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บทคัดย่อ 
     ฤดูกาลผลิตของเงาะในประเทศไทยเขตภาคตะวันออกจะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน และเขต
ภาคใต้ ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งในช่วงผลผลิตออกมากมีปัญหาราคาผลผลิตตกต่่า ดังนั้นการ
กระจายการผลิตเงาะไปยังแหล่งปลูกใหม่นับเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของเงาะ
ได้ จึงได้ท่าการทดสอบพันธุ์เงาะในแหล่งปลูกใหม่ในเขตภาคเหนือ จ.เชียงราย เพ่ือขยายช่วงฤดูการผลิต
เงาะ โดยท่าการทดสอบเงาะ 4 พันธุ์ คือพันธุ์โรงเรียน พันธุ์พลิ้วเบอร์ 3 พันธุ์สีทอง และพันธุ์แดงจันทบูร 
ด่าเนินการตุลาคม 2553 – กันยายน 2558 ณ แปลงทดสอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ. เชียงราย ผล
การด่าเนินงานในด้านการเจริญเติบโตพบว่าเงาะทั้ง 4 พันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดี  โดยเฉพาะเงาะพันธุ์
สีทองมีอัตราการเจริญเติบโตดีสุด รองมาคือพันธุ์โรงเรียน พันธุ์แดงจันทบูร ส่วนพันธุ์พลิ้ว 3 มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่่าสุด โดยอัตราเพ่ิมของเส้นรอบวงล่าต้นในรอบ 20 เดือนของเงาะพันธุ์สีทอง
เท่ากับ 9.1 เซนติเมตร อัตราเพ่ิมเส้นรอบวงล่าต้นเงาะพันธุ์โรงเรียน แดงจันทบูร และพลิ้ว 3 เท่ากับ 8.4 
3.3 และ 2.5 เซนติเมตร ตามล่าดับ และพบว่าเงาะเริ่มออกดอกประมาณ 4 ปีหลังปลูก และช่วงเวลาการ
ออกดอกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของเงาะทางภาคเหนือปี 58 อยู่ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะไม่ตรงกับแหล่งผลิต
ในภาคตะวันออกและภาคใต้ จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถกระจายการผลิตเงาะได้  
----------------------------------------------------  
1/ สถาบันวิจัยพืชสวน                2/ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
3/ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย         4/ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
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Abstracts 
    Seasonal of rambutan in Thailand is during May to June in the east and July to 
September in the south. During the peak of the production, high supply and low 
demand is the cause of low price and low income for farmers. So, new production areas 
which are different in latitude such as in the north will help to distribute the production 
time. The study for suitable cultivars of rambutan including Rongrien, See-thong, Pleaw 
no.3 and Daeng-Chantabune were conducted at Chiengrai Horticultural Research Center 
during October 2010 to September 2015. The results were found that See-thong had the 
highest growth among Rongrien, Daeng Chantabune and Pleaw No.3 cultivars. These 
cultivars were flowering after plantinting for 4 years and in 2015, they were harvested in 
December. So, the north is one of the suitable planting areas to distribute production of 
rambutan. 
 

ค าน า 
        เงาะเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตเกือบทุกปี ทางรัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณมาช่วยสนับสนุนในการจัดการกระจายการผลิตและพยุงราคาปีละไม่ต่่ากว่า 100 ล้านบาท 
ฤดูกาลปกติเงาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคม  ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะช้ากว่าภาคตะวันออกเล็กน้อย ส่วนในภาคเหนือจะออกดอกและเก็บผลในช่วง
ประมาณสิงหาคม-กันยายนซึ่งใกล้เคียงกับภาคใต้ ซึ่งปัญหามาจากผลผลิตเงาะออกกระจุกตัวในช่วงเวลา
สั้นๆ และยังไม่สามารถควบคุมการออกดอกของเงาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชบางชนิด เช่นสารพาโคลบิวทราโซล สารเอทธีฟอนและเมบิควอทคลอไรด์ โดย
ปัจจัยการควบคุมการออกดอกยังขึ้นกับสภาพอากาศและการจัดการเป็นส่าคัญ  ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออกดอกของเงาะขึ้นกับปัจจัยภายในพืชและปัจจัยจากสภาพแวดล้อม โดยพบว่าช่วงแสงและอุณหภูมิมี
ผลต่อการออกดอกของเงาะไม่ชัดเจนเท่ากับความชื้นในดิน (กวิศร์ และคณะ, 2533) โดยเงาะจะออกดอก
เมื่อผ่านช่วงแล้งระยะหนึ่งร่วมกับอุณหภูมิที่ลดต่่าลงหรือช่วงเข้าสู่ ฤดูหนาว โดยต้นเงาะจะมีการสะสม
คาร์โบไฮเดรตเพ่ิมขึ้น การเคลื่อนย้ายสารประกอบต่างๆถูกยับยั้ง (Henckel, 1964) นอกจากนี้ส่วนราก
จะชะงักการเจริญเติบโต ท่าให้การใช้อาหารภายในต้นลดลงแต่จะมีการสะสมอาหารในต้นเพ่ิมมากขึ้น 
(Goldschmldt และคณะ, 1985)  Nakasone and Paull (1998) รายงานว่า การชักน่าการออกดอก
ของเงาะจะตอบสนองต่อการเกิดความเครียดจากการขาดน้่าร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส 
นาน 2 ถึง 4 สัปดาห์   โดยปริมาณการออกดอกจะมากน้อยขึ้นกับช่วงเวลาของการเกิดความเครียด
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ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือที่มีการปลูกเงาะ เช่นที่ อ.
เชียงแสน และ อ. เชียงของ จ เชียงราย อ. ฝาง จ.เชียงใหม่ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม ส่วนเงาะที่ปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นที่ จ. ศรีสะเกษ (อ. กันทรลักษณ์ 
ขุนหาร ศรีรัตนะ) จะเก็บเกี่ยวได้ปลายเดือนพฤษภาคมหลังจากช่วง peak ของเงาะทางภาคตะวันออก 
ดังนั้นการแก้ปัญหาการกระจายการผลิตเงาะโดยใช้ลักษณะของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ปลูกนั้นๆเป็นตัว
ช่วยในการก่าหนดการออกดอกติดผลของเงาะจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือกระจาย
แหล่งปลูกเงาะไปยังภาคต่างๆเช่นภาคเหนือจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของเงาะ
ได้  นอกจากนี้ในปัจจุบันภาคเหนือจะมีเส้นทางคมนาคมทางบก ที่สามารถเชื่อมไปประเทศจีน ซึ่งจะ
สะดวกและรวดเร็วและเป็นช่องทางการส่งออกผลไม้ของไทยที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถกระจายการผลิต
และแก้ไขปัญหาเงาะกระจุกตัวในฤดูกาลได้ 
      ส่าหรับในด้านพันธุ์ปลูก ปัจจุบันพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นการค้าคือพันธุ์โรงเรียนซึ่งนับเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดใน
ปัจจุบัน ผิวสีแดงเข้ม โคนขนมีสีแดง ปลายขนมีสีเขียว เนื้อหนา แห้งและล่อนออกจากเมล็ดได้ง่าย  เงาะ
สีทองนาสาร มีปลูกในจังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางจะน่ามาขายปนกับเงาะโรงเรียน 
เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกัน ลักษณะเด่นคือ ผลใหญ่มาก ขนยาวสีแดง ปลายมีสีเขียว เมื่อสุกเปลือกมี
สีแดงเข้ม เนื้อมีสีขาวค่อนข้างใส เมล็ดค่อนข้างแบนสีขาวปนน้่าตาล เมื่อเก็บจากต้นใหม่ ๆ จะมีรสหวาน
อมเปรี้ยวเล็กน้อย แต่ถ้าท้ิงไว้ 1-2 คืน จะมีรสหวานแหลมข้ึนและมีกลิ่นหอม พันธุ์พลิ้ว 3 เป็นเงาะ
ลูกผสมระหว่างพันธุ์สีชมพูและสีทอง มีลักษณะเด่นคือจะแทงช่อและติดผลได้ง่าย ให้ผลผลิตต่อต้นสูง ผล
สีแดงสวยไม่แตกง่าย ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นฤดู ส่วนเงาะพันธุ์แดงจันทบูรเป็นเงาะลูกผสมโดย
ฝีมือของเกษตรกรคือคุณจรวย พงษ์ชีพ สีผิวผลแดงสด เปลือกผลค่อนข้างหนา ขนสั้น จึงทนทานต่อการ
ขนส่งได้ดี(Figure 1) ซึ่งจากลักษณะเด่นๆของเงาะพันธุ์ต่างๆที่กล่าวมาจึงได้น่ามาปลูกเปรียบเทียบกับ
พันธุ์การค้า(พันธุ์โรงเรียน) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของพันธุ์ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม รวมถึง
การออกดอกติดผลของเงาะพันธุ์ต่างๆเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากพันธุ์โรงเรียน
และใช้เป็นพันธุ์ปลูกเพ่ือกระจายการผลิตในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ เช่นจังหวัดเชียงราย 
วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
 1.วัสดุอุปกรณ์  
     1) ต้นพันธุ์เงาะ 4 พันธุ์คือ พันธุ์โรงเรียน พันธุ์สีทอง พันธุ์พลิ้ว 3 และพันธุ์แดงจันทบูร 
     2) วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช 
     3) อุปกรณ์ในการวัดการเจริญเติบโตและบันทึกภาพ 
2 แบบและวิธีการทดลอง  - 
   มี 4 กรรมวิธี (พันธุ์) ท่า 5 ซ่้า ซ่้าละ 4 ต้น 
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                        กรรมวิธทีี่ 1 เงาะพันธุ์โรงเรียน 
                        กรรมวิธทีี่ 2 เงาะพันธุ์พลิ้ว 3 
                        กรรมวิธทีี่ 3 เงาะพันธุ์สีทองนาสาร(สีทอง)              
                        กรรมวิธทีี่ 4 เงาะพันธุ์แดงจันทบูร 
หมายเหตุ เนื่องจากต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกในช่วงแรกได้ไม่พร้อมกัน จึงท่าให้การปลูกในพันธุ์แดงจันทบูรได้
ต้นพร้อมปลูกหลังสุด จึงไม่ได้ท่าการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ จึงใช้การเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้น 
3 วิธีการปฏิบัติการทดลอง     
   ท่าการเตรียมก่ิงพันธุ์เงาะโดยการเสียบยอด เมื่อต้นโตได้ขนาดความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร จึงน่าไป
ปลูกในแปลง โดยท่าการเตรียมแปลงปลูกและขุดหลุมปลูก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 4 เมตร ระยะระหว่าง
แถว 6 เมตร และท่าการตัดแต่งควบคุมความสูงต้นไม่ให้เกิน 3.5 เมตร หลังปลูกท่าการปฎิบัติดูแลรักษา
ตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเงาะ เช่นเมื่อเงาะอายุประมาณ 2ปี ใส่ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) อัตรา 10 กิโลกรัม/ต้น 
ปุ๋ยเคมี 15-15-15+46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้นปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเพ่ิมข้ึนตามอายุของ
เงาะ ท่าการให้น้่าด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ป้องกันก่าจัดราแป้ง และหนอน
กัดกินใบโดยใช้สารป้องกันก่าจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม ก่าจัดวัชพืชด้วยรถตัดหญ้าติดท้ายรถแทรค
เตอร์ แรงงานคน และสารก่าจัดวัชพืช 
4. การบันทึกข้อมูล 
   - บันทึกข้อมูลด้านต่างๆทั้งการเจริญเติบโต ช่วงเวลาการออกดอกติดผล ผลผลิต ข้อมูลโรคและแมลง 
   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลงานวิจัย  
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
         ด้านการปฎิบัติดูแลรักษาได้ท่าการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงทดสอบพันธุ์เงาะ 4 พันธุ์ คือ โรงเรียน สี
ทอง แดงจันทบูร และพลิ้ว 3 ซ่ึงปลูกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และปัจจุบันต้นอายุ 3 ปี 10 เดือน โดย
ในช่วงต้นฤดูฝนใส่ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) อัตรา 20 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 15-15-15+46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1 
กิโลกรัม/ต้น ด้วยการหว่านภายในทรงพุ่ม ตลอดจนชุดร่องน้่าเพ่ือระบายน้่าฝนออกจากแปลงในบริเวณที่
เป็นที่ลุ่มและน้่าท่วมขัง(Figure 2) มีการให้น้่าด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคมหรือในช่วงฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ป้องกันก่าจัดโรคราแป้งที่ท่าลายใบ
อ่อนและช่อดอกด้วยก่ามะถันผงละลายน้่า 40 กรัม/น้่า 20 ลิตรหรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 10 กรัม/น้่า 20 
ลิตร และหนอนกัดกินใบด้วยสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้่า 20 ลิตร (Figure 3) ก่าจัด
วัชพืชด้วยรถตัดหญ้าติดท้ายรถแทรคเตอร์ เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังและสารก่าจัดวัชพืชตามความจ่าเป็น 
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         ด้านการเจริญเติบโต ได้ท่าการวัดเส้นรอบวงล่าต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตรจากพ้ืนดินทุก 4 เดือน 
พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2557 เส้นรอบวงล่าต้นหลังปลูก 12 เดือนของเงาะพันธุ์โรงเรียน พลิ้ว 3  พันธุ์สี
ทองและพันธุ์แดงจันทบูร เท่ากับ 1.0 0.4 1.1 และ 1.0 เซนติเมตร ตามล่าดับหรืออัตราเพิ่มของเส้นรอ
บวงล่าต้น 12 เดือนเท่ากับ 5.7  1.5  7.3 และ 1.4 เซนติเมตร ตามล่าดับ  เดือนมีนาคม 2558 เส้นรอบวง
ล่าต้นหลังปลูก 16 เดือนของเงาะพันธุ์โรงเรียน พลิ้ว 3  พันธุ์สีทองและพันธุ์แดงจันทบูร เท่ากับ 17.5 7.1  
21.4 และ 6.2 เซนติเมตร ตามล่าดับหรือหรือเฉลี่ย 13.05 เซนติเมตร  อัตราเพ่ิมของเส้นรอบวงล่าต้น 16 
เดือนเท่ากับ 6.3 2.5 8.4 และ 2.2 เซนติเมตร ตามล่าดับ   เดือนกรกฏาคม 2558 เส้นรอบวงล่าต้นหลัง
ปลูก 20 เดือนของเงาะพันธุ์โรงเรียน พลิ้ว 3  สีทองและแดงจันทบูร เท่ากับ 19.6 7.1 22.1 และ 7.3 
เซนติเมตร ตามล่าดับหรือเฉลี่ย 14.03 เซนติเมตร อัตราเพ่ิมของเส้นรอบวงล่าต้น 16 เดือนเท่ากับ 6.3 
2.5 8.4 และ 2.2 เซนติเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของเส้นรอบวงล่าต้นหลังปลูก 12 16 และ 20 เดือนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 4.85 และ 5.82 เซนติเมตร ตามล่าดับ  เงาะพันธุ์สีทองมีอัตราเพ่ิมของเส้นรอบวงล่าต้นสูง
กว่าพันธุ์อื่นมาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 โดยอัตราเพ่ิมของเส้นรอบวงล่าต้นในรอบ 20 เดือนของ
เงาะพันธุ์สีทองเท่ากับ 9.1 เซนติเมตร อัตราเพิ่มเส้นรอบวงล่าต้นเงาะพันธุ์โรงเรียน แดงจันทบูร และพลิ้ว 
3 ซึ่งเท่ากับ 8.4 3.3 และ 2.5 เซนติเมตร ตามล่าดับ  (Table 1)  อย่างไรก็ตามเม่ือจากความแตกต่างของ
สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ผลิตเงาะที่ใหญ่สุดของไทยในภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และจ.เชียงราย จะเห็นได้
ว่าแม้สภาพอุณหภูมิต่่าสุด-สูงสุด และปริมาณฝนมากสุด/เดือนของจันทบุรีและเชียงรายในรอบ 30 ปี
(2523-2553) จะค่อนข้างแตกต่างกันโดยเฉพาะค่าอุณหภูมิต่่าสุด แต่ต้นเงาะสามารถเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้เช่นเดียวกัน โดยจังหวัดจันทบุรีมีค่าอุณหภูมิต่่าสุด-สูงสุด และปริมาณฝน คือ 21.5  33.1 
องศาเซลเซียส ฝน 512.6 มม. ส่วน จ.เชียงราย 12.8  34.8 องศาเซลเซียส และฝน 358.4 มม.(Figure 6 
และ Figure 7) 
          ในช่วงฤดูผลิตปี 2557/58 เงาะพันธุ์สีทองบางต้นออกดอกแต่ไม่ติดผล เนื่องจากมีโรคแป้งเข้า
ท่าลายช่อดอกแม้จะพ่นสารป้องกันก่าจัดโรคพืช รวมทั้งช่อดอกไม่มีดอกตัวผู้ซึ่งอาจท่าให้ไม่มีละอองเรณู
และดอกตัวเมียไม่ได้รับการผสมเกสร และจากภาพในปี 2558 ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งสิ้นสุด
ระยะเวลาการทดลองพบว่ามีเงาะบางต้นของทั้งพันธุ์โรงเรียน(แถวนอก) พันธุ์สีทอง พันธุ์พลิ้ว 3 มีการออก
ดอกติดผลนอกฤดูบางส่วน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในต้นมีทั้งช่วงที่เป็นดอกและผลสุกพร้อมเก็บเกี่ยว(Figure 3) 
โดยคุณภาพผลพันธุ์สีทองให้น้่าหนักผล 47.63 กรัม ความหนาเนื้อ 8 มม. ความหนาเปลือก 4.34 มม. 
ความหวาน(TSS) 18.1 % บริกซ์ ส่วนพันธุ์พลิ้ว 3 ให้น้่าหนักผล 33.20 กรัม ความหนาเนื้อ 6.46 มม. 
ความหนาเปลือก 4.37 มม. ความหวาน(TSS) 21.30.% บริกซ(์Table 2 Figure 4 และ Figure 5) ซ่ึง
ข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าผลเงาะพันธุ์สีทองจะใหญ่กว่าพันธุ์พลิ้ว 3 แต่พันธุ์พลิ้ว3 จะมีความหวาน(TSS) 
มากกว่า ส่วนเงาะพันธุ์โรงเรียนแถวที่เป็นguard row ก็มีการออกดอกติดผลด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ถ้ามี
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การดูแลรักษาต้นเงาะเจริญเติบโตสมบูรณ์ต้นเงาะจะเริ่มมีการออกดอกตั้งแต่อายุประมาณ 4 ปีหลังปลูก 
และเม่ือเข้าสู่ปีที่5 การออกดอกติดผลจะเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการออกดอกติดผลของเงาะจะมาก
น้อยข้ึนกับความสมบูรณ์ของต้นแล้วยังขึ้นกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศและการควบคุมศัตรูพืช 
 
 
Table 1 Girth of trunk of rambutan, measured at 30 cm above ground  

 

Date 

Girth (cm) 

Rongrien Pleaw No.3 Seethong 
Deang 

Chantabune Average 

24 Dec. 2013 11.2 4.6 13.0 4.0 8.20 

19 March 2014 12.2 5.0 14.1 5.0 9.07 

30 Jul. 2014 15.1 5.3 17.5 5.5 10.85 

13 Nov. 2014 16.9 6.1 20.3 5.4 12.18 

20 March.2015 17.5 7.1 21.4 6.2 13.05 

13 Jul. 2015 19.6 7.1 22.1 7.3 14.03 

Growth rate (4 months) 1.0 0.4 1.1 1.0 0.87 

Growth rate (8months) 3.9 0.7 4.5 1.5 2.65 

Growth rate (12 months) 5.7 1.5 7.3 1.4 3.97 

Growth rate (16 months) 6.3 2.5 8.4 2.2 4.85 

Growth rate (20 months) 8.4 2.5 9.1 3.3 5.82 
 

Table 2 Quality of fruit of rambutan cv. Pleaw No.3 and See-thong were harvested in 2015 
 
Cultivar Fruit 

weight 
(g) 

Width 
of 
fruit 
(mm) 

Length 
of fruit 
(mm) 

Thickness 
of pulp 
(mm) 

Thickness 
of peel 
(mm) 

Peel 
weight 
(g) 

Seed 
Weight 
(g) 

Width 
of 
fruit 
(mm) 

Length 
of fruit 
(mm) 

TSS 
(% 
brix) 

See 
Thong 

47.63 42.74 51.65 8.00 4.34 21.16 2.62 15.65 24.50 18.1 
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Pleaw 
No.3 

33.20 40.73 47.87 6.46 4.37 15.84 1.37 13.39 19.91 21.3 

 

   

 
 
Figure 1 Rambutan cultivars; Rongrien(A), Seethong(B), Pleaw No.3(C) and  
            Daeng Chantabune(D) 
(Photo A-C by Chanthaