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5. บทคัดย่อ 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการออกแบบสวนทุเรียน เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพอย่าง ตั้งแต่ปี 2549-2558   เพ่ือพัฒนารูปแบบสวนทุเรียน และทรงต้น
ทุเรียนที่เหมาะสมส าหรับใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ง่ายต่อการปฏิบัติงานภายในสวน เพ่ือทดแทนการขาดแคลน
แรงงาน  ให้ผลตอบแทนสูงต่อพ้ืนที่ และต้นทุนการผลิตต่ าลง   ไม่มีการวางแผนการทดลอง  เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกรรมวิธีด้วย t-Test  เป็นการศึกษาการจัดทรงต้น และการควบคุมความสูงทุเรียนด้วยการใช้
วิธีการจัดการต่างๆ ร่วมกันในระยะปลูกชิด ได้แก่  การใช้ต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มาจากการขยายพันธุ์
โดยวิธีการเสียบยอดที่มาจากกิ่งยอดและกิ่งข้าง  ปลูกเป็นแถว   จัดทรงต้นเป็นรูปแบบ Oblique Palmette  
ระยะปลูก 13 x 3 เมตร  ตัดแต่งทรงพุ่มเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม และสี่เหลี่ยม  จ านวนกิ่ง 10-12 กิ่งต่อต้น  ความ
สูง 5 เมตร และความกว้าง 10 เมตร  คิดเป็นจ านวน 41 ต้นต่อไร่  ผลการศึกษาพบว่า  ต้นทุเรียนมีการ
ตอบสนองที่ดีต่อการจัดทรงต้น และการตัดแต่งทรงพุ่ม       จึงควรเริ่มท าการจัดทรงต้นตั้งแต่ต้นอายุ 6 เดือน 
และตัดแต่งก่ิงทุก 3 เดือน  จะท าให้ต้นทุเรียนมีการเจริญด้านกิ่งก้านสาขาอย่างรวดเร็ว  โดยมีความสูงที่ 5 เมตร
เมื่อต้นมีอายุ  4 ปี และมีการเจริญด้านการเจริญพันธุ์เร็วขึ้น  ต้นทุเรียนจึงสามารถออกดอกได้ในกิ่งที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปเมื่อต้นมีอายุเพียง 2.5 ปีเท่านั้น   แต่ควรให้ต้นทุเรียนเริ่มไว้ผลผลิตเป็นปีแรกเมื่อ
ต้นอายุ 4 ปีขึ้นไป  ทรงพุ่มต้นทั้ง 2 แบบมีปริมาณดอกและปริมาณผลแตกต่างกัน  โดยทรงพุ่มสี่เหลี่ยมที่
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ขยายพันธุ์จากกิ่งข้างมีปริมาณดอกและปริมาณผลมากกว่า  โดยทรงต้นทุกรูปแบบสามารถให้ผลผลิตได้เต็ม
ศักยภาพของทรงต้น 30-40 ผลต่อต้น   ท าให้มีต้นทุนการผลิตลดลง  หรือคิดเป็น 1/3 ของต้นทุนต้นทุเรียนที่
ปลูกระยะปกติ 8 X 8 เมตร 

 
ค าส าคัญ  :  ทุเรียน  การจัดทรงต้น  การจัดทรงพุ่ม  การตัดแต่ง 
 

Abstract  
 

The Chanthaburi Horticultural Research Center has continuously conducted research 
projects to improve cultural practices and increase high quality durian production since 2006. One of the 
purposes was to develop appropriate canopy modification that suitable for agricultural machinery usage to 
substitute labor and reduce production cost. Focusing on durian size control and canopy structure, several 
managements were collaborated, such as using seedlings from scions from vertical branch and lateral branch, 
branch pruning in semi-circle or square shapes to control durian size at 5 m height and 10 m width. 
Meanwhile, tree training was emphasized on Oblique Palmette with tree spacing of 3x13 m and 10-12 
branches/tree. Under this approach, it could produce 41 trees/rai. The result showed that durian trees 
responded well to canopy modification by pruning and training durian trees every 3 month, starting from 6-
month-old trees. The trees showed rapid reproductive growth and could reach 5 m height within 4 years 
although they started to have some flowers at 2.5 years old. 7-year- old trees, either semi-circle or square 
shape, bear 30-40 fruits per tree with nearly the same yield as the regular-pruning trees. The new high 
density planting of 3x13 m could reduce the cost/tree to only one-third of the regular 8x8 m space planting 
plots, while the production level was not different. 

