การปลูกขนุน
ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพพืน้ ทีข่ อง
ประเทศไทย มีความทนแล้งได้ดีเท่าๆ กับมะม่วง จึงทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกกระจาย
อยูท่ ว่ั ทุกภาคของประเทศไทย ในสภาพพืน้ ทีป่ ลูกทีเ่ หมาะสมขนุนจะให้ผลผลิตมาก
ถึงปีละ 2 ครั้ง การติดผลต่อเนื่องอยู่ข้างในมีทั้งชนิดเนื้อหนา เนื้อบางเนื้อแข็งกรอบ
และเนื้อเละ สีของเนื้อแตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุ์ที่นิยมรับประทาน ปัจจุบันได้เริ่ม
ทำการส่งออกขนุนสุกไปจำหน่ายยังตลาดแถบเอเชียบ้างแล้วแต่ปริมาณยังไม่มากนัก
สำหรับขนุนแปรรูป ก็ได้มีการนำเนื้อขนุนมาแปรรูปเป็นขนุนอบแห้ง ขนุนในน้ำ
เชือ่ มบรรจุกระป๋อง สามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ขนุน จึงเป็นไม้ผลทีต่ ลาด
ยังมีความต้องการอีกมาก

สภาพดินฟ้าอากาศ
ขนุนสามารถปลูกได้ทกุ ภาคของประเทศไทย เป็นผลไม้ทช่ี อบอากาศร้อนชื้น
ในระดับความสูงของพื้นที่ไม่เกิน 1,200 เมตร ปลูกได้ในดินทั่วไป ยกเว้นดินเค็ม
และดินทีม่ นี ำ้ ขังหรือระดับน้ำใต้ดนิ ต่ำ ดินทีเ่ หมาะสมคือดินทีม่ หี น้าลึกดินร่วนปนทราย
ระบายน้ำได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการปลูกขนุนในดินดี มีอนิ ทรียวัตถุมากอุดมสมบูรณ์
ด้วยธาตุอาหาร ต้นขนุนก็ยอ่ มเจริญเติบโตดีให้ผลดก โดยเฉพาะทีส่ ำคัญคือ คุณภาพ
ของผลจะมีขนาดใหญ่ เนื้อหนา ยวงใหญ่ รสหวาน ขนุนไม่ชอบน้ำขังแฉะ แต่ควร
มีแหล่งน้ำสำหรับให้แก่ต้นขนุนในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง

สถานการณ์ผลิต
ขนุนเป็นไม้ผลทีป่ ลูกได้งา่ ย และทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี จึงทำให้ขนุนมี
การกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และคนไทยถือว่าขนุนเป็นไม้มงคล
สมควรปลูกไว้ตามบ้าน อย่างไรก็ตามในการปลูกขนุนเป็นการค้า ส่วนใหญ่อยู่ใน
แถบจังหวัดภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคกลาง ส่วนในภาคอืน่ จะมีการปลูก
ไว้เพื่อเป็นแนวกันลมบริเวณสวนหลังบ้านหรือหัวไร่ปลายนา เป็นต้น
การปลูกขนุน 1

