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คู่มือการผลิต

ทุเรียน
คุณภาพ

فدومن منانم فوكوق دورين سخارا برموتو

จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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	 	 ตามที่กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	

สืบสานแนวพระราชดำาริ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	วันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๑	ให้ดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ	ตามศาสตร์พระราชา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	(โครงการทุเรียนคุณภาพ)	พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ	เพ่ือทำาหน้าท่ีในการวางแผน

การดำาเนินงาน	ที่เริ่มจากการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำาหน้าที่ตรวจติดตามแปลง	แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลง	การคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและเงื่อนไข 

ท่ีกำาหนด	การสนับสนุนปัจจัยการผลิตลักษณะกองทุน	การรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังแหล่งรับซ้ือ	และการติดตามผลงานตามกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน	 

จนเสร็จสิ้นโครงการฯ

	 	 เพ่ือให้โครงการฯ	เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ	จังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	จึงได้จัดทำาคู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพท่ีสอดคล้อง

กับลักษณะภูมิสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้	แบ่งการติดตามการดำาเนินงานเป็น	๘	ช่วง	ตามอายุการเจริญเติบโตของทุเรียน	ได้แก่		๑.	เตรียมการหลังการเก็บเกี่ยว	 

๒.	ระยะเจริญเติบโตทางใบ/สะสมอาหาร	(บำารุงต้นและใบ)	๓.	ระยะสะสมอาหาร/เตรียมออกดอก	๔.	ระยะออกดอก	๕.	ระยะดอกบาน	๖.	ระยะผลเล็ก	๗.	ระยะผลกลาง	

๘.	 ระยะเก็บเก่ียว	 คู่มือการใช้ยาและฮอร์โมน	 เทคนิคการให้นำา้ในการผลิตทุเรียน	และคำาแนะนำาเพ่ือความปลอดภัยจากสารเคมี	 เพ่ือทำาให้เกษตรกรมีทักษะ	องค์ความรู้ 

การแก้ไขปัญหาในการดูแลรักษาทุเรียนคุณภาพ	ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยว	ทั้งนี้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพให้เกษตรกรเพิ่มรายได้	

ทำาให้เกษตรกรเห็นคุณค่าของการทำาการเกษตร	ให้เกษตรกรรู้จักการทำาเกษตรแบบประณีต	นำาไปสู่ครัวเรือนอยู่รอด	ชุมชนรวมกลุ่ม	เช่ือมโยงภายนอก	ท้ังความรู้	นวัตกรรม	

ตลาดตามแนวพระราชดำาริ	“ทฤษฎีใหม่”	และเป้าหมายการพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำ นำ 

คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

คู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้2



คู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้3

ภาพโดย : จารุภา คงชนะ สำานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
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คู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ
فدومن منانم فوكوق دورين سخارا برموتو

ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

1. เตรียมการ หลังการเก็บเกี่ยว  
تاحف فرسيافن

กันยายน
كنيايون

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ทำาความสะอาดต้น
ممربسيهكن فوكوق 

- เอาเชือกโยงกิ่งออก/ตัดแต่งกิ่ง 
بواغكن تايل إيكت داهن/ فوتوغكن داهن

2. สำารวจต้นที่เป็นโรค/แก้ไข
فريقسا فوكوق يغرتكنا فثاكيت/ بروبت

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

3. ตัดหญ้า 
فوتوغكن رومفوت

4. ใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน 
تابوركن كافور فوتيه أنتوق مثسوايكن تانه

5. บำารุงต้น/ใบให้สมบูรณ์ 
مثوبوركن فوكوق / دأون

6. ใส่ปุ๋ยรอบที่ 1 สูตร 16-16-16 จำานวน 2 กก./ต้น  
และสูตร 15-0-0 จำานวน 1 กก./ต้น

ممربيكن باجا كايل يغفرتام كندوغن16-16-16 
سباثق               2  كيلوئرام /فوكوق دان

كندوغن 15-0-0 سباثق 1
كيلوئرام /فوكوق

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ 

7. วางระบบนำ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียน
سدياكن سيستيم فرأيران سسواي كبوتوهن فوكوق دورين

ดูเทคนิคการให้นำ้าตามคู่มือการผลิตทุเรียน
  ليهت خارا ممربي أير مغيكوت فدومن تانم 

فوكوق دورين               

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت 

8. สำารวจต้นที่เป็นโรค/แก้ไข        
فريقسا فوكوق يغرتكنا فثاكيت
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

