
 
 

วรนุช  สีแดง 
 

ทุเรียน  เปนไมผลเมืองรอนที่เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีน  การบริโภคทุเรียนมีทั้งบริโภคผลสดและบริโภคลักษณะทุเรียนแปรรูปเชนทุเรียนทอดและทุเรียน
กวน  ในชวง 4-5 ปที่ผานมา  ปริมาณผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกมีมากกวา 300,000 ตัน แตเมื่อเทียบกับ
ดานการตลาดและการจําหนายกลับไมมีปญหาเรื่องทุเรียนราคาตกต่ํา  เนื่องจากทุเรียนเปนที่ตองการดาน
การตลาดมาก   ซ่ึงมีขอสังเกตชัดเจน คือ ราคาของทุเรียนทอดกรอบราคาขยับตัวขึ้นสูงมาก เปนดัชนีช้ีใหเห็น
วาราคาของทุเรียนผลสดสูงนั่นเอง    
การผลิตทุเรียนตนทุนต่ํา 
 การลดตนทุนการผลิต  เปนหนึ่งในยุทธศาสตรของการพัฒนาระบบการผลิตพืชหลายชนิดของ
ภาครัฐที่พยายามผลักดันใหเกิดขึ้นกับการจัดการกระบวนการผลิต  เพื่อใหเกษตรกรไดผลตอบแทนที่คุมคา
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สําหรับทุเรียน ตนทุนของเกษตรกรในภาคตะวันออกป 2553 โดยเฉลี่ย
ประมาณ 15,168.16 บาท /ไร  คิดเปนตนทุนคงที่ประมาณ 2,903.41 บาท และตนทุนผันแปร จํานวน 
12,264.65 บาท  หรือ  มีตนทุนเฉลี่ย 11.99 บาท/ กิโลกรัม    
 วันหนึ่งที่ไดไปพบปะพูดคุยกับหนึ่งในเซียนทุเรียนเมืองระยอง  คือ นายเสส  ใจดี   ซ่ึงเปนที่รูจักกัน
เปนอยางดีของชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก  และอาจจะเปนที่รูจักของอีกหลายๆ คนที่เปนชาวสวนทุเรียน
ของประเทศ  เนื่องจากไดรับยกยอง  และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆมากมาย   วันนี้  จึงขออนุญาต
นํามาเสนออีกครั้งอีกแงมุมหนึ่งที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทุเรียนของบานเรา ซ่ึงโดยสรุปในชวงฤดูกาล
ของการผลิตทุเรียนป 2553 ของลุงเสส  มีดังนี้ 

-  ทุเรียนพันธุชะนี( อายุมากกวา 10 ป ) จํานวน  8 ตน เก็บผลผลิตไดประมาณ  2 ตัน  
  - ทุเรียนพันธุหมอนทอง (อายุ ตั้งแต 15 – 30 ป ขึ้นไป ) จํานวน 630 ตน เก็บผลผลิตได
ประมาณ 90 ตัน  โดยมีจํานวนผลเฉลี่ย  65-70 ผลตอตน  และมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 2.5 - 3.0 กก./ผล   
 ในปนี้ลุงเสส  ขายทุเรียนได 2,600,000 บาท แตลงทุนประมาณ 250,000 บาท  หรือเฉล่ียตนทุน
ประมาณ 2.50 - 2.77 บาท/กิโลกรัม   
   หัวใจสําคัญของการผลิตทุเรียนตนทุนต่ําของลุงสส  คือ  การจัดการดิน   การจัดการน้ําและ 
การจัดการปุย  และที่สุดสุดของความสําคัญ คือ การปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ  มีศักยภาพดี
และมีความเหมาะสมโดยการใชปุยน้ําหมักชีวภาพเปนหลักมานานกวา 7 ปแลว  จนปจจุบันดินในสวนลุงเสส 
มีความรวนซุยมาก  และเกือบทุกอณูของเม็ดดินเต็มไปดวยไสเดือนซึ่งเปนตัวช้ีวัดสําคัญของความ 
อุดมสมบูรณ      
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.........ไมใชวาใครๆจะทําไดทุกคน....................    
............แตทุกคนท่ีจะทําได     ตองทําใหดนิมีความสมบรูณสูงและตองจัดการดนิมาไมนอยกวา 4 ป ................ 
 