  
Keywords: DuriozibethinusMurr., canopy structure, training, pruning 

 

6. ค าน า 
 
  ในปัจจุบันประเทศไทยมีประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญในการส่งออกทุเรียนในตลาดโลกคือ เวียดนาม 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์   พบว่าตั้งแต่ปี  2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปี 2558    พ้ืนที่ปลูกทุเรียน
ของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง   โดยปี 2558  มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 686,582 ไร่  เป็นพื้นที่
ให้ผลแล้ว 572,454 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังประเทศ  ผลผลิตรวม 562,713 ตัน  มีการ
ส่งออกทุเรียนสด 372,750 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 66.24 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด  มูลค่า 7,513 ล้านบาท 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  และมีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมข้ึนทุกปี    แต่การผลิตทุเรียนเพื่อให้ได้ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงมากขึ้นทุกปี   จะเห็นได้จาก
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ต้นทุนการผลิตทุเรียนรวมทั้งประเทศในปี 2558 เท่ากับ 16,865.45 บาท/ไร่  สูงขึ้นกว่าในปี 2551 ซึ่งมีเท่ากับ 
14,290 บาท/ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 และ 2558)  ถึง 2,575.45 บาท/ไร่   เนื่องจากปัจจัยการ
ผลิต และค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น   เมื่อพิจาณาต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ของการผลิตทุเรียนพบว่า  
เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายของต้นทุนผันแปรด้านวัสดุมากท่ีสุด เช่น ค่าปุ๋ย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร และค่าแรงงาน คิดเป็น 82.27% ของต้นทุนการผลิตทุเรียนทั้งหมด (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 
2556) จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องหาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เป็นนวตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ าลงส าหรับการแข่งขันในอนาคต เมื่อเข้าสู่การค้าเสรี
ในประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มในปี 2558 อย่างเต็มรูปแบบ  การท าสวนไม้ผลให้ความส าคัญกับระบบการปลูก 
ทิศทางของแถวปลูก ระยะปลูก การจัดทรงต้น การจัดทรงพุ่ม ความสูงต้น และการตัดแต่งก่ิง  เพ่ือให้ต้นไม้ผลได้
รับแสงในปริมาณมาก มีการกระจายของแสง และการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มที่ดี  ท าให้สามารถควบคุมการ
เจริญเติบโต การพัฒนาการของต้นไม้ผล และเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ (กวิศร์, 2546; Fideghelli 
et al., 2003; Singh and Kanwar, 2004; Sosno, 2004)  ส าหรับในทุเรียนยังมีการศึกษาวิจัยทางด้านนี้น้อย
มาก  ดังนั้น งานวิจัยเพื่อออกแบบสวนทุเรียนยุคใหม่จึงท าการสร้างสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ศูนย์พัฒนาไม้ผล
เศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558   มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบทรงต้นทุเรียน
ที่เหมาะสมส าหรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  ในการผลิตทุเรียนคุณภาพที่มีต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) ต่ าลง  
โดยเริ่มตั้งแต่การท าแปลงปลูกต้นทุเรียนในลักษณะเนินดินลูกฟูก จัดทรงต้นรูปแบบ Oblique Palmette  ระยะ
ปลูก 13 x 3 เมตร  ตัดแต่งทรงพุ่มเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม และสี่เหลี่ยม ความสูงต้น 5 เมตร  จนกระทั่งในปี 
2553 ต้นทุเรียนเริ่มมีโครงสร้างและรูปแบบทรงพุ่มตามที่ก าหนด แต่ต้นทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ผลผลิต  ดังนั้น
ในช่วง  ปี 2554-2558 จึงจะเริ่มให้ต้นทุเรียนมีผลผลิต ท าการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต และ
ต้นทุนในการจัดการสวนของต้นทุเรียนที่มีทรงต้นและทรงพุ่มรูปแบบต่างๆ เพ่ือหารูปแบบการสร้างสวนทุเรียนยุค
ใหม่ให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพ่ือการแข่งขันในอนาคต 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

