อม โดยมีข๎อเตือนใจในการจัดการวํา “เตรียมต๎น
ทุเรียนให๎พร๎อมในขณะที่สภาพแวดล๎อมเหมาะสมตํอการออกดอก” ความพร๎อม
ของต๎นทุเรียนเพื่อการออกดอก คือ ต๎นมีการสะสมอาหาร (คาร์โบไฮเดรต) 
เพียงพอ ใบอยูํในสภาพแกํทั้งต๎น ในขณะที่ฝนแล๎ง หรือทิ้งชํวงประมาณ 10-14 วัน 
อุณหภูมิและความชื้นอากาศคํอนข๎างตํ่า โดยมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้ คือ 
 1. การตัดแต่งกิ่ง 
    สําหรับทุเรียนที่ให๎ผลผลิตแล๎ว การตัดแตํงกิ่งทุเรียนอาจแบํงได๎เป็น 3 
ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1 การตัดแตํงหลังการเก็บเกี่ยว เป็นการตัดกิ่งแห๎ง กิ่ง
แขนง กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่ไมํมีประโยชน์และตัดขั้วผลที่ติดค๎างอยูํทิ้งไป การตัดแตํง
ครั้งที่ 1 นี้ ก็เพื่อทําให๎ต๎นทุเรียนแตกกิ่งที่สมบูรณ์ออกมาใหมํ 
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  ระยะที่ 2 การตัดแตํงชํวงปลายฝนกํอนการใสํปุ๋ยครั้งที่ 2 เป็น
การตัดแตํงกิ่งตะขาบ กิ่งน้ําค๎าง กิ่งกระโดง และกิ่งที่เป็นโรคออก เพื่อให๎การใช๎ปุ๋ย
ของทุเรียนเกิดประโยชน์อยํางเต็มที่  
  ระยะที่ 3 การตัดแตํงหลังจากทุเรียนติดผลแล๎วประมาณ 30-45 
วัน เป็นการตัดแตํงเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหมํที่ชาวสวนเรียกวํา ใบขิง พร๎อมๆ กับการ
ตัดแตํงผลอํอน การตัดแตํงในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเทํานั้นที่มีผลในการสร๎าง
ความพร๎อมต๎นเพื่อการออกดอก   
 การตัดแตํงกิ่งจะเลือกตัดแตํงเฉพาะสํวนที่ไมํมีประโยชน์ หรือมีประโยชน์
น๎อยทิ้งไป เพื่อรักษาโครงสร๎างของต๎นที่ดีไว๎และทําให๎พื้นที่ใบทั้งหมดมีโอกาสได๎รับ
แสงอยํางทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง การตัดแตํงกิ่งชํวยทํา
ให๎การถํายเทอากาศภายในทรงพํุมดีขึ้น ชํวยลดปริมาณการแพรํระบาดของโรคและ
แมลง และชํวยให๎ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนผํานปากใบสูํเนื้อเยื่อภายในได๎
สะดวกขึ้น การตัดแตํงกิ่งที่ถูกต๎องจะเป็นการลดปริมาณฮอร์โมนออกซินที่บริเวณ
ปลายยอดให๎น๎อยลง ฮอร์โมนออกซินที่ถูกสร๎างที่ปลายยอดจะมีผลในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของตาข๎าง ดังนั้นเมื่อทําให๎ปริมาณออกซินที่ปลายยอดลดลง จะสํงผล
ให๎ตาข๎างมีการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ ทดแทนกิ่งเดิมที่หมดสภาพ
และถูกตัดทิ้งไป หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎วการรีบดําเนินการตัดแตํงกิ่งได๎เร็ว
เทําไรโอกาสที่สภาพต๎นจะพร๎อมเพ่ือการออกดอกก็เกิดขึ้นได๎เร็วเทํานั้น 

2. การใส่ปุ๋ย 
   การใสํปุ๋ยเพื่อเตรียมสภาพต๎นทุเรียนให๎พร๎อมเพื่อการออกดอก แบํงออก