2. ระยะเจริญเติบโตทางใบ/
สะสมอาหาร (บำารุงต้น
และใบ)

تاحف فركمبغن دأون / 
فثيفنن مكانن )فثوبوران 

فوكوق دان دأون(

ตุลาคม
تؤالكوم

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 (สูตรบำารุงต้น/ใบ 16-16-16 จำานวน 2 กก./ต้น) 
ممربيكن باجا كايل يغكدوا )كندوغن فثوبوران فوكوق / دأون 16-16-16  سباثق 

2 كيلوئرام / فوكوق(

กรณี พบโรครากเน่าโคนเน่า (ฝนทิ้งช่วง) ราใบติด 
ต้องรักษาจนหาย และสังเกตตลอด

جك أكار بوروق )هوجن برتروسن ( فرلودفرهاتيكن

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

2. เมื่อทุเรียนแตกใบอ่อน ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น
ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น

رسغئا(  دان  )فثاكيت  رومفاي  سمبورأوبت  هارف  تومبوه  مودا  دأون  أفبيل 
سأومفامث بركولت دان سئل جنيس أولة  دان سبائيث

3. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

4. สำารวจต้นที่เป็นโรค/แก้ไข
فريقسا فوكوق يغرتكنا فثاكيت

สัปดาห์ที่ 4
ميغئو 4

5. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

6. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

พฤศจิกายน
فرسخيءكايون

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ทำาความสะอาดแปลง/ตัดหญ้า  
ممربسيهكن الهن / فوتوغ رومفوت

2. สังเกตโรคและแมลง
ممفرهاتيكن فثاكبت دان رومفوت
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

3. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

4. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)  
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين
สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

5. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

6. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(    

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

ธันวาคม
تنواكوم

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ให้ปุ๋ยครั้งที่ 3  สูตร 8-24-24 จำานวน 2 กก./ต้น
ممربي باجا كايل كتيئ كندوغن 8-24-24 سباثق 2 كيلوئرام / فوكوق 

ใส่ขณะที่ใบสุดท้ายเริ่มปริ
ممربي كتيك دأون ترأحري سدغ بربوكا

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

2. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

3. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ) 
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

4. ให้ปุ๋ยครั้งที่ 4 สูตร 8-24-24 จำานวน 1 กก./ต้น 
ممربي باجا كايل كأمفت كندوغن 8-24-24 سباثق 1 كيلوئرام / فوكوق

5. สังเกตโรคและแมลง
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رساغئا

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

6. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

7. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون( 

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

3. ระยะสะสมอาหาร/
เตรียมออกดอก

فرسديأن   / ماكنن  فثيمفنن  تاحف 
بربوغا

มกราคม
مكراكوم

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ทำาความสะอาดแปลง/ตัดหญ้า
ممربسيهكن الحن / مموتوغ رومفوت 

2. สังเกตโรคและแมลง
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رساغئا

ถ้าไม่ออกดอก ให้ฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอก หลังจาก
แตกใบอ่อนชุดที่ 3 จนกว่าจะออกดอก

مات  فمبوكأن  مثونتيق حورمون  بوغا  كلوار  تيدق  جك 
بوغا ستله كلوار دأون مودا كتيئ سهيغئ كلوار بوغا

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

3. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رسغئا )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت،  سئل جنيس أولة  
دان سبائيث

4. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ) 
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

5. สะสมอาหารครั้งที่ 1 พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 13-40-13 + ธาตุอาหาร
เสริม (ฉีดพ่นระยะใบเพสลาด)

متبهن  ماكانن   +  13-40-13 كندوغن  باجا  سمبور  فرتام  كايل  ماكنن  سيمفن 
)سمبورتاحف دأون فيسالد(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

6. สังเกตโรคและแมลง            
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رساغئا  

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

7. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

8. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
مثونتيق حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

9. สะสมอาหารครั้งที่ 2  พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 13-40-13 + ธาตุอาหาร
เสริม

سيمفن ماكنن كايل كدوا سمبور باجا كندوغن 13-40-13 + ماكانن متبهن

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

กุมภาพันธ์
كومفافن

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. สังเกตโรคและแมลง
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رساغئا

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

2. สะสมอาหารครั้งที่ 3  พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 13-40-13 + ธาตุอาหาร
เสริม
سيمفن ماكنن كايل يغكتيئ  سمبور باجا كندوغن 13-40-13+ ماكانن متبهن

3. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

4. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

5. ทำาความสะอาดโคน/กวาดโคน ตัดหญ้า
ممربسيهكن أومبي / سافو أومبي دان فوتوغ رومفوت

6. งดการให้นำ้า 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้นำ้าจนกระทั่งดินมีความชื้น 
เพื่อกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกพร้อมกันทั้งต้น

برهنتي مثريم أيرسالم 7 هاري ستله إيت سريمكن أير سهيغئ باسه سفاي فوكوق 
دورين بربوغا رسنتق سلوروه فوكوق

4.  ระยะออกดอก
(ระยะไข่ปลา ตาปู เหยียดตีน
หนู กระดุม มะเขือพวง กำาไร 
ดอกขาว)

تاحف بربوغا )تاحف تلور إيكن (

มีนาคม
ميناكوم

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ตรวจดูระยะดอก     
فريقساتاحف بوغا

2. ควบคุมการให้นำ้า ระยะนี้ทุเรียนไม่ต้องการนำ้าเยอะ แต่ควรมี
ความชื้นในดิน (สังเกตที่ใบต้องเขียวชุ่ม ห้ามใบตก จับขั้วดอกไม่หักงอ 
บีบดอกต้องมีโพรงไม่แข็งตึง ดินต้องชื้น)

أير  باثق  ممرلوكن  تيدق  ــن  دوري فوكوق  اين  تاحف  اير  فمربين  كونرتول 
)ممفرهاتيكن دأون فستي هيجو دأون تيدق اليو، بوغا تيدق فاته، بوغابرلوبغ، 

تانه هاروس باسه(

ดูเทคนิคการให้นำ้าตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت خارا ممربي أير دامل فدومن تانم فوكوق دورين

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

3. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

4. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

5. ตรวจดูแมลง โรคที่จะมาช่วงออกดอก (เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง)
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رساغئا
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

6. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

)فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس  سمبورأوبت رومفاي 
أولة  دان سبائيث

7. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

5.  ระยะดอกบาน
(หางแย้ 1-7 วันหลังดอก
บาน) 

ستله  هاري   7-1( بوغا   بر  تاحف 
بربوغا(

เมษายน
ميسايون

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ตรวจดูระยะดอก       
فريقسا تاحف بربوغا

2. ให้นำ้าพอประมาณ (วงแคบ) สังเกตจากดอกบานเป็นระฆังควำ่า
مثريم أيرسكادر )دامل ليغكوغن سمفيت( بوليه ممفرهاتيكن بوغا سفريت لونخيغ 
การผสมเกสร              نلوف ناروفمخ        
3. ดูแลต้น โดยการโรยปูนขาวบริเวณโคนต้นป้องกันเชื้อราจากดอกที่

ร่วงโคนต้น
خارا فنجائأن فوكوق إياله تابوران كافور فوتيه دسكيرت اومبي

- สภาพอากาศ ฝนอาจทำาให้การเจริญเติบโตมากเกิน
ไป (ต้นโต ใบเยอะ ไม่มีดอก)

أودارا دان حوجن ممبوات فوكوق تراللو سوبور )فوكوق 
برس، دأون باثق ،دان تيادا بوغا(

- ระยะดอกบานสามารถช่วยทุเรียนผสมเกสรด้วยวิธี
การปัดดอก

تاحف بربوغا أكن تولوغ دورين خمفور فولن دغن خارا 
كبس بوغا.

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

4. การผสมเกสร         
خمفور فولن

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

5. ดูแลต้น โดยการโรยปูนขาวบริเวณโคนต้นป้องกันเชื้อราจากดอกที่
ร่วงโคนต้น

منجائا فوكوق دغن متابوركن كافور فوتيه دسكيرت اومبي

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

6. การตัดแต่งดอกปลายกิ่ง
فوتوغ بوغادحوجوغ داحن

7. สังเกตและป้องกันโรค/แมลงอย่างต่อเนื่อง
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رومفاي دغن بايك
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

6.  ระยะผลเล็ก 
(ระยะปิงปอง ไข่ไก่ ลูกกอล์ฟ) 
20-25 วันหลังดอกบาน

تاحف بواه كخيل )تاحف تلور( 20 
-25 هاري ستله

พฤษภาคม
فرسفاكوم

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. เพิ่มการให้นำ้าพอประมาณ   
متبه فمربين أير سكادر منخوكويف

2. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 5 สูตร 16-16-16 + 15-0-0 ปริมาณ 1 และ 
0.5  กก./ต้น ตามลำาดับ  

 0.5 دان   1 دغن جملة   0-0-15  +  16-16-16 كندوغن  يغكليم  باجاكايل  كاسيه 
كيلوئرم / فوكوق

ดูเทคนิคการให้นำ้าตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت خارا ممربي أير دامل فدومن تانم فوكوق دورين

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

3. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

4. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت خارا ممربي أير دامل فدومن تانم فوكوق دورين

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

5. ตัดแต่งผลที่บิดงอ ผลปลายกิ่ง
ممبأييك داحن يغ بيلوك، بواه دحوجوغ داحن

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

6. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ 
เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

7. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت خارا ممربي أير دامل فدومن تانم فوكوق دورين
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

7.  ระยะผลกลาง 
(ระยะกระป๋องนม) 60-65 วัน
หลังดอกบาน

كويف  )تاحف  فرتغهن  بواه  تاحف 
سوسو( 60-65 هاري ستله بربوغ

มิถุนายน
ميءتوءنايون

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่
แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

2. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

3. ให้นำ้าให้เพียงพอ             ثفوكوخس ريأ مريثم
4. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 6 บำารุงผล สูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./ต้น

ممربي باجا كايل يغكأنم سومبوران بواه كندوغن 13-13- 21
1 كيلوئرم / فوكوق

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت خارا ممربي أير دامل فدومن تانم فوكوق دورين

ดูเทคนิคการให้นำ้าตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت خارا ممربي أير دامل فدومن تانم فوكوق دورين

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

5. โยงกิ่ง/ตัดแต่งผล        
جاريغكن خابغ / ممبأييك بواه

6. สังเกตและป้องกันโรค/แมลงอย่างต่อเนื่อง 
ممفرهاتيكن فثاكيت دان رومفاي دغن بايك

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

7. โยงกิ่ง/ตัดแต่งผล
جاريغكن خابغ / ممبأييك بواه

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

8. ฉีดยาป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น ป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่
แจ้ ไรแดง หนอน เป็นต้น 

سمبورأوبت رومفاي )فثاكيت دان رسغئا( سأومفامث بركولت دان سئل جنيس 
أولة  دان سبائيث

9. ฉีดฮอร์โมนและปุ๋ยทางใบ (แคลเซียมโบรอน + ปุ๋ยทางใบ)
سمبور حورمون دان باجا ماللوي دأون )كيلسيام بورون + باجاماللوي دأون(

ดูอัตราการใช้และวิธีการตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين
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ระยะการเจริญเติบโต
تاحف فركمبغن

เดือน
بولن

สัปดาห์
ميغئو

กิจกรรม
كئياتن หมายเหตุ 

เกษตรกรخاتنت
فتاين

กรกฎาคม
كركداكوم

สัปดาห์ที่ 1
ميغئو فرتام

1.  ให้นำ้าให้เพียงพอ   
ممربي أير سخوكوفث

2.  ตัดหญ้า       
فوتوغكن رومفوت

ดูเทคนิคการให้นำ้าตามคู่มือการผลิตทุเรียน
ليهت تاحف فغئونأن دان خارا دامل فدومن تانم فوكوق 

دورين

สัปดาห์ที่ 2
ميغئوكدوا

3.  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 7 สูตร 0-0-50 จำานวน 1 กก./ต้น
كاسيهكن باجا كايل يغكتوجوه كندوغن 0-0-50 سباثق 1 كيلوئرام  / فوكوق

สัปดาห์ที่ 3
ميغئوكتيئ

สัปดาห์ที่ 4
ميغئوكأمفت

8. ระยะเก็บเกี่ยว 
110-120 วัน หลังดอกบาน

 120-110 بــواه  مغوتيف  تاحف 
هاري ستله بربوغا

สิงหาคม
سيغهاكوم

สัปดาห์ที่
1-4

ميغئو
1-4

ตัดและเก็บผลผลิต     
فوتوغ دان كوتيف بواه
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คู่มือการใช้ยาฮอร์โมนในโครงการทุเรียนคุณภาพ
فدومن فغئونأن حورمون دامل فروجيك تانم دورين سخارا برموتو

โรคและแมลงที่สำ�คัญ
فثاكيت دان رسغئا

ภ�พโรคแมลง
مئربرسغئا

ชื่อย�/ฮอร์โมน
نام أوبت/ حورمون

ภ�พย�/ฮอร์โมน
مئرب أوبت/ حورمون

อัตร�ก�รใช้ย�/ฮอร์โมน
تاحف فغئونأن

วิธีก�รใช้ย�/ฮอร์โมน
خارا فغئونأن

เพลี้ยไก่แจ้

فليا كايخي

อมิดาโคลพริด

أميداحولفليد

6	กรัม/นำ้า	20	ลิตร

6 ئرم / أير  20 لرت

• ผสมนำ้าฉีดพ่นให้ทั่วทั้งในและนอกทรงพุ่มเพื่อ
ป้องกันและกำาจัดแมลง

أومبي  دلوار  دان  سمبورددامل  كمدين  أير  دغن  خمفور 
أونتوق هينداري دري رسغئا

• หากพบการแพร่ระบาดทำาการฉีดพ่นซำ้าในทุก	ๆ	
7	วัน

جك تركنا فثاكيت حارف سمبوربرترسن ستيف 7 هاري
เพลี้ยน�ส�ร

فليا ناسان

ไรแดง

راي ديغ

คาบาริว	85

كاباريو 85

20	กรัม/นำ้า	20	ลิตร

 20 ئرم / أير  20 لرت

เพลี้ยแป้ง

فليا فيغ

หนอนเจ�ะเมล็ดทุเรียน

أولت تبوق بيجي دورين

ไซเปอร์เมทริน

سايفوميرتين

20	มิลลิลิตร/นำ้า	20	ลิตร

 20 ميليلرت / أير  20 لرت

• ฉีดพ่นตั้งแต่ระยะหาง

แย้โดยฉีดพ่นที่ผลทุเรียนทุกๆ	7	วัน

سمبور سجق بنتوق أيكور بياوق ستيف 7 هاري
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โรคและแมลงที่สำ�คัญ

فثاكيت دان رسغئا

ภ�พโรคแมลง

مئربرسغئا

ชื่อย�/ฮอร์โมน

نام أوبت/ حورمون

ภ�พย�/ฮอร์โมน

مئرب أوبت/ حورمون

อัตร�ก�รใช้ย�/ฮอร์โมน

تاحف فغئونأن

วิธีก�รใช้ย�/ฮอร์โมน

خارا فغئونأن

หนอนเจ�ะต้น,มอด

أولت تبوق فوكوق

คลอไพริฟอร์ด

كلوفايريءفود

50	มิลลิลิตร/นำ้า	20	ลิตร

50 ميليلرت / أير  20 لرت

• ทาบริเวณที่มีหนอนหรือมอดเจาะต้นโดยใช้ผสมกับยา
ป้องกันเชื้อราและสารจับใบ

بركولت  تاهن  أوبن  خمفرن  دغن  تبوق  أولت  لومبوردمتفت 

دان خايران فلكت دأون

ร�กเน่�โคนเน่�

أكار بوروق

เมทาแลกซิล

ميتاليكسيل

40	กรัม/นำ้า	20	ลิตร

40 ئرم / أير 20 لرت

ขูดแผลตรงที่เกิดโรคแล้วฉีดพ่นหรือทาทับบนแผลบริเวณ
ที่เกิดโรค

كوكوت دمتفت يغ  بوروق دمكني تيمفيلكن أوبت

สารชีวภัณฑ์
(ไตรโคเดอร์ม่า)

ترايكو دورما

เชื้อสด	1	กิโลกรัม	ผสมกับฝุ่น
แดง	(ชนิดเดียวกับที่ใช้ทาหน้า
ยาง)	ผสมนำ้า	2	ลิตร

أوبتث 1 كيلوئرم خمفور دغن 

ئوناكن  يغد  )سفرت  مريه  دبو 

دغن  خمفور   ) ئته  موك  دغن 

أير 2  لرت 

ก�รท�แผลบริเวณต้นที่ถูกเชื้อร�เข้� ถากบริเวณแผลที่
เป็นโรคออก	แล้วนำาเชื้อราที่ผสมแล้วทาทีบริเวณแผลโดย
ใช้แปรงทาสี

كوكوت دمتفت يغ  بوروق دمكني تيمفيلكن أوبت

เชื้อสด	1	กิโลกรัม/นำ้า	200	
ลิตร

أوبتث 1 كيلوئرم / أير 200   لرت

ทำ�ล�ยอัตร�ก�รใช้ฉีดพ่น ฉีดพ่นลงดินหรือบริเวณราก
ของพืช

سمبور كباوه تانه أتو دأكار

ร�ใบติด

بركولت ددأون

คาร์เบนดาซิม

كابينداسيم

15	กรัม/นำ้า	20	ลิตร

15 ئرم / أير 20 لرت

ฉีดผสมนำ้าฉีดพ่นทั้งภายในและนอกทรงพุ่มทุกๆ	7	วัน

سمبور سجق بنتوق أيكور بياوق ستيف 7 هاري
หากมีผลให้ฉีดพ่นบริเวณผลทุเรียน

جك بربواه هندق سمبور دبواهث
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สภาพต้น

كأدأن فوكوق

ภาพ

مئرب فثاكيت

ชื่อฮอร์โมน

نام أوبت/ حورمون

ภาพฮอร์โมน

مئرب حورمون

อัตราการใช้

تاحف فغئونأن

วิธีการใช้

خارا فغئونأن

แอนแทรคโนส

إينتيكنوس

คอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์

كوفوهايدروكسايد

20	กรัม/นำ้า	20	ลิตร

20 ئرم / أير 20 لرت

แตกยอดอ่อนในช่วงที่มี
ผลเล็ก

برفوخوق كتيك بربواه كخيل

ซุปเปอร์เค

سوفور يك

40 กรัม/นำ้า 20 ลิตร

40 ئرم / أير 20 لرت

ผสมนำ้าฉีดพ่นทั้งในและนอกทรง
พุ่มเพื่อเร่งให้ใบแก่ลดการหลุดร่วง
ของผล

ددامل  سمبور  دان  أير  دغن  خمفور 

دان دلوار اومبي سفاي دأون خفت 

توا دان بواه كخيل تيدق خفت ئوئور

สารจับใบ
(แอปซ่า 80)

)عيبسا 80(

5 ซีซี/นำ้า 200 ลิตร

5 سييس/ أير200 ليرت

ใช้ผสมกับยาและฮอร์โมนทุกครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ

لكت  سفاي  حورمون  دغن  خمفور 

لبيه بأيك



คู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้17

เทคนิคการให้นํ้าในการผลิตทุเรียน
خارافمربين أير

วิธีสังเกต ปริมาณนํ้าที่ให้เพียงพอหรือไม่ ?
خارا ممفرهاتيكن أير يغدبريكن سوده منخوكويف أتو تيدق؟

 
 เมื่อทุเรียนอายุ 40-50 วัน จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มต้องการนำ้ามาก เพราะโดยธรรมชาติแล้วนำ้าเป็นตัวนำาพาธาตุอาหารขึ้นไป
สังเคราะห์แสงที่ใบแล้วส่งเป็นพลังงานไปเลี้ยงผล เมื่อนำ้าไม่พอผลจะแสดงอาการ ด้านบนของผลขยายกว้าง ปลายผลแหลม หนามแห้ง 
เนื่องจากทุเรียนได้รับนำ้าน้อยเกินไป พลังงานไม่สามารถส่งไปยังด้านล่างของผล

أفبيل دورين برعمور 40-50 هاري فوكوق دورين ساغت ممرلوكن أير دامل جملة يغ باثق كران أيرسبايئ ألة ممباوا مكانن أونتوف رسف ددأون 

يغ منجادي سومبور ذات كفد بواه دورين جك أير تيدق منخوكويف أكن مغأكيبتكن يغ دافت دليهت دبواث اكن جادي لواس ، دهوجوغ 

بواه تاجم، دوريث كريغ



ความต้องการนํ้าในแต่ละระยะของทุเรียนมีดังนี ้      
تاهفن ممرلوكن أير سبايئ برإيكوت

• ดอกบาน หางแย้ (ช่วงนี้ยังต้องการน้อย) = 30% 

بربوغا، إيكوربياوق، )كفرلوان ماسيه رنده(  30 فرسني
• อายุ 15-30 วันนับจากดอกบาน = 50%                  

عمور 15-30 هاري سجق بربوغا = 50 فرسني
• อายุ 30-60 วันนับจากดอกบาน = 100%              

عمور 30  -60 هاري سجق بربوغا= 100 فرسني
• อายุ 60-85 วันนับจากดอกบาน = 150%               

عمور 60-85 هاري سجق بربوغا= 150 فرسني
• อายุ 85 – เก็บเกี่ยว = 100%                                      

عمور 85 – كوتيف بواه =100 فرسني
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 เปอร์เซ็นการให้นำ้าขึ้นอยู่กับการให้นำ้าปกติของแต่ละแปลง โดย 100% ถือเป็นจำานวนเวลาของการให้นำ้าปกติ
ของแต่ละแปลง เช่น ปกติ ให้นำ้าเต็มที่ 1 ชม. 