1. ต้นทุเรียนอายุ 3-4 ปี ที่มคีวามสมบูรณ์ต้นดี การเจริญเติบโตสม่ าเสมอ จ านวน 90 ต้น 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทรงพุ่มต้นทุเรียน เช่น รถกระเช้าตัดแต่งก่ิงไม้  ท่อน้ าเหล็กขนาด 1 นิ้ว  

ไม้ไผ่ หรือไม้โกงกาง  เชือกไนล่อน เลื่อย และกรรไกร  เป็นต้น 

3. ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยสูตร 16-16-16,  8-24-24, 12-12-17+2 และ ปุ๋ยขี้วัว เป็นต 

4. สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง เช่น เมตาแลคซิล  โพลีอาร์ฟอสลอร์สแบน  

โอไมท์  และโปรวาโดร  เป็นต้น   
 5. สารก าจัดวัชพืช    ได้แก่  ราวด์อัพ   

 6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์   เช่น  เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสง  เป็นต้น 
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7. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลและประมวลผล  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์   ปริ้นเตอร์  และแบบ

บันทึกข้อมูล   เป็นต้น 

  
 วิธีการ 

กรรมวิธี    : -    ไม่มีการวางแผนการทดลอง   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีด้วย 
 t-Test    

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ท าแปลงทดลองเป็นเนินดินลูกฟูกวางอยู่ในแนวทิศเหนือ – ใต้   ความกว้างของเนินดิน  3  

เมตร สูงจากพ้ืนดินประมาณ 30 - 50  เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย  เพ่ือให้มีการระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศท่ีดี  

ความยาวแปลง 100 เมตร  ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ขยายพันธุ์จากส่วนขยายพันธุ์ต่างกัน  ระยะปลูกชิด 

13 x 3 เมตร  ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี 

 กรรมวิธีที่ 1  ต้นที่ขยายพันธุ์จากก่ิงกระโดง  ทรงต้น Oblique Palmette   ทรงพุ่มครึ่ง

วงกลม  จ านวนแถวละ 30 ต้น   

กรรมวิธีที่ 2  ต้นที่ขยายพันธุ์จากก่ิงกระโดง  ทรงต้น Oblique Palmette   ทรงพุ่ม

สี่เหลี่ยม  จ านวนแถวละ 30 ต้น   

กรรมวิธีที่ 3  ต้นที่ขยายพันธุ์จากก่ิงข้าง  ทรงต้น Oblique Palmette   ทรงพุ่มครึ่ง

วงกลม  จ านวนแถวละ 15 ต้น   

กรรมวิธีที่ 4  ต้นที่ขยายพันธุ์จากก่ิงข้าง  ทรงต้น Oblique Palmette   ทรงพุ่มสี่เหลี่ยม  

จ านวนแถวละ 15 ต้น   

 2. ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ระยะปลูกปกติ 8 x 8 เมตร จ านวน 15 ต้น  เพ่ือใช้

เปรียบเทียบ 

 3. ศึกษาโครงสร้าง และรูปแบบทรงพุ่มต้นทุเรียน ในสวนเกษตรกร จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 

แล้วน าคุณลักษณะเด่นของก่ิงแต่ละประเภทในด้านการให้ผลผลิตและคุณภาพ มาใช้ในการออกแบบโครงสร้าง

ทรงพุ่มเพ่ือเสริมหรือปรับโครงสร้างทรงพุ่มให้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้เพ่ิมข้ึน 