ได๎เป็น 3 ระยะ คือ 
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  การใสํปุ๋ยครั้งแรก เป็นการใสํปุ๋ยเพื่อกระตุ๎นให๎มีการเจริญเติบโต
ด๎านกิ่งก๎านสาขาในระยะเวลาอันรวดเร็ว การใสํปุ๋ยในครั้งนี้จะใช๎ปุ๋ยไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P2O5) และ โปแตสเซียม (K2O) ในสัดสํวน 1:1:1 เชํน ปุ๋ยสูตร 13-13-
13 หือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 เป็นต๎น ใสํให๎ต๎นทุเรียนทันทีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในอัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต๎น ตามขนาดและอายุของต๎น ซึ่งคํานวณได๎ครําว ๆ 
จากปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต และธาตุอาหารที่ถูกชะล๎างไปในแตํละปี 
คือถ๎าทุเรียนให๎ผลผลิตในปีกํอนมาก หรือดินถูกชะล๎างมาก ก็จะต๎องมีการใสํปุ๋ยเพื่อ
ชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไปมาก วิธีการใสํปุ๋ยใช๎หวํานในบริเวณทรงพุํมหํางจาก
โคนต๎นอยํางน๎อย 50 ซม. อาจมีการใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมด๎วยในอัตราต๎นละ 10-20 
กิโลกรัม  
  การใสํปุ๋ยครั้งที่สอง เพื่อทําให๎ต๎นทุเรียนพักตัวเตรียมพร๎อมเพื่อ
การออกดอก การใสํปุ๋ยครั้งนี้ก็เพราะต๎องการลดบทบาทของธาตุไนโตรเจนให๎
น๎อยลง การใสํปุ๋ยครั้งที่สองจะเริ่มใสํในชํวงปลายฤดูฝน ประมาณเดือนสิงหาคม -
กันยายน ซึ่งเป็นเวลาที่ดินยังมีความช้ืนอยูํ โดยใช๎ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 
หรือ 9-24-24 ในอัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต๎น ใช๎วิธีการหวํานเชํนเดียวกับการใสํปุ๋ยครั้ง
แรก 
  การใสํปุ๋ยครั้งที่สาม ใสํปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 อัตรา 2 
กิโลกรัมตํอต๎น และฉีดพํนทางใบด๎วยสารละลายโปตัสเซียมไนเตรท อัตรา  300 
กรัมผสมน้ํา 20 ลติร เพื่อเตรียมความพร๎อมของต๎นทุเรียนในการแตกใบอํอนพร๎อม
กัน ฉีดพํนเดือนละครั้งตํอการแตกใบอํอน 1 ชุด และทําการแตกใบอํอนจํานวน 3 
ชุด หลังจากแตกใบอํอนชุดที่ 3 แล๎วใบอํอนเข๎าสูํระยะใบเพสลาด ทําการฉีดพํน
ด๎วยสารพาโคลบิวทราโซล (PBZ) (สารออกฤทธิ์ 10 % a.i.) ชนิดผง ที่ระดับความ
เข๎มข๎น 100 กรัมผสมน้ํา 20 ลิตรตํอต๎น และฉีดพํนสาร PBZ 2 สัปดาห์ ให๎ทําการ
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ดึงดอก 1 ครั้ง ด๎วยสารละลายโปตัสเซียม ไนเตรท อัตรา 300 กรัม และไทโอยูเรีย 
อัตรา 30 กรัมตํอน้ํา 20 ลิตร (นภัสภรณ์, 2558) 
 3. การให้น้ าและการระบายน้ า 
 การให๎น้ําแกํพืชจะเริ่มทําเมื่อความชื้นในดินลดลงใกล๎จุดเหี่ยวเฉาถาวร ซึ่ง
จะลดลงมากน๎อยเพียงใด ขึ้นอยูํกับความสามารถในการทนแล๎งของพืช อายุพืช 
หรือระยะการพัฒนาการของพืช ความสามารถในการอุ๎มน้ําของดินและสภาพ
ภูมิอากาศ การเริ่มให๎น้ําแตํละครั้งจะกระทําตํอเมื่อความชื้นในดินลดลงจนถึงจุดที่
จะเริ่มมีผลกระทบตํอกระบวนการตําง ๆ ภายในพืช ซึ่งมีผลทําให๎อัตราการ
เจริญเติบโตของต๎น ดอก ผล ปริมาณและคุณภาพลดลง ซึ่งเรียกวําความชื้น ที่จุด 
วิกฤต ปริมาณน้ําที่ให๎แตํละครั้งจะขึ้นอยูํกับสภาพในการอุ๎มน้ําของดิน ความลึก
ของระบบรากที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ํา คือ เมื่อให๎น้ําไปแล๎วปริมาณน้ําที่ให๎จะ
สามารถเพิ่มความชื้นดินได๎ไมํเกินความชื้นชลประทาน และความลึกของดินที่
ความชื้นระดับนั้นไมํเกินเขตของรากพืชที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ํา ถ๎าปลํอยให๎
ดินมีความชื้นมากจนเกินระดับความชื้นชลประทานจะทําให๎ปริมาณออกซิ เจนใน
ดินคํอย ๆ ลดลงจนไมํมีเลย เมื่อดินอิ่มตัวด๎วยน้ํา (Saturated Soil) รากพืชและ 
จุลินทรีย์ดินจะขาดออกซิเจนในการหายใจหากดินอิ่มตัวด๎วยน้ําตํอเนื่องกันนานกวํา 
7 วัน ต๎นทุเรียนจะเริ่มแสดงอาการใบเหลือง และหลุดรํวงไปในที่สุด เนื่องจากราก
ไมํสามารถดูดน้ําและธาตุอาหารตํางๆ และลําเลียงขึ้นมายังต๎นพืชได๎ ประกอบกับ
ในสภาพขาดออกซิเจนรากจะสังเคราะห์ฮอร์โมน เอทธิลีนแล๎วเคลื่อนย๎ายมาทําให๎
ใบ ดอก หรือผลหลุดรํวงได๎เพื่อป้องกันมิให๎เกิดเหตุการณ์ดังกลําว การทําสวน
ทุเรียนจึงจําเป็นต๎องเตรียมจัดการระบายน้ําออกจากแปลงปลูกด๎วย ซึ่งทําได๎ โดย
การขุดเป็นรํองระบายน้ํารอบต๎น เชื่อมโยงกับรํองระบายน้ําใหญํ แล๎วระบายน้ํา
ออกจากแปลงปลูกไป หรือทําการยกรํองเพื่อปลูกทุเรียน ในแปลงปลูกทุเรียนควร
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ให๎มีชั้นผิวดินลึกอยํางน๎อย 20 ซม. ที่ปลอดจากการทํวมขัง หรืออิ่มตัวอยําง
ตํอเนื่องเป็นเวลานาน เพราะรากทุเรียนที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ําและธาตุ
อาหาร จะกระจายตัวอยูํในดินชั้นบน ความลึกประมาณไมํเกิน 20 ซม. วิธีการให๎
น้ําทุกวิธีจะใช๎ได๎ผลในการผลิตทุเรียนจะตํางกันก็เพียงประสิทธิภาพของการใช๎น้ํา
เทํานั้น ซึ่งการให๎น้ําแบบฉีดฝอย (Sprinkler) จะมีประสิทธิภาพของการใช๎น้ํา
คํอนข๎างสูงกวําวิธีการอื่น ๆ 