 
เทคนิคการจัดการสวนทุเรียนแบบลุงเสส 
 
   เทคนิคท่ี 1 การตัดแตงกิง่ 
 หลังเก็บเกี่ยวทุเรียนเสร็จแลว  จะตัดแตงตนทุเรียนโดยตัดกิ่งในทรงพุมที่ไมไดรับแสงและตัดแขนง
กิ่งออก จํานวน 2 คร้ัง  คือ คร้ังที่ 1 ตัดหลังเก็บผลแลว 2 เดือน (ปลายสิงหาคม ) เพื่อใหตนสมบูรณ และครั้งที่ 
2 ประมาณ 15 ตุลาคม (ตัดปลายฝน) เพื่อใหดอกออกสม่ําเสมอและใหแผลแหงสนิทเร็ว   
 การตัดแตงตนทุเรียน ตัดใหเหลือกิ่งหลักเอาไวประมาณ 45 กิ่ง/ตน  สําหรับการตัดแขนงกิ่งจะตัดกิ่ง
บริเวณโคนกิ่งออกใหหมด และเหลือกิ่งแขนงเฉพาะปลายกิ่งนับจากปลายกิ่งเขามาประมาณ 1.50-2.00 เมตร  
 

เทคนิคท่ี 2 การจัดการน้ํา 
  ( 1)  ระยะทุเรียนเร่ิมออกดอก   หลังฝนทิ้งชวงไมเกิน 4 วัน (ประมาณ 4 – 10 พ.ย.)  โดยมีขอสังเกต 
2  เร่ือง ไดแก 

- ดูดิน   : ดินแหง  
- ดูใบ  : ใบมีตั้งชัน ช้ีขึ้นลักษณะเปนหูกระตาย จะสังเกตเห็นในชวงบายประมาณ 15.00 น. 

การใหน้ํา  จะใหประมาณ 5 นาที หรือประมาณ 40 ลิตร/ตน โดยใชระบบสปริงเกอร 2 หัว โดยใหเฉพาะใน
ทรงพุมมีรัศมี 1.5 เมตรจากโคนตน    และไมใหพรอมกันทั้งหมดทุกตนแตใหคร้ังละ 24 ตนเทานั้น เพื่อใหมี
ปริมาณน้ําสม่ําเสมอเทาๆกันทุกๆตน      
 

                                                                        ตนทุเรียน                               
                                                                                 1.5 เมตร                             พ้ืนที่การใหน้ํารัศมี 1.50 เมตร  

  
  

( 2 )  หลังจากใหคร้ังแรก 2-3 วัน ใหน้ําระยะเทาเดิม  โดยใหนานประมาณ 20 นาที และใหไปเรื่อยๆ
ทุก 2-3 วัน  ถาฝนตกใหลดอัตราการใหน้ําลง  

( 3 ) ทุเรียนออกดอกระยะหัวกําไล ใหเพิ่มการใหน้ํานานขึ้นประมาณ 25-30 นาที  และรัศมีการใหน้ํา
เปน 2.00 เมตร จากโคนตน(ไมใหบริเวณปลายทรงพุมและปลายราก เพื่อปองกันการแตกใบออน)   และใหไป
เร่ือยโดยใหเวน 1 วัน  เนื่องจากตองใหมีความชื้นเพียงพอ  โดยสังเกตจากใบทุเรียนจะตั้งและพลิ้วไหวได  

( 4 ) ทุเรียนดอกบาน 10%  ใหเพิ่มอัตราการใหลดการใหน้ําลง  เหมือนกับระยะทุเรียนเริ่มออกดอก 
(เหมือนใหน้ําครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน ) คือใหหางจากโคนตนรัศมี 1.5 เมตรและใหนาน 5 นาที  ลดการให
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น้ําเพื่อการแตกของละอองเกสรตัวผูใหเหมาะกับการผสมเกสรของทุเรียน ( ถาใหน้ํามาก เกสรตัวผูจะแตกอา
ออกหางจากเกสรตัวเมียมาก  ทําใหมีการผสมเกสรนอย)   ใหไปเรื่อยๆ ทุก 2-3 วัน 

 
( 5 ) ทุเรียนดอกบาน 100%  เพิ่มการใหน้ําจาก 5 นาที เปน 15 นาที  และหางจากโคนตนรัศมี 2 เมตร    

และเพิ่มเปน 20 นาที  และ 25 นาที ตามลําดับ  โดยใชรัศมีหางจากโคนตนเทาเดิม  และใหคงไวที่ 25 นาที ไป
เร่ือยๆ  ( ถาใหมากเกิน 30 นาที จะทําใหทุเรียนแตกใบออน ) 