4. การจัดทรงต้น Oblique Palmette  และการตัดแต่งต้นทุเรียน 

   1) ทรงครึ่งวงกลม ท าการตัดแต่งทรงพุ่มโดยไว้เฉพาะกิ่งในแนวทิศตะวันออก-

ตะวันตก เป็นการจัดทรงต้นในลักษณะ 3 มิติ ให้แผ่แบนแบบพัดรูปครึ่งวงกลม  จ านวนกิ่ง 10-12 กิ่งต่อต้น โดย

ใช้ไม้ดามกิ่งเพ่ือจัดมุมกิ่งในระยะต้นเล็ก ตัดแต่งก่ิงโดยเน้นให้มีจ านวนกิ่งท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตมาก ให้มี

แสงส่องผ่านในทรงพุ่ม และการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มได้ดี ควบคุมทรงพุ่มให้มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร และมี
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ความกว้างทรงพุ่ม 10 เมตร จัดให้กิ่งท ามุมกับล าต้นเป็นมุม 60 °โดยใช้ไม้ดามก่ิง ตัดแต่งก่ิงโดยเน้นให้มีจ านวนกิ่ง

ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตมาก ให้มีแสงส่องผ่านในทรงพุ่ม และการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มได้ดี 

 2) ทรงสี่เหลี่ยม  ท าการตัดแต่งทรงพุ่มโดยไว้เฉพาะกิ่งในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก   

เป็นการจัดทรงต้นในลักษณะ 3 มิติ ให้แผ่แบนแบบพัดรูปสี่เหลี่ยม  จ านวนกิ่ง 10-12 กิ่งต่อต้น  โดยใช้ไม้ดามกิ่ง

เพ่ือจัดมุมกิ่งในระยะต้นเล็ก ตัดแต่งก่ิงโดยเน้นให้มีจ านวนกิ่งที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตมาก ให้มีแสงส่องผ่าน

ในทรงพุ่ม และการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มได้ดี ควบคุมทรงพุ่มให้มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร และมีความกว้าง

ทรงพุ่ม 10 เมตร จัดให้กิ่งท ามุมกิ่งกับล าต้นเป็นมุม 80° โดยใช้ไม้ดามกิ่ง ตัดแต่งก่ิงโดยเน้นให้มีจ านวนกิ่งท่ีมี

ศักยภาพในการให้ผลผลิตมาก ให้มีแสงส่องผ่านในทรงพุ่ม และการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มได้ดี 

 5. เก็บข้อมูลด้านสรีรวิทยา เช่น การส่องผ่านของแสงภายในทรงพุ่ม และการเจริญเติบโต 

 6. ประเมินจ านวนดอก/ต้น ในแต่ละกรรมวิธี 

  ตามเทคนิคท่ีพัฒนาโดยศูนย์วิจัยพืชจันทบุรี  โดยการจัดแบ่งกลุ่มกิ่งทุเรียนออกเป็นขนาด

ต่างๆ ได้แก่ ใหญ่ กลาง และเล็ก ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ท าการสุ่มนับจ านวนช่อดอกทุเรียนบนกิ่งแต่ละขนาด 

จัดแบ่งกลุ่มช่อดอกออกเป็นขนาดต่างๆ และสุ่มนับจ านวนดอก/ช่อดอกแต่ละขนาด แล้วจึงน าข้อมูลจ านวนกิ่งแต่

ละขนาด จ านวนช่อดอกแต่ละขนาด จ านวนดอก/ช่อมาค านวณเป็นจ านวนดอกทั้งต้น 

7. ประเมินจ านวนผล/ต้น และปริมาณผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด (ทรงหมอน ทรง 3/2 

และทรง 2/3)  ทั้งหมดบนต้นจ านวนทุกต้น 

 8. บันทึกข้อมูลและสรุปผลการทดลอง 

  1) จ านวนกิ่งท้ังหมด จ านวนกิ่งที่ออกดอก และจ านวนกิ่งที่มีผล/ต้น 

  2) ความสมบูรณ์ต้น จ านวนดอก/ต้น และจ านวนผล/ต้น 

  3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติดูแลรักษา การจัดทรงต้นทุเรียนแบบต่างๆ 

  4) ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ 

  5) โอกาส/ความส าเร็จในการผลิตทุเรียนคุณภาพ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการจัดทรง

ต้นทุเรียนแบบต่างๆ  

  6) อุตุนิยมวิทยาที่จ าเป็น ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุด 

  7) เปรียบเทียบผลผลิต คุณภาพผลผลิต ผลตอบแทน และความยากง่ายในการปฏิบัติของ

การจัดทรงต้นทุเรียนแบบต่างๆ  

เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น    ตุลาคม  2553    สิ้นสุด    กันยายน  2558 
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ด าเนินการทดลองที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.จันทบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

แปลงปลูกทุเรียนที่เป็นลักษณะเนินดินลูกฟูก เป็นการสร้างสภาพแดล้อมให้เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของราก ท าให้ดินมีการระบายน้ าและถ่ายเทอากาศได้ดี จึงสามารถชักน าการออกดอกของทุเรียนได้

เร็วขึ้นและลดการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าบริเวณรากและโคนต้นทุเรียนได้ การออกแบบสวนทุเรียนพันธุ์

หมอนทองระยะปลูกชิด 13 X 3 เมตร ที่มีการจัดทรงต้นและทรงพุ่มทุเรียนรูปแบบต่างๆ 4 กรรมวิธี มีผล

การศึกษา ดังนี้   

 

 
 

ภาพที่  1  แปลงปลูกทุเรียนเป็นลักษณะลอนลูกฟูก   

   

1. การจัดทรงต้น การจัดทรงพุ่ม โดยการตัดแต่งก่ิง  เพ่ือให้ต้นไม้ได้รับแสงในปริมาณมาก มี

การกระจายของแสง และการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มที่ดี จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

(Terence et al., 1991; Buler and Mika, 2004 )   ส าหรับทุเรียนจะต้องมีแสงส่องผ่านในทรงพุ่มไม่น้อยกว่า  

90  µmol m-2s-1   กิ่งจึงจะสามารถเจริญเติบโต และมีผลผลิตที่ดีได้ 
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ภาพที่  2  ทรงต้นทุเรียน Oblique Palmette  ระยะปลูก  13 x 3 เมตร  ความสูง 5 เมตร  ที่ตัดแต่ง
ทรงพุ่มครึ่งวงกลม (ภาพซ้าย)  และตัดแต่งทรงพุ่มสี่เหลี่ยม (ภาพขวา)  กิ่งแรกสูงจากพ้ืนดิน  
60 – 80  เซนติเมตร 
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ภาพที่  3  ทรงพุ่มต้นทุเรียน Oblique Palmette ด้านข้าง ระยะปลูก  13 x 3 เมตร  ความสูง 5 เมตร  
 

2. ต้นพันธุ์ทุเรียนที่ใช้ปลูกควรมีอายุประมาณ 1 ปี  เนื่องจากเป็นต้นพันธุ์ที่ก าลังอยู่ในระยะที่มี
การเจริญเติบโตดีและระบบรากยังไม่ขดงอ (J-root) เพราะการปลูกอยู่ในถุงนานเกินไป    ต้องเป็นต้นพันธุ์ทุเรียน
ที่เสียบยอดบนต้นตอพ้ืนเมืองที่มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว และทนทานต่อโรครากเน่าและโคนเน่าทุเรียนได้ดี  
ความแตกต่างของต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากก่ิงกระโดง และกิ่งข้าง คือ 

 
ต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากกิ่งยอด(กิ่งกระโดง) โครงสร้างของต้นใหญ่และแข็งแรง   ความยาว

ของข้อกิ่งจะถี่กว่าต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากก่ิงข้าง   ลักษณะการเรียงตัวของใบจึงซ้อนทับกันค่อนข้างหนา   ท าให้
แสงส่องผ่านในทรงพุ่มได้น้อย   ต้องตัดแต่งกิ่งและกิ่งแขนงเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีแสงส่องผ่านในทรงพุ่ม    การ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงจึงต้องมีความประณีตในการพ่นสารเคมีให้ทั่วถึงทุกชั้นใบของต้นทุเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกทรงพุ่ม   ท าให้ต้องใช้เวลาในการพ่นสารเคมีและใช้ปริมาณสารเคมีเพ่ิมขึ้น 

 
ต้นพันธุ์ทุเรียนที่ขยายพันธุ์จากกิ่งข้าง   โครงสร้างต้นและกิ่งมีความโปร่ง  และมีความยาวของ

ข้อกิ่งมากกว่าต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากก่ิงยอด  ลักษณะการเรียงตัวของใบไม่ซ้อนกันหนา  แสงส่องผ่านในทรงพุ่ม
ได้มากกว่า  
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ภาพที่  4 ใบของต้นพันธุ์ทุเรียนที่ขยายพันธุ์จากก่ิงกระโดง ความยาวของข้อกิ่งถ่ี   ลักษณะการเรียง

ตัวของใบซ้อนทับกันค่อนข้างหนา (ภาพซ้าย)   
ภาพที่  5 ใบของต้นพันธุ์ทุเรียนที่ขยายพันธุ์จากก่ิงข้าง ความยาวของข้อกิ่งมากกว่ากิ่งกระโดง  

ลักษณะการเรียงตัวของใบโปร่ง และไม่ซ้อนทับกันหนา (ภาพขวา)   
 

3. การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่มต้นทุเรียนส าหรับสวนที่ปลูกใหม่   ควรเริ่มท าการตัดแต่งก่ิง
เพ่ือสร้างทรงพุ่มต้นทุเรียนตั้งแต่ต้นอายุ  6  เดือนเป็นต้นไป   และท าการตัดแต่งเป็นระยะๆ ทุก  3  เดือนจนกว่า
ต้นทุเรียนจะมีรูปแบบทรงต้นตามท่ีต้องการ   

   

 
 

ภาพที่  6 ทรงต้นทุเรียน Oblique Palmette  ที่มีโครงสร้างกิ่งที่เจริญเติบโตเร็ว 
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 และให้ผลผลิต/ต้นสูง 
 

4.   เตรียมความสมบูรณ์ต้นทุเรียนให้พร้อมส าหรับใช้ท าการทดลอง และออกดอก โดยการ
จัดการปุ๋ย น้ า การป้องกันก าจัดโรคและแมลง   ประเมินความสมบูรณ์ต้นทุเรียนก่อนออกดอกในปี 2558 ต้น
ทุเรียนมีความสมบูรณ์ต้นเฉลี่ยแปลงที่ 1-4 เท่ากับ 87.00 86.18 87.20 และ 87.20 ตามล าดับ  มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีความสมบูรณ์ต้นเฉลี่ยแปลงที่ 1-4 เท่ากับ 86.45 84.35 87.50 และ 86.20  
ตามล าดับ     

 

 
 

ภาพที่  7 ทรงต้นทุเรียน Oblique Palmette  ดูแลจัดการง่าย และสามารถใช้ 
 เครื่องจักรกลการเกษตรช่วยในการจัดการได้ 

 
4. ต้นทุเรียนที่มีทรงต้น Oblique Palmette ทั้งทรงพุ่มครึ่งวงกลมและสี่เหลี่ยม มีการ

เจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน มีความสูงต้น 5 เมตร เมื่ออายุต้น 4 ปี  และเริ่มออกดอกเมื่ออายุต้นเพียง  2.5  ปี
เท่านั้น ในกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป  ชักน าการออกดอกของต้นทุเรียน โดยงดการให้น้ า
เป็นเวลา 7-14 วัน  ในปี 2556-2558 ต้นทุเรียนแปลงที่ 1-4 มีปริมาณดอกเฉลี่ยแตกต่างกันเท่ากับ 1,986 1,782 
2,293 และ 3,021 ดอก/ต้น ตามล าดับ   



11 

 

ผลงานวจิยัเร่ืองเตม็ ปี 2558_การออกแบบสวนทุเรียนระยะชิดฯ_ศิริพร_มี.ค. 60 
 

 
 

 
 

 ภาพที่  8  การออกดอกของต้นทุเรียน  ที่มีปริมาณดอกมากและเป็นดอกรุ่นเดียวกัน 
 

5. การให้ผลผลิตเมื่อค านวณตามศักยภาพของโครงสร้างกิ่งที่มีอยู่ภายในต้น (ตามหลักการ)  
     1  ต้น    มีจ านวนกิ่ง  10  - 12  กิ่งๆ ละ 3 -4  ผล    =  30 - 48          ผล/ต้น 

  1  ไร่     มีจ านวนต้น      41     ต้น                      =  1,230 – 1,968 ผล/ไร ่ 
 ในปีการผลิต 2556-2558  มีการจัดการในช่วงการพัฒนาการของดอกเพ่ือส่งเสริมการติดผล  
โดยการควบคุมการให้น้ า  การตัดแต่งดอก และการช่วยผสมเกสร  และการจัดการเพื่อเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตทุเรียน  โดยการตัดแต่งผลอ่อน การจัดการปุ๋ย น้ า โรคและแมลง รวมทั้งการควบคุมการแตกใบอ่อน 
เนื่องจากในปี 2557 และปี 2558 ในช่วงการติดผลมีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกสลับกับอากาศร้อน จึงฉีดพ่น
ปุ๋ยสูตรทางด่วน (สารอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทเป็นองค์ประกอบหลัก อัตรา 20-30 ซีซี + ฮิวมิค แอซิด อัตรา 20 ซี
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ซี + ปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 อัตรา 50 กรัม + สารป้องกันก าจัดโรค) ร่วมกับสติมูเลท และสารพาร์โคลบิวทราโซล 
10% อัตรา 100 ซีซี/น้ า 200 ลิตร  เพ่ือช่วยการติดผล และการพัฒนาการของผลอ่อน   แต่ในช่วงดอกทุเรียนบาน
มีฝนตก ส่งผลให้ดอกทุเรียนร่วงเพราะไม่ได้รับการผสมเกสรหรือผสมเกสรได้น้อย รวมทั้งท าให้ต้นทุเรียนแตกใบ
อ่อนในช่วงการพัฒนาการของผลอ่อนท าให้ผลอ่อนร่วง เนื่องจากใบอ่อนมีความสามารถในการดูดดึงอาหารได้
มากกว่าผลอ่อน ท าให้มีปริมาณการติดผลของทุเรียนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  แต่ยังมีปริมาณผลที่ติดโดยรวมมาก
เพียงพอบน ท าให้ในปี  2558 ต้นทุเรียนมีจ านวนผลเฉลี่ยบนต้นทุเรียนทั้ง 4 แปลงเท่ากับ 22.70 17.69 15.67 
และ 25.80 ผล/ต้น ตามล าดับ   โดยมีจ านวนผลสูงสุด  37 ผล/ต้น  
   

 
 
ภาพที่ 9   การติดผลทุเรียน ในต าแหน่งที่เหมาะสมบนกิ่ง และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 
  6.  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยในปีการผลิต 2556-2558 ของทั้ง 4 แปลงใกล้เคียงกัน  โดยมีต้นทุนการ
ผลิตเท่ากับ 479.77 บาท/ต้น คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัดโรค แมลง ปุ๋ยเคมีและสารควบคุมการ
เจริญเติบโต และเขตกรรม เท่ากับ 17.20  24.83  36.69 และ 21.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นทุเรียนที่ปลูกในระยะปกติ 8 x 8 เมตร  มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 1,500  บาท/ต้น   ท าให้เห็นว่าต้นทุนแปลง
ปลูกระยะชิด 3 x 13 เมตร มีต้นทุนการผลิต/ต้นประมาณ 1/3 ของระยะปลูกปกติ    
   7. ท าการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนในปี 2556-2558 พบว่าน้ าหนักผลเฉลี่ยของต้น
ทุเรียนที่มีทรงต้นต่างกันทั้ง 4 กรรมวิธี มีน้ าหนักเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.54-3.86 กก./ผล คุณภาพผลผลิตโดยรวมของ
ทั้ง 4 กรรมวิธี พบว่าผลทุเรียนมีลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน และคุณภาพเนื้อไม่แตกต่างกันมากนัก คือ มี
เปลือกหนาปานกลาง (0.97-1.06 ซม.)  ความหนาเนื้อปานกลาง (1.65-1.89 ซม.)  สีเนื้อเหลืองเข้ม และสี
สม่ าเสมอ มีจ านวนเมล็ดลีบมาก คิดเป็น 67.09-80.68% ไม่พบอาการแกน เตาเผา ไส้ซึม ความสุกสม่ าเสมอ 
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กลิ่นหอมหวาน ความหวานเนื้อ ความมัน และเส้นใยน้อย ความละเอียดเนื้อและความเหนียวเนื้อปานกลาง และ
ความชอบ ชอบปานกลาง 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาพบว่าต้นทุเรียนมีการตอบสนองที่ดีต่อการจัดทรงต้น และการตัดแต่งทรงพุ่ม   จึง

ควรเริ่มท าการจัดทรงต้นตั้งแต่ต้นอายุ 6 เดือน และตัดแต่งก่ิงทุก 3 เดือน  จะท าให้ต้นทุเรียนมีการเจริญด้าน

กิ่งก้านสาขาอย่างรวดเร็ว  โดยมีความสูงที่ 5 เมตรเมื่อต้นมีอายุ  4 ปี และมีการเจริญด้านการเจริญพันธุ์เร็วขึ้น  

ต้นทุเรียนจึงสามารถออกดอกได้ในกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปเมื่อต้นมีอายุเพียง 2.5 ปี

เท่านั้น   แต่ควรให้ต้นทุเรียนเริ่มไว้ผลผลิตเป็นปีแรกเมื่อต้นอายุ 4 ปีขึ้นไปพบว่าทรงพุ่มต้นทั้ง 2 แบบมีการ

เจริญเติบโตและมีคุณภาพผลผลิตไม่แตกต่างกัน ส่วนปริมาณดอกและปริมาณผลแตกต่างกัน  โดยทรงพุ่มสี่เหลี่ยม

ที่ขยายพันธุ์จากก่ิงข้างมีปริมาณดอกและปริมาณผลมากกว่า  โดยทรงต้นทั้ง 4 กรรมวิธีสามารถให้ผลผลิตได้เต็ม

ศักยภาพของทรงต้น 30-40 ผล/ต้น   มีต้นทุนการผลิตลดลง  หรือคิดเป็น 1/3 ของต้นทุนต้นทุเรียนที่ปลูกระยะ

ปกติ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 1.  แปลงทุเรียนระยะชิด ทรงต้น Oblique Palmette  ระยะปลูก  13 x 3 เมตร  ความสูง 5 

เมตร  ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นแปลงต้นแบบ

ส าหรับสวนทุเรียนยุคใหม่  ที่เหมาะสมส าหรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และลดต้นทุนการผลิตได้  จึงมี

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาดูงาน  จ านวนมากกว่า 500 คน  และมีเกษตรกรได้น า

รูปแบบสวนนี้ไปปลูกสร้างสวนใหม่แล้ว 

2. เพ่ือเป็นการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับทุเรียนระยะปลูก

ชิดที่มีการควบคุมความสูงต้นไม่เกิน 5 เมตร  ให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงได้อีก    ในปี 2559-2561 ศูนย์วิจัยพืช

สวนจันทบุรีจึงมีแนวคิดในการศึกษาการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันโรค และแมลงที่เป็น

ศัตรูที่ส าคัญของผลทุเรียน ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora palmivora 

(Butler) Butler)  หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  หนอนเจาะผล  และเพลี้ยชนิดต่างๆที่ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันความ

เสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืชเท่านั้น  แต่ยังมีความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งก่อนและหลังการ

เก็บเก่ียว รวมทั้งเป็นการปกป้องและช่วยท าให้สีผิวของผลไม้สวยงามตามธรรมชาติ  ลดการใช้สารเคมี  ลดการ
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ร่วงหล่นของผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ เช่น ลม ฝน และความแห้งแล้งได้     ท าให้สามารถ

ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้     โดยจะน าผลการศึกษามาน าเสนอต่อไป 
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