 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเลือกทุเรียนแก่ 
 1. นับอายุ โดยประมาณ ตั้งแต่ดอกบานจนถึงผลแก่พร้อมที่จะตัดได้ 

พันธ์ุกระดุม   90 - 100 วัน 
 พันธ์ุชะนี   100 - 110 วัน 
 พันธ์ุก๎านยาว,พันธ์ุกบ  120 - 135 วัน 
 พันธ์ุหมอนทอง   115 - 120 วัน 
 พันธ์ุหลงลับแล   105 - 110 วัน 
 พันธ์ุหลินลับแล   110 - 115 วัน 

 2. การดูปากปลิง หากทุเรียนแกํจัดที่ปากปลิงจะพองโตเห็นรอยเดํนชัด 
 3. ดูที่หนาม ผลทุเรียนแกํปลายหนามจะออกสีน้ําตาลเข๎ม หนามจะแข็ง
ไมํมีสปริง 
 4. บีบปลายหนาม ถ๎าเป็นทุเรียนแกํเมื่อบีบปลายหนามเข๎าหากันจะมี
ลักษณะเหมือนมีสปริง แตํถ๎าเป็นทุเรียนที่อํอนหนามจะแข็งไมํมีสปริง 
 5. ดูที่ก้านผล ก๎านผลทุเรียนแกํ จะมีลักษณะแข็งเป็นสปริงแม๎จะเก็บไว๎
นานหลายวันก็ตาม สํวนก๎านผลทุเรียนอํอนจะมีลักษณะอํอนนํวมไมํมีสปริง 
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 6. ดูสีของผล เมื่อมองจากด๎านบน ผลทุเรียนแกํจะเห็นหนามเป็นสีคล้ํา 
แตํผลจะมีสีนวลตัดกันเห็นชัดแตํขึ้นอยูํกับพันธ์ุด๎วย 
 7. ดูร่องพู ถ๎าเป็นทุเรียนแกํรํองพูจะเป็นสีน้ําตาลปนเหลืองเดํนชัดถ๎า
ทุเรียนอํอนรํองพูจะออกสีเขียว 
 8. เคาะเปลือกหรือกีดหนาม สําหรับทุเรียนแกํ เมื่อเคาะเปลือก หรือกีด
หนาม จะได๎ยินเสียงโพรกดังหลวมๆ ไมํทึบ แตํถ๎าเป็นทุเรียนอํอนเสียงจะดังแนํน
ทึบไมํโพรก 
 9. ชิมปลิง เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงทุเรียนแกํจะเห็นน้ําที่ขั้วผลใส ๆ ซึม
ออกมา ชิมดูจะมีรสหวาน แตํถ๎าเป็นทุเรียนอํอนน้ําที่ซึมออกมาจะไมํใสจะข๎นชิมดู
จะรสฝาด 
 10. ดมกลิ่น ทุเรียนจะมีกลิ่นหอมอํอน ๆ โชยออกมาจากผล 
 11. การตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ท าลายผลผลิตด้วยเครื่อง NIR 
spectrometer   
      ในทางการค๎าและการจําหนํายทุเรียนหลงลับแลในรูปแบบผลสด ผล
ทุเรียนจะต๎องมีก๎านผลติดไปด๎วย ถ๎าไมํมีก๎านผล จะไมํคํอยได๎รับความนิยมจาก
ผู๎บริโภค เนื่องจากผู๎บริโภคเข๎าใจวําเป็นทุเรียนที่สุกและหลํนจากต๎น ดังนั้นการวัด
คุณภาพด๎วยเครื่อง NIR spectrometer แบบพกพา จึงมีความเหมาะสมในการ
นํามาใช๎ในเชิงพาณิชย์ เพราะสามารถทํานายคุณภาพแบบไมํทําลายด๎วยการวัด
สเปกตรัมที่เปลือกผล 
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