( 6  ) ผลทุเรียนมีน้ําหนักประมาณ  1.5 กิโลกรัม  เพิ่มการใหน้ําเปน 40 นาที ใหทุกวัน โดยรัศมีหาง
จากโคนตนประมาณ 2 เมตร   ใหไปเรื่อยๆ ประมาณ 20 วัน       

( 7 ) ลดการใหน้ําลง เปนวนัเวนวัน  ใหนาน 40 นาที จนกระทั่งเก็บเกี่ยว 
เทคนิคการใหน้ํา  คือ  ใหน้ําประมาณเวลา 06.00 – 10.00 น.  และไมใหเกิน 12.00 น.  
เทคนิคท่ี 3 การจัดการปุย 
    (1) ปุย น้ําหมักชีวภาพ   
 ใหไปพรอมกับการใหน้ํา โดยใชยอดตําลึง และยอดผักบุงและเนื้อกลวยน้ําวา อยางละ 3 กิโลกรัม 
(การเก็บยอดผักตองเก็บชวงเชากอนเวลา 06.00 น. ) สับละเอียด ผสมรวมกับน้ําตาลออย 2 กิโลกรัม   
หมักในถังแบบไมมีอากาศ 15 วัน  และในวันที่ 16 ของการหมัก เปดออกเติมน้ํา 20 ลิตร หมักตอ 30 วัน  
(ชวงนี้เปดดูได )  นําขึ้นมาคั้นเอาแตน้ํา ( กากนําไปใสโคนตนไม) ประมาณ 10 ลิตร ผสมกับน้ํา 200 ลิตร และ
น้ําออยแดงหรือน้ําตาลออย 10 กิโลกรัม คนใหเขากัน หมักตออีก 2-9  เดือน (4 เดือน ดีที่สุด) นําไปใชผสม 
กับน้ํา อัตรา 1ตอ 200 
 วิธีการใหปุยน้าํหมัก  
  1. ระยะดอกบานถึงระยะหางแย  ใหฉีดพนที่ตนและใบ โดยเปนฉดีเพือ่ลางตนและลางใบ 
  2. ใหเพื่อบํารุงตนและผล 
   - ใหทางดินไปพรอมกับระบบน้ํา อัตรา 200 ซีซี /ตน ( น้ําหมักที่ผสมน้ํา พรอม 
ใชแลว) ทุก10-15วัน ตั้งแตหลังเก็บผลจนถึงชวงจะออกดอก ( เดือนกันยายน )  
   - ใหทางดินโดยวิธีราดที่โคนตน  เมื่อผลทุเรียนมีขนาดเทากับกระปองน้ํามันเครื่อง 
1 ลิตรหรือผลมีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม  อัตรา น้ําหมัก 500 ซีซี ผสมกับน้ํา 10 ลิตร โดยเริ่มราดจากจุดที่หางจาก
โคนตน 0.5 เมตร ไปจนถึง1.50 เมตร หางจากโคนตน                                       บริเวณราดปุยน้ําหมัก 

                                   ตนทุเรียน                0.5 ม.       1.00 ม. 
                                                                                            1.50 เมตร 

   - ใหโดยการฉดีพนที่ผล ทุกๆ 6 วัน จนผลแก  ( หยดุชวงเก็บเกีย่ว)  
เทคนิคการฉีดพนปุยน้าํหมัก   คือ จะฉีดพนเฉพาะเวลา 15.00-20.00 น. 
( 2 ) ปุยเคมี  
 - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และยังไมไดตัดแตงกิ่ง ( ปลายเดือนพฤษภาคม – ตนมิถุนายน ) ใสปุยเคมี 
สูตร 16-16-16 อัตรา 1.00 -1.50  กิโลกรัมตอตน  
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  - หลังจากใสปุยคร้ังแรกประมาณ 1.5 -2 เดือน (ประมาณ กรกฎาคม ) ใสปุยสูตร16-16-16 อัตรา 
 1 กก./ ตน โดยวิธีการหวานเนนปลายทรงพุม และหางจากโคนตน 1 เมตร 
 - หลังจากใหคร้ังที่ 2 ประมาณ 2 เดือน ( กลางเดือนกันยายน )  ใสปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 1 กก./ตน 
โดยวิธีการหวานเนนปลายทรงพุม และหางจากโคนตน 1 เมตร  เพื่อเรงใหตนสะสมอาหารและกระตุน 
การออกดอก  
(3) ปุยเกล็ด  สูตร 4-55-20  
 - ฉีดพนหลังจากใสปุยเคมีคร้ังที่ 3 แลว 7 วัน  ฉีดพนจํานวน 6 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน5 วัน จนทุเรียน
เร่ิมออกดอก   
(4)  อาหารเสรมิจากพืช  ( สารอินทรียสกัดจากพืช )  ช่ือ O -Two Flavored  
 - คร้ังที่ 1   ตาดอกเริ่มพองขนาดเทาเม็ดถ่ัวเขียวเพื่อเปดตาดอก  อัตรา 30 ซีซี /น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนที่กิ่ง 