พันธุ์
ขนุนที่ปลูกกันอยู่ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. ขนุนหนัง มีลักษณะของเนื้อแข็ง กรอบ ไม่เละ สามารถแกะเป็นยวงๆ
และแกะเมล็ดออกได้งา่ ย เหมาะสมรับประทานสด แช่เย็น อบแห้ง หรือบรรจุกระป๋อง
เป็นขนุนแช่อิ่ม มีสีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม และสีจำปา
พันธุข์ นุนหนังในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ์ ทัง้ นี้ เนื่องจากขนุนเป็น
ไม้ผลที่ปลูกมานาน ในอดีตนิยมปลูกด้วยการเพาะเมล็ด ทำให้เกิดการกลายพันธุ์
อยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั การขยายพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศ เช่น การติดตา ทาบกิ่ง
จะทำให้ตน้ พันธุท์ ไ่ี ด้มลี กั ษณะเหมือนต้นเดิม จึงเป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้างขวาง พันธุต์ า่ ง ๆ
ซึ่งเกิดจากการตั้งชื่อพันธุ์ของเจ้าของมีมากมายหลายพันธุ์ เช่น
     1.1 พันธุ์ตาบ๊วย
เป็นต้นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดที่ธนบุรี เป็นต้นกำเนิดของขนุนที่มีชื่
อเสียงอีกหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ฟ้าถล่ม อีถ่อ ฯลฯ ลักาณะผลใหญ่ ค่อนข้างกลม
ใบหนาเป็นมัน ยวงมีลักษณะใหญ่เนื้อหนามีสีเหลือง รสชาติหวานกรอบ
      1.2 พันธุ์คุณวิชาญ หรือขุนวิชาญ
เป็นขนุนเนื้อสีเหลือง คุณประยูร จรรยาวงษ์ เป็นผู้ค้นพบใ
นเขตบางกอกใหญ่ ธนบุรี และได้มอบให้คุณวิชาญ ศิริผล นักวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ขยายพันธุ์ไปเผยแพร่จึงเรียกกันว่า ขนุนคุณวิชาญ
หรือขุนวิชาญ ทรงผลยาว ผลมีขนาดปานกลาง ใบเล็ก ยวงมีสีจำปาปนเหลือง
เนื้อหวานพอสมควร เวลาสุกเนื้อจะนิ่มเล็กน้อย
     1.3 พันธุ์จำปากรอบ
เป็นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งชื่อโดยคุณสมปอง
ตวงทอง มีขนาดต้นเล็ก
ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นขนุนพันธุเ์ บาให้ผลเร็วประมาณ 3-4 ปี ก็ให้
ผลแล้ว ผลแก่เร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อน ทรงผลมีขนาดกลางกลมรี ส่วนมากจะมี
แป้วตรงกลางผล น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 15-20 กิโลกรัม มีเปลือกบาง ซังน้อย
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พันธุ์
ยวงมีขนาดกลาง หนา สีจำปา รสหวานกรอบ เก็บไว้ได้นานโดยเนือ้ ไม่เละ (แช่แข็ง)
เมล็ดมีขนาดใหญ่ปานกลาง น้ำหนักยวงทีไ่ ม้ได้แกะเมล็ดออก 1 กิโกลรัม มีประมาณ
18-20 ยวง ส่วนที่รับประทานได้มีประมาณ 40% และส่วนที่เป็นเมล็ด ซัง เปลือก
แกนกลางมีประมาณ 60%
ขนุนพันธุน์ เ้ี หมาะทีจ่ ะแกะขายสด แช่แข็งอบแห้งและบรรจุกระป๋อง
อายุตง้ั แต่ดอกบานจนถึงแก่ประมาณ 125-130 วัน ให้ผลผลิตต้นละประมาณ 20-25 ผล
(อายุ ประมาณ 8 ปีขึ้นไป) ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมษายน – พฤษภาคม
     1.4 พันธุ์อีถ่อ
ขนุนพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดปราจีนบุรี กลายพันธุ์มาจาก
พันธุ์ตาบ๊วยเหมือนพันธุ์ฟ้าถล่มแต่พันธุ์อีถ่อนั้นกลายไปจนไม่คล้ายพันธุ์ตาบ๊วย
คือทรงผลยาว ก้านผลยาว ปัจจุบันขนุนพันธุ์นี้มี 3 ชนิด คือ
- อีถ่อแดง  ผลมีขนาดเล็ก ยาว เมื่อผลสุกเปลือกจะมีสีแดงหรือ
  น้ำตาลเข้ม เนื้อเหลืองเข้ม ยวงสั้น
- อีถอ่ เขียว ผลมีขนาดเล็ก ยาว เมือ่ สุกเปลือกมีสเี ขียวเนือ้ มีสเี หลือง
   ยวงสั้น
- อีถ่อจำปา ผลและขนาดคล้ายอีถ่อเขียว แต่เนื้อเป็นสีจำปา
     1.5 พันธุ์ทองสุดใจ
ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นขนุนพันธุ์หนัก ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่โปร่ง
โตเร็ว ให้ผลดก ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักผลโดยเฉลี่ยประมาณ 20-25 กิโลกรัม/ผล
ลักษณะผลกลมรี ด้านขั้วผลคอดเล็กน้อย มีเปลือกบาง ซังสีเหลือง และมียางน้อย
ยวงมีสีเหลืองเข้ม ขนาดใหญ่ หนา กรอบ ยวงมีลักษณะขนาดกลมตรงปลายไม่งอ
เมล็ดมีขนาดเล็ก น้ำหนักยวงทีไ่ ม่ได้แกะเมล็ดออก เมือ่ ชัง่ 1 กิโลกรัม จะมียวงประมาณ
16-18 ยวงส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ รับประทาน 40% ของทัง้ ผลและส่วนทีเ่ ป็นเมล็ด ซัง แกนกลาง
เปลือก มีประมาณ 60%
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พันธุ์ทองสุดใจนี้เหมาะที่จะแกะขายสด แช่แข็ง อบแห้ง บรรจุ
กระป๋อง อายุตง้ั แต่ดอกบานจนถึงผลแก่ประมาณ 135-140 วัน ให้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต้นละประมาณ 25 ผล (อายุ 8-10 ปีขนุ้ ไป) ถ้าให้ตดิ ผลมากกว่านีจ้ ะทำให้ผลเล็กกว่า
เดิม แต่ความหมายของเนือ้ ไม่เปลีย่ นแปลง ฤดูกาลเก็บเกีย่ ว เมษายน-พฤษภาคม
     1.6 พันธละแมหรือขนุนพันธุ์เบาเปลือกหวาน
เป็นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้ของประเทศไทยที่อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร มีเนื้อหนา สีเหลือง ลักษณะพิเศษ คือ ซังหนา รสหวาน สามารถ
รับประทานได้ ส่วนของเนื้อที่ติดกับเปลือกก็มีรสหวาน เมื่อผลแก่จะมียางน้อยกว่า
พันธือื่น ๆ
2. ขนุนละมุด  ลักษณะของผลภายนอกคล้ายกับขนุนหนังมาก เวลาสุกยวง
จะอ่อนนุ่ม เนื้อเละและเหนียวเล็กน้อย สามารถดึงไส้กลางออกจากเนื้อได้โดยที่
เนื้อไม่ติดมาด้วย ซึ่งตรงกันข้ามกับจำปาดะจะมีเนื้อติดมาด้วย มีรสชาติหวานจัด
กลิ่นฉุน มีปลูกน้อยเพราะไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงไม่เหมาะสำหรับปลูกเป็น
การค้า แต่เหมาะสำหรับปลูกไว้รับประทานเองเฉพาะคนที่ชอบเท่านั้น นอกจาก
ขนุนพันธุท์ ก่ี ล่าวมานี้ ยังมีขนุนอีกหลายพันธุท์ เ่ี กษตรกรปลูกเป็นการค้าเฉพาะแหล่ง
ได้แก่พันธุ์เหลืองบางเตย เหลืองระยอง เป็นต้น

การขยายพันธุ์
การขยายพันธุข์ นุนโดยทัว่ ไป ทำได้หลายวิธี แต่ทน่ี ยิ มกันมี 3 วิธี คือ
1. การทาบกิง่ เป็นทีน่ ยิ มกันมาก ต้นทีไ่ ด้จะตรงพันธุ์ การทาบกิง่ จะกระทำกันใน
ช่วงฤดูฝนเหมาะสมทีส่ ดุ กิง่ พันธุท์ จ่ี ะนำมาทาบควรเลือกจากกิง่ ทีม่ ขี นาดไล่เลีย่ กับขนาด
ต้นตอ ต้นตอควรมีอายุอย่างน้อย 2 เดือน จึงจะนำไปทาบกิง่ ได้ดี โดยตอนต้นตอ ตัด
รากแก้วออก เหลือประมาณ 2 นิว้ แล้วบรรจุลงในถุงน้ำจิม้ (4x6 นิว้ )ด้วยขุยมะพร้าว
ทีช่ มุ่ น้ำ มัดปากถุงและกลางถุง
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วิธีทำ
ใช้มดี คม ๆ ปาดต้นตอเป็นรูปปากฉลาม ยาวประมาณ 1 นิว้ รอยปาดต้องเรียบ
ไม่เป็นคลืน่ แล้วปาดทีก่ ง่ิ พันธุด์ ใี ห้เป็นแผลยาว เท่ากับต้นตอแล้วนำต้นตอมาประกบกับ
กิง่ พันธุด์ ใี ห้เนือ้ ไม้ของทัง้ สองประสานกันสนิท โดยทีส่ ว่ นเนือ้ เยือ่ จะต้องสัมผัสกัน
พอดี อย่าให้มชี อ่ งว่างได้ แล้วพันด้วยพลาสติกจากล่างขึน้ บนจนแน่นเสร็จแล้วใช้เชือก
หรือ ลวดรัดถุงพลาสติกกับกิง่ พันธุอ์ ย่าให้แกว่งได้หลังจากทาบกิง่ ประมาณ 45-60 วัน
เมือ่ เห็นกิง่ ทาบติดกันดี โดยสังเกตจากตุม้ ของต้นตอแห้ง และมีรากใหม่งอกออกมาที่
บริเวณก้นถุง รอยแผลทาบมีเนือ้ เยือ่ มาประสานกันอย่างเห็นได้ชดั จึงปาดกิง่ พันธุด์ า้ น
ล่างรอยลึกเข้าไปประมาณครึง่ กิง่ เป็นการบากเตือนกิง่ พันธุต์ รงตำแหน่งหลังตุม้ ทาบ
เลย จุดทีต่ มุ้ ทาบผูกติดกับกิง่ พันธุด์ ี ปล่อยไว้ 7-10 วัน จึงค่อยตัดกิง่ พันธุต์ รงรอยทีบ่ าก
ไว้ให้ขาดหลุดออกมา นำมาชำไว้บนกระถาง 45-60 วัน จึงย้ายไปปลูกต่อไป ในกรณีท่ี
ไม่มเี วลาการปาดก็อาจไม่จำเป็นต้องทำ แต่ตอ้ งดูแลเรือ่ งการเพาะชำให้เหมาะสม
2. วิธีการติดตา (แบบเพลท) วิธีนี้ก็สะดวกอีกวิธีหนึ่ง แต่ผู้ทำต้องมีความ
ชำนาญพอสมควร การเตรียมต้นตอคล้ายการทาบกิง่ เพียงแต่การติดตานัน้ จะเลีย้ งต้นตอ
ในถุงขนาดใหญ่กว่า คือ 8x10 นิ้ว อายุต้นตอประมาณ 6-8 เดือน ก่อนทำการติดตา
ต้นตอต้องสามารถลอกเนื้อไม้ออกง่ายซึ่งอาจต้องมีการให้น้ำสม่ำเสมอควบคู่กับปุ๋ย
ยูเรียมาก่อน 7-15 วัน
วิธีทำ
1. ทำการกรีดแผลบนต้นตอ 2 แนว ขนานกันจากบนลงล่าง โดยให้ตำแหน่ง
ของแผลอยูส่ งู จากระดับดินในถุง 15-20 เซนติเมตร แล้วตัดแนวขนานเพือ่ ลอกเปลือก
ไม้ออกตัดทิง้ 2 ใน 3 เหลือไว้ 1/3 มีลกั ษณะเป็นลิน้ เพือ่ รับตา
2. เตรียมเฉือนตาแบบรูปโล่ตดิ เนือ้ ไม้แล้วลอกเนือ้ ไม้ออก ตามแนวจากล่าง
ไปทางด้านบนของตา
3. สอดแผ่นตาลงในแผลต้นตอ ตัดแผ่นตาส่วนเกินหรือบริเวณที่นิ้วมือจับ
แผ่นตาออก ให้พอดีกบั แผลบนต้นตอ
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4. พันด้วยพลาสติกจากล่างขึน้ ไปตามแนวด้านบนให้แน่นดีแล้วผูกมัด
หลังจาก 10-15 วัน ตายังสดอยูแ่ สดงว่าการติดตานัน้ สำเร็จ ไม่ตอ้ งทำซ่อม
ใหม่อกี หลังติดแล้วบังคับโดยบากเนือ้ ไม้ตน้ ตอหรือตัดต้นตอเหนือรอยแผลเพือ่ บังคับ
ให้แตกตา พร้อมกับเปิดพลาสติกตรงตาด้วย
วิธนี ส้ี ามารถทำการติดตาในแปลปลูกได้เลยเหมือนกันเพียงแต่เกษตรกรเตรียม
ปลูกต้นตอไว้ก่อนประมาณ 6-8 เดือน การติดตาในแปลงเป็นวิธีที่ค่อนข้างประหยัด
วิธหี นึง่ ด้วยเช่นกัน

3. การต่อกิง่
  3.1 แบบเสียบลิ่ม (เคลฟท์) วิธนี ก้ี ารเตรียมต้นตอเช่นเดียวกับการติดตา
วิธีทำ
1. ตัดต้นตอสูงจากพืน้ ดินในถุงประมาณ 15-20 เซนติเมตร
2. แล้วผ่าเนือ้ ไม้ลงตามแนวความยาวลงมา
3. รอยแผลลึกประมาณ 1 นิว้
4. เฉือนกิง่ พันธุด์ เี ป็นรูปลิม่ เอียงปากแผลเข้าหากัน
5. แล้วสอดเข้าในรอบผ่า บนแผลต้นตอให้แนวเปลือกของกิง่ พันธุด์ กี บั เปลือก
ของต้นอยูใ่ นแนวสัมผัสเดียวกัน
6. เสร็จแล้วพันด้วยพลาสติกหุม้ แผลให้แน่น
7. แล้วเข้ากระโจมพลาสติกเพือ่ รักษาความชืน้
หลังจากต่อกิง่ แล้วประมาณ 10-15 วัน ตรวจดูถา้ ส่วนยอดทีเ่ สียบไว้ใหม่แห้ง
แสดงว่าตาย ซึง่ จะต้องทำเพิม่
หลังจากนัน้ ควรเลีย้ งต้นทีท่ ำการขยายพันธุแ์ ล้วในกระโจมต่อไปอีกประมาณ
1 เดือน จึงค่อยเปิดกระโจมออก ย้ายไปอนุบาลเป็นต้นพันธุต์ อ่ ไป
3.2 แบบเสียบข้าง ซึ่งจะเน้นเสียบเข้าเปลือกต้นตอลอกออกได้ทำแผลต้นตอ
เหมือนวิธตี ดิ ตาแบบเพลท
1. ถ้าต้นตอลอกเปลือกไม่ได้เฉือนแผลต้นตอจากด้านบนลงล่างทีเ่ ฉือนออกให้
เหลือเพียง 1/3 ของส่วนทีเ่ ฉือนออกทัง้ หมด
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2. ส่วนยอดตาพันธุด์ ใี ห้เฉือนเหมือนเฉือนบวบให้แผลยาวเท่ากับแผลทีเ่ ตรียม
บนต้นตอ
3. ตัดด้านหลังตรงข้ามรอยแผลเดิมเล็กน้อย แล้วสอดยอดตาเข้าตามรอยแผล
ของต้นตอ
4. แล้วพันด้วยพลาสติกหุม้ แผลและยอดตาพันธุจ์ นมิดประมาณ 15-20 วัน
ถ้ายอดพันธุด์ ยี งั สดแสดงว่าติดแล้ว บังคับให้แตกตาต่อไป โดยบากแผลเข้าเนือ้
ไม้เหนือยอดตา หรือตัดยอดต้นตอเหนือรอยแผล พร้อมกับเปิดพลาสติกตรงบริเวณตา
เล็กน้อย

ปัจจัยในการเลือกพื้นที่ปลูกขนุน
มีสิ่งที่ต้องคำนึง ดังนี้

1. สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั่วไปสามารถปลูกขนุนได้ดี ขนุนเป็น
ไม้ผลเมืองร้อนมีถน่ิ กำเนิดในเขตทีม่ ฝี นตกค่อนข้างมาก ความชืน้ ค่อนข้างสูง อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของขนุนจะอยู่ระหว่าง 30-40 องศาเซลเซียส
ความชืน้ สัมพัทธ์ 75-85% ถ้าความชืน้ ในอากาศต่ำขนุนจะออกดอกช้า ลมมีสว่ นช่วย
ในการผสมเกสรของขนุน ถ้าลมแรงเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการทำสวนขนุนอย่าง
หนึง่ คือ จะทำให้กง่ิ ขนุนฉีกหักโค่นล้มง่าย การปลูกขนุนในพืน้ ทีโ่ ล่งทีม่ ลี มแรงควร
ปลูกต้นไม้กันลมไว้ด้วย

2. สภาพพื้นดิน

สภาพของดินทีใ่ ช้ปลูกไม่ควรเป็นกรดมากเกินไป สภาพความเป็นกรดด่าง
ของดินควรอยู่ระหว่าง 5.5-7.5 มีความลึกของหน้าดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร ดินควร
เป็นดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี มีสดี ำ จึงจะเป็นดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
สูง ถ้าเป็นพื้นที่ดอนไม่ควรมีดินดาน หรือตอไม้ขนาดใหญ่ปะปนอยู่ ส่วนในพื้นที่
ลุ่มควรเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินไม่สูงเกินไปน้ำไม่ท่วมสภาพของพื้นที่ควรจะ
เป็นพื้นที่ราบ
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ในการทำสวนขนุนนัน้ ปัญหาของการเลือกพืน้ ทีป่ ลูกจะมีนอ้ ย เพียงต่สภาพ
พืน้ ทีต่ อ้ งไม่มนี ำ้ ท่วมเลย เพราะน้ำท่วมเพียง 1-2 อาทิตย์ ขนุนก็ตายได้ ขนุนสามารถ
ปลูกได้ทง้ั พืน้ ทีด่ อนและพืน้ ทีล่ มุ่ ทัง้ ดินร่วน ดินเหนียวหรือดินทรายแต่ไม่ควรปลูก
ขนุนในพื้นที่ที่เป็นดินเค็มหรือดินปูน

3. แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตรทุกสาขาในขณะที่
มีการสำรวจดินควรจะสำรวจแหล่งน้ำไปในตัวพร้อมกัน การสำรวจแหล่งน้ำควรท
ำในช่วงฤดูแล้ง เพราะช่วงที่ต้นขนุนกำลังติดผลจึงต้องการน้ำ หากขาดน้ำในช่วงนี้
จะทำให้กระทบกระเทือนคุณภาพของผลเป็นอย่างมาก แต่ถึงแม้ว่าขนุนเป็นผลไม้
ที่ต้องการน้ำมากแต่ก็สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี

4. การตลาด

การเลือกพื้นที่ปลูกขนุนต้องพิจารณาถึงตลาดที่จะรองรับผลผลิตไว้ด้วย
จะต้องหาตลาดที่มีความแน่นอนและมีความต้องการสูง สวนขนุนควรอยู่ใกล้ตลาด
และโรงงานที่จะแปรรูป ซึ่งจะทำให้ไม่มีปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิต

ปัจจัยในการเลือกพื้นที่ปลูกขนุน
ฤดูหรือช่วงทีเ่ หมาะสมในการปลูกขนุน คือ ช่วงต้นฤดูฝนโดยเฉพาะในเขต
ทีด่ อนเพราะต้นไม้จะได้รับน้ำฝนและความชื้นอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ทำให้
ประหยัดแรงงานและการดูแลรดน้ำหลังจากปลูกใหม่ๆ
เวลาของการปลูกควรจะปลูกในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ซึง่ เป็นช่วงทีม่ อี ากาศ
ไม่รอ้ นจัด

การเตรียมดินปลูก
การปลูกขนุนในพื้นที่ทั่วๆ ไปถ้าเป็นที่ๆเคยปลูกพืชอื่นอยู่แล้ว ไม่จำเป็น
ต้องเตรียมดินมากเพียงแต่ปรับหน้าดินโดยการไถพรวน ใส่ปยุ๋ คอกเก่าๆ หรือปุย๋ หมัก
ส่วนทีเ่ ป็นป่าเปิดใหม่ตอ้ งถางให้โล่งเตียนไม่ให้มไี ม้อน่ื ปะปนอยู่ ไภพรวนสัก 2 ครัง้
ก็เป็นการเพียงพอ เพราะตามปกติในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมักเป็นดินร่วนซุย และมีอนิ ทรียวัตถุ
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ตามธรรมชาติมากอยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นว่าดินเป็นทรายจัดหรือไม่คอ่ ยมี
อินทรียวัตถุกค็ วรใส่มลู สัตว์ กระดูกป่น เศษใบไม้หญ้าทีผ่ พุ งั กากถัว่ เปลือกถัว่ ฯลฯ
ซึง่ สามารถหาได้งา่ ยในท้องถิน่ หรือจะปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถัว่ และ
ทำการไถกลบเป็นปุย๋ พืชสดในผุพงั อยูใ่ นดินก็ได้ สิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะช่วยให้ดนิ ร่วนซุย
การระบายน้ำและอากาศของดินดี ดินอุม้ น้ำดีขน้ึ เป็นสภาพทีเ่ หมาะแก่การเจริญเติบโต
ของต้นขนุนมาก
การปลูกขนุนในบริเวณทีล่ มุ่ น้ำท่วมถึง ต้องยกร่องเสียก่อน เพือ่ ไม่ให้นำ้ ท่วม
ถึงโคนต้นนอกจากนัน้ การมีรอ่ งสวนจะสะดวกในการให้นำ้ และระบายออก ขนาด
ของร่องควรกว้างอย่างน้อย 6 เมตร คูนำ้ กว้าง 1.5 เมตร ความยาวของร่องแล้วแต่ขนาด
ของพืน้ ที่ หลังร่องยิง่ สูงมากยิง่ ดี รากขนุนจะได้เจริญอย่างเต็มที่ เมือ่ ขุดร่องเสร็จแล้ว
ควรปรับปรุงดินโดยการขุดตากดิน ใส่ปยุ๋ คอกเก่าๆ ปุย๋ หมัก เพือ่ ให้ดนิ ร่วนซุย ด้วย
เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นพืน้ ทีด่ นิ เหนียว ก็ควรปลูกพืชล้มลุกหรือพืชตระกูลถัว่ 2-3 ครัง้
จะทำให้ดนิ ร่วนซุยดีขน้ึ หรือใส่ปยุ๋ คอก ปุย๋ หมักมากๆ จึงค่อยปลูกขนุนภายหลัง
สำหรับพื้นที่ที่เป็นร่องสวนเก่ามีคันคูอยู่แล้ว เคยปลูกพืชอย่างอื่น จนดิน
ร่วนซุยดี อาจจะทำการปรับปรุงดินอีกเล็กน้อย ก็สามารถปลูกได้

ระยะปลูก
การปลูกขนุนทัง้ แบบยกร่องและปลูกแบบไร่ ควรปลูกให้เป็นแถวเป็นแนว
เพือ่ สะดวกในการดูแลรักษาและการปฏิบตั งิ านสวน
การปลุกในพืน้ ทีด่ อนควรให้ระยะห่างระหว่างต้นหรือระหว่างหลุมคือ 8x8
หรือ 10x10 เมตร เป็นระยะทีเ่ หมาะสม ซึง่ ในพืน้ ที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 16-25
ต้น
การปลูกแบบยกร่องต้นมักมีขนาดเล็กกว่าแบบไร่ ระยะระหว่างต้นอาจถีก่ ว่า
นีก้ ไ็ ด้ คือ ประมาณ 6x7.5 เมตร ในพืน้ ที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 35 ต้น
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การเตรียมหลุมปลูก
หลุมปลูกควรขุดให้มขี นาดความกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร
ดินทีข่ ดุ ขึน้ มาจากหลุมควรแยกเป็น 2 กอง คือ ดินชัน้ บนกองหนึง่ และดินชัน้ ล่างอีก
กองหนึง่ ตากดินทีข่ ดุ ขึน้ มาประมาณ 1 เดือน

วิธีการปลูก
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมให้ปลูกช่วงต้นฤดูฝน ให้นำดินบนทีข่ ดุ ตากไว้ใส่ลงไปใน
หลุมผสมกับปุย๋ คอกประมาณ 5 กิโลกรัม ร็อคฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้ได้ดนิ
ผสมกันมีปริมาตร 2 ใน 3 ของปริมาตรของหลุมแล้วนำต้นพันธุข์ นุนทีถ่ อดกระถางหรือ
ถุงพลาสติกแล้ววางบนดินผสมแล้วกลบดินส่วนทีเ่ หลือให้สงู ถึงปากหลุม แต่อย่าให้ทบั
รอยแผลทาบหรือติดตากดดินรอบๆ โคนต้นให้แน่น ปักไม้ยึดลำต้นด้วยไม้ที่ไม่มี
เหลี่ยมคม มัดด้วยเชือกหลวมพอเหมาะกันลมโยก ปักบังร่มเงาในแนวทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ทางมะพร้าวเสร็จแล้วรดน้ำให้ชมุ่

การให้น้ำ
7 วันแรกหลังจากปลูก ถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นถ้าฝนยัง
ไม่ตกอีกควรรดน้ำประมาณ 3-4 วัน/ครัง้ จนเห็นว่าตัง้ ตัวดี จึงเว้นการรดน้ำให้หา่ งออก
ไปกว่านีห้ รืออาจปล่อยไว้ตามธรรมชาติกส็ ามารถเจริญเติบโตได้ดี เพราะโดยปกติขนุน
เป็นพืชทีท่ นแล้งอยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตามการปลูกเพือ่ ให้ได้ผลเต็มทีน่ น้ั ควรให้นำ้ อย่าง
สม่ำเสมอในฤดูแล้ง พวกทีเ่ ริม่ ปลูกเป็นปีแรกควรรดน้ำทุกระยะ 7 วัน และการให้นำ้ ใน
ฤดูแล้งปีท่ี 2 สามารถยืดเวลาให้นำ้ ออกไปเป็น 10-15 วัน/ครัง้ หรือช่วงทีข่ าดฝนนานๆ
ควรให้นำ้ ช่วยบ้าง จะทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ
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การกำจัดวัชพืช
วัชพืชต่างๆ ที่ขึ้นรบกวนจะคอยแย่งอาหารจากต้นขนุน และการปล่อยให้
สวนรกรุงรังจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของโรคแมลงต่างๆ ที่ทำลายขนุนอีกด้วย การ
กำจัดวัชพืชจึงควรทำโดยสม่ำเสมอและยังช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ ของดิน ดินไม่แห้งเร็ว
ไม่ตอ้ งให้นำ้ บ่อย ๆ ช่วยให้ดนิ ร่วนซุยและใบทีร่ ว่ งหล่นจะผุพงั เป็นประโยชน์ตอ่ ไป
การกำจัดวัชพืชทีข่ น้ึ ในสวนขนุน มีหลายวิธดี ว้ ยกัน คือ
1. การเขตกรรม เป็นการกำจัดวัชพืชด้วยการถอนด้วยมือ ตัด ฟัน ดาย ถาง
2. การใช้สารเคมี หรือสารกำจัดวัชพืช เช่น พวกพาราควอท กัมมอคโซน
รวาด์อพั เป็นต้น
3. การปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถัว่

การใส่ปุ๋ย
การพรวนดินบริเวณรอบๆ โคนต้น ควรทำเป็นประจำปีละ 2 ครัง้ เมือ่ พรวนดิน
แล้วให้ใส่ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมัก จะช่วยทำให้ดนิ ร่วนซุย ขณะทีต่ น้ ขนุนยังเล็กควรใส่ปยุ๋
แอมโนเนียมซัลเฟต (ยูเรีย) 2 ช้อนแกง ผสมน้ำ 1 ปี๊บ รดบริเวณโคนต้น 2 อาทิตย์
ต่อครั้ง ประมาณ 3 ครั้ง หลังจากนั้น ทุก 3 เดือน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ครั้งละ
ประมาณ 100 กรัม หว่านรอบโคนต้น เมือ่ ต้นอายุเริม่ เข้าปีท่ี 2 ปุย๋ เคมีทใ่ี ช้จะใช้สตู ร
เสมอ 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 จำนวนปุย๋ ทีใ่ ส่ประมาณครึง่ หนึง่ ของอายุตน้ ขนุน
เช่น ขนุนอายุ 1 ปี จำนวนปุย๋ ทีใ่ ส่เท่ากับครึง่ กิโลกรัม โดยแบ่งใส่ 2-3 ครัง้ ต่อไป หลัง
จากทีอ่ ายุตง้ั แต่ 10 ปีขน้ึ ไป การใส่ปยุ๋ ก็จะพิจารณาจากผลผลิตในแต่ละปี ปีไหนให้
ดอกผลดกก็จะใส่ปยุ๋ มากขึน้
วิธใี ส่ปยุ๋ ควรพรวนดินตืน้ ๆ รอบบริเวณรัศมีของทรงพุม่ การใส่ปยุ๋ เคมีควร
ใส่พร้อมกับการใส่ปยุ๋ อินทรีย์ หลังใส่ปยุ๋ แล้วรดน้ำตาม

การปลูกขนุน 11

การตัดแต่งกิ่ง
ในปีแรกให้ตัดยอดกลาง สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร เพื่อให้แตกแขนง
ข้างแล้ว เลือกกิง่ แขนงไว้ประมาณ 3-4 กิง่ โดยเลือกกิง่ ทีส่ มบูรณ์ทำมุมกว้างกับลำต้น
ในปีท่ี 2-3 ปล่อยให้กง่ิ แขนงทีเ่ ลือกไว้เจริญจนสุดตัว แต่ถา้ มีกง่ิ แขนงย่อยแตกจากกิง่
แขนงใหญ่แน่นเกินไปให้ตดั กิง่ แขนงย่อยออกบ้าง นอกจากนีใ้ ห้ตดั แต่งกิง่ ทีเ่ ป็นโรค
กิง่ ทีฉ่ กี ขาดและแห้ง กิง่ กะโดงออกได้ทกุ เมือ่ โดยเฉพาะหลังเก็บเกีย่ วแล้ว ถ้าได้ปฏิบตั ิ
ตัดแต่งมาตัง้ แต่ปแี รกๆ ในปีตอ่ ๆ ไป จะทำการตัดแต่งกิง่ แต่เพียงเบาบาง

การห่อผลขนุน
การห่อขนุนนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ คุณภาพของผลทำให้ผวิ สวย สะอาด ไม่มี
คราบของเชือ้ ราและการทำลายของแมลง วัตถุทใ่ี ช้หอ่ จะใช้กระดาษของถุงปูนหรือถุง
อาหารสัตว์ เปิดก้นถุงออกแล้วสวมคลุมผลขนุน ปากถุงผูกติดกับก้านผลไว้ โดยเปิดก้น
ถุงเอาไว้ การห่อผลจะเริ่มห่อเมื่อผลขนุนมีอายุได้ 60 วัน และจะทำการห่ออยู่นาน
ประมาณ 90 วัน โดยทัว่ ไปก่อนห่อควรทำการพ่นสารเคมีปอ้ งกันแมลงและโรคก่อน
ประมาณ 1 วัน

โรคขนุน
โรคขนุนทีพ่ บว่าเป็นปัญหา ได้แก่ โรครา เกิดบริเวณส่วนของดอกและผลอ่อน
ทำให้ดอกและผลเน่า
การป้องกันกำจัด ทำได้โดยฉีดยากันเชื้อรา เช่น เบนเลท หรือ ใช้กำมะถัน
ผงชนิดละลายน้ำได้ เป็นต้น แต่ถา้ ต้นขนุนได้รบั แสงแดดจัด ต้นโปร่ง จะเป็นโรคนีน้ อ้ ย
นอกจากนี้โรคราที่เกิดกับส่วนใบ โดยเฉพาะใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่ กิ่งและ
ลำต้นแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ควรดูแลรักษาความสะอาดของสวน
และควรตัดแต่งกิง่ ที่เป็นโรคอยู่เสมอเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของศัตรูต่างๆ
ได้เป้นอย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปราบศัตรูพชื
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แมลงศัตรูขนุน
ที่พบมากได้แก่

1. เพลี้ยหอยขี้ผึ้งสีแดง จะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบ ยอดอ่อน ก้าน ผล หรือกิ่ง

แล้วถ่ายเป็นน้ำหวานซึ่งเป็นสาเหตึให้เกิดราดำเจริญ ครอบคลุมบริเวณนั้น ทำให้
ใบและกิ่งดูคล้ายกับถูกฉาบด้วยควันดำ การป้องกันกำจัด ไม่จำเป็น แต่ถ้าใช้ยาควร
ใช้ยากำจัดแมลงพวกคาร์บาริล
2. เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชที่ถูกทำลายมีอาการแคระแกร็น
ใบหงิกงอ ควรกำจัดเพลี้ยแป้งในระยะที่เป็นตัวอ่อนจากไข่ใหม่ๆยากำจัดแมลงที่
ให้ผลดี ได้แก่ อโซดริน มาลาไธออน เป็นต้น
3. แมลงวันทอง ผลที่ถูกมลงวันทองเข้าทำลายจะมีตัวหนอนสีขาวคล้าย
หนอนแมลงวันบ้านอยูภ่ ายในผล ทำให้ผลเน่าและร่วงหล่นสภาพการระบาดนัน้ เนื่องจาก
ปล่อยให้มีการเพาะแมลงวันทองออกมาใหม่ ตลอดเวลาจากผลที่เน่าและมีหนอน
ภายในผล ถ้าป้องกันจุดนี้ได้จะมีแมลงวันทองน้อยลง โดยใช้สารล่อแมลงวันทอง
ตัวผู้เมทธิลยูจินอล ซึ่งมีกลิ่นเพศเมียมาล่อ หรือป้องกันแมลงวันโดยการห่อผลขนุน
4. ด้วงเจาะลำต้นขนุน ตัวด้วงจะไข่ที่เปลือก แล้วจะกลายเป็นหนอนเจาะ
ไชเข้าไปในลำต้น ต้นที่ถูกทำลายจะเริ่มมีใบเหี่ยวและใบหล่น ถ้าเป็นกิ่งเล็กอาจถูก
เจาะจนหัก และถ้าการทำลายสูงจะทำให้ตน้ ขนุนเหีย่ วแห้งตาย การป้องกันกำจัดด้วงที่
จะให้ผลดีทำได้โดย
   1) ดูแลตกแต่งโดยการริดกิ่งแห้งหรือทำลายต้นที่ตายโดยการเผา
   2) กิ่งที่ถูกทำลายควรตัดทิ้งแล้วทำลายตัวหนอนและดักแด้ที่พบ
   3) โคนต้นและรากที่มีรอยการถูกทำลายควรรดให้ชุ่มโดยการใช้ยาน้ำ
บีเอขซี ความเข้มข้น 0.1%
   4) ขุดดินรอบโคนต้นให้ลึกประมาณ 1ฟุต โรยด้วยยาผง บีเอขซี 10%
รอบโคนต้นในอัตราส่วน 300-500 กรัมต่อต้น แล้วกลบด้วยดิน
   5) ใช้สำลีจมุ่ ยาฆ่าแมลงชนิดดูดซึมอุดเข้าไปทีร่ ซู ง่ึ ถูกทำลายแล้วปิดรูดว้ ย
ดินเหนียว
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5. หนอนเจาะผล เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อ มักจะเข้าทำลายผลขนุนตั้งแต่

ระยะผลอ่อน แล้วตัวหนอนจะกัดกินเนื้อภายในผลทำให้ได้รับความเสียหายและ
ทำให่ผลเน่าระยะผลสุกได้ ควรป้องกันกำจัดหนอนช่วงหลังติดผลแล้วด้วยยาฆ่า
แมลง เซฟวิน เป็นต้น

การให้ผล
ขนุนที่ปลูกด้วยกิ่งตอนกิ่งทาบ จะออกดอกและผลประมาณปีที่ 3-4 หลัง
จากปลูก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาด้วย ขนุนมีดอกตัวผู้อยู่บนต้นเดียวกัน
แต่แยกกันเป็นคนละดอก ดอกจะออกตามลำต้นและกิ่ง ดอกตัวผู้เรียกว่า “ส่า”
เพราะมีกลิน่ คล้ายส่าเหล้า ซึง่ จะร่วงไปในเวลาต่อมา ส่วนดอกตัวเมียจะมีสเี ขียวและ
ขนาดใหญ่กว่าดอกตัวผู้ เมื่อได้รับการผสมแล้วจะเจริญเติบโตเป็นผลแก่ภายใน
4 เดือน ปกติขนุนจะออกผลปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกราวเดือนธันวาคม-มกราคม
และครัง้ ที่ 2 ราวเดือน สิงหาคม-กันยายน แต่พบว่าบางต้นทีใ่ ห้ผลเรือ่ ยๆ ตลอดปีก็มี
สำหรับผลผลิตแล้วแต่ขนาดของลำต้น เช่น ต้นอายุ 10 ปีขึ้นไป จะออกผลประมาณ
ปีละ 40-50 ผล เพื่อให้ได้ขนุนคุณภาพดีควรควรไว้ผลครั้งละ ประมาณ 20 ผล
โดยการตัดผลที่ถูกโรคแมลงทำลาย ผลที่มีขนาดเล็ก ผลที่เสียทรงออกทิ้งโดยคาด
คะเนว่าไม่มากเกินไป

ลักษณะของผลขนุนที่ดี
1. ขนาดของผลใหญ่สม่ำเสมอ ผิวด้านนอกตึงโดยรอบ
2. การผสมเกสรดี ทำให้ผลโตไม่คอด แป้ว หรือบิดเบี้ยว
3. ยวงมีขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติหวานกรอบ หนา ไม่เละ
4. ไส้กลางของผลมีขนาดเล็ก
5. เมล็ดเล็ก
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การเก็บผล
เพือ่ ความถูกต้องและแม่นยำอาจต้องใช้หลายวิธปี ระกอบกันก่อน พิจารณา
ตัดขนุนจึงจะทำให้ได้ขนุนแก่คณ
ุ ภาพดี
วิธสี งั เกตว่า ขนุนสุก สามารถสังเกตได้ ดังนี้
1. สังเกตใบเลีย้ งซึง่ อยูเ่ หนือผลนัน้ ร่วงแล้ว ถ้าร่วงแสดงว่าแก่
2. สังเกตจากตาหนามของผลที่ขยายห่าง ถ้าห่างมากและปลายหนามแห้ง
เป็นสีนำ้ ตาลดำ ตัวหนามแบนราบมองเห็นปลายหนามแห้งเป็นจุดดำๆ
3. ผลขนุนทีส่ กุ จะมีผวิ เหลืองเข้มมากขึน้ ในบางพันธุแ์ ต่บางพันธุท์ ม่ี สี เี ขียว
ก็จะเซียวลงหรือออกไปทางสีเหลือง
4. ใช้การทดสอบโดยเอามีดกรีดบริเวณขัว้ ของผล ถ้าผลสุกจะมียางไหลออก
มาน้อยและมีลกั ษณะใส ถ้ายางไหลออกมามากข้นเป็นสีขาว แสดงว่ายังไม่แก่
5. ใช้การนับอายุของผล ตัง้ แต่ดอกเริม่ ผสมติดจนผลแก่ประมาณ 120-160 วัน
6. ใช้วเี คาะฟังเสียงถ้ามีเสียงดังปุๆ แสดงว่าผลแก่
ปกติขนุนจะให้ผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม
แต่ก็พบว่ามีการออกทะวายในเดือนอื่นๆ ด้วย ในเขตสภาพแสดล้อมเหมาะสมการ
ปฏิบตั ดิ แู ลรักษาดี มีนำ้ อุดมสมบูรณ์
ขนุนเป็นผลไม้ที่ไม่มีปัญหาในเรื่องแรงงานเก็บเกี่ยวเหมือนผลไม้ชนิดอื่น
เช่น เงาะ ลำไย มะขามหวาน ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากในการเก็บเกี่ยว เกิดการแย่ง
แรงงานทำให้ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวสูง แต่การเก็บขนุนสามารถเก็บโดยใช้คนเพียง
คนเดียว ถ้าผลอยู่สูงก็จะใช้เชือกไนล่อนขนาด 2 นิ้ว ขมวดเป็นปมเพื่อใช้เป็นตัวดึง
ส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่งรัดกับส่วนขั้วของผลขนุนแล้วค่อยๆ หย่อนผลลงมา
ที่พื้น ซึ่งจะทำให้ผลไม่ชอกช้ำ
เมื่อเก็บผลลงมาแล้ว ควรตัดขั้วขนุนบริเวณใต้ปลิงออกให้เหลือเพียง
ประมาณ 2 นิว้ เอียงผลขนุนลงไปทางด้านขัว้ ผล เพือ่ ให้ยางขนุนไหลออกได้สะดวก
จากการสังเกตพบว่า วิธีนี้จะช่วยทำให้ขนุนสุกเร็วขึ้น เนื้อยวงจะแห้งดีไม่แฉะ
จากนั้นจึงนำส่งขายให้กับพ่อค้าต่อไป
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กรมส่งเสริมการเกษตร, โรงพิมพ์เจริญรัฐการพิมพ์ กทม. 34 หน้า            
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การปลูกขนุน 17