فرسينتايس فمربين أير ترئنتوغ دأتس تاحف كبياسأن دستيف الهن دغن مغريا 100 فرسني أداله براف الما فمربين أير 

بياس دالهن ترسبوت سأمفامث ممربي أير 1 جم
• ดอกบาน หางแย้ (ช่วงนี้ยังต้องการน้อย) = 15-20 นาที

بربوغا سفرت إيكور بياوق )فرلوأيردامل جملة يغ سديكيت( = 15-20 مينيت
• อายุ 15-30 วันนับจากดอกบาน = 30 นาที            

عمور 15-30 هاري دري تاحف بربوغا = 30 مينيت   
• อายุ 30-60 วันนับจากดอกบาน = 60 นาที             

عمور30-60 هاري دري تاحف بربوغا = 60  مينيت     
• อายุ 60-85 วันนับจากดอกบาน = 90 นาที            

عمور 60-85  هاري دري تاحف بربوغا – 90  مينيت  
• อายุ 85 – เก็บเกี่ยว = 60 นาที            

                               عمور 85-كوتيف بواه = 60 مينيت   

หมายเหต ุ نتتاخ

1. เป็นแนวทางสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากแต่ละแปลงสภาพดิน สภาพแปลงมีระบบนำ้าที่แตกต่างกัน 
โดยให้สังเกตช่วงเวลา 10.00 น. ถ้าใบเหี่ยว/สลด แสดงว่านำ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุเรียน

منجادي فدومن أوتوق موده دلقسناكن كران ستيف الهن مميلييك ذات يغرب بيذا، سيستيم فرأيران بربيذا دغن 

ممفرهاتيكن ماس جم 10.00  جك دأون اليو برأريت أيرتيدق منخوكويف كفرلوان دورين

2. ตั้งแต่ 60 วันหลังดอกบาน การให้นำ้าสำาคัญมาก ต้องให้นำ้ากระจายถึงปลายรากชายพุ่มไป 1 เมตร 

سجق 60 هاري داري بربوغا اداله ماس يغ فنتيغ أونتوق ممربي أير، أير هاروس بررسف كهوجوغ أكار 1 ميرت
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 -باخا خارا فماكين سبلوم ئونا أوبت

 -دالرغ مغئونا مولوت أوتوق بوكا أوبت

 -خمفورنكن أوبت مغيكوت خارا يغدتتفكن 

 -دالرغ مغئوناتاغن 

كانق ، بناتغ فليهرأن ، دان أفي-سيمفنكن ألت دغن بأيك دان جأوه دري تاغن كانق-  

 -سيمفنكن أوبت دالم بكس يغ بأيك

 

 

جاغن خمفور ببراف جنيس أوبت -  

برديري دأتس أغين  -  

جك برسومبت فاكي داوا جاغن فاكي مولوت -  

دالارغ مروكوق، ماكن،مينوم كتيك سمبور-  

جكتركنا أوبت كيميا سئراله خوخي تاغن دغن سابون دان أير فوتيه-  

ن كتيك مغئونكن أوبت كيميامغئونكن ألة فرليندوغ-  

  

 

  

تاهن  كيميا أوبت سبلوم فماكينأف يغفرلودالكوكن 
 سرغئا

أف يغفرلودالكوكن سماس مغئوناكن أوبت 
 كيميا 

أف يغفرلودالكوكن ستله مغئوناكن أوبت 
 كيميا 

جاغن ممبرسيهكن ألة أوبت كيميا دالم سومبر أير-  

تيدق مغئوناكن كمبالي بكس ألة إيسي كيميا  - 

تيدق ممبواغ سمفه كيميا برسام سمفه الين-   

ئنتيكن باجو ستله سمبور أوبت كيميا-  

توبه بدان دغن سابون دان أيربرسيه ستله فغئونأن أوبت كيمياسئرابرسيهكن  - 

 -برسيهكن تاغن سبلوم ماكن دان مينوم
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คู่มือการผลิต

ทุเรียน
คุณภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้
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สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำ ริ
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