- คร้ังที่ 2 ผลขนาดน้ําหนัก 600-800 กรัม (ผลขนาดเทาแกว) ฉดีพนอัตราเดิม  
เทคนิคท่ี 4  การตัดแตงผล  
 สวนทุเรียนลุงเสส  ไมมีการตัดแตงดอก  เพราะวาตองการใหมีเกสรตัวผูในดอกทุเรียนมาก  ถาเกสร
ตัวผูมากจะทําใหผลทุเรียนมีรูปทรงสวยงาม   ลุงเสส จะตัดแตงผลทุเรียน จํานวน 3 -4 คร้ัง  (ประมาณภายใน
เดือนกุมภาพันธ)   ดังนี้ 
 คร้ังท่ี 1 ผลขนาดเทากับหัวแมมือ   
  คัดเลือกเอาไวเฉพาะผลที่หางแยตรงดิ่ง  และตัดแตงเอาไวเปนผลเดี่ยวๆ  (แตถาเปนดอกรุน
แรกเอาไวเปนชุดได โดยชุดละประมาณ 3-4 ผล) คัดเอาไวประมาณ 5 ผล/กิ่ง หรือประมาณ 120 ผล/ตน  
 คร้ังท่ี 2 ผลขนาดไขไก- แกวน้ํา   
  คัดเลือกเอาไวเฉพาะผลที่มีพุเต็ม ทรงสวย และที่หัวโต(ผลดานบนมีขนาดใหญกวาดานลาง) 
โดยคัดเอาไวใหมากกวาจํานวนผลจริงที่จะเอาไวประมาณ  30 % หรือประมาณ 80-100 ผล/ตน 
 คร้ังท่ี 3  ผลขนาดเทากับกระปองนมสด หรือน้ําหนกัผลประมาณ 300 กรัม  
  คัดเลือกเอาไวประมาณ 2-3 ผล/กิ่ง หรือประมาณ 65-75 ผล/ตน โดยคัดเอาไวเอาไวเฉพาะ 
ผลที่มีหัวโตกนลีบ   
 คร้ังท่ี 4  หลังจากตัดครั้งที่ 3 ประมาณ 1 เดอืน หรือมีน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม 
  จะตัดแตงบางเปนบางตนเทานั้น  ตัดออกเฉพาะตนที่เอาไวผลมากเกินไปจริงๆ  โดยตัดผลที่
มีลักษณะลีบ ไมโต ออกทิ้ง  
เทคนิคการตัดแตงผล    จะเนนคัดเลือกผลที่เปนรุนเดียวกันไว  และเปนผลที่อยูดานปลายกิ่ง ( ยกเวนผลที่มี
รูปทรงสวย จึงจะเอาไวที่โคนกิ่งไดเนื่องจากที่โคนกิ่งโยงผลงายและนอยกวาปลายกิ่ง)  เพราะวา ผลที่ปลายกิ่ง
จะไดรับอาหารไดกอนและมากกวาที่โคนกิ่ง  
  สําหรับผูสนใจที่จะจัดการสวนทุเรียนเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพและตนทุนต่ํา  ส่ิงสําคัญที่ทํา
ใหประสบผลสําเร็จคือ ดิน  ตองปรับปรุงบํารุงดินจนความอุดมสมบูรณกลับคืนมาแลว  ปราศจากความเปน
พิษตกคางจากการใชเคมีที่ทําใหดินเสีย  เสื่อมสภาพ   เมื่อดินสมบูรณพืชก็สามารถดึงธาตุอาหารไปใช
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ประโยชนได       นอกจากนั้น   ตองเนนเทคนิคการจัดการน้ําและปุยใหเหมาะสมและสอดคลองในแตละ
ระยะของการพัฒนาของดอกและผลทุเรียนดวย   
  
................สนใจ ติดตอขอขอมูลเพิ่มไดที่ สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.038- 671379 
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง  038- 870400-1 ไดทุกวันเวลาราชการ  และติดตอโดยตรงไดที่  
 ลุงเสส ใจดี บานเลขที่ 22 หมู 7  ต. กองดิน อ.แกลง จ. ระยอง  โทร. 08-6144-9103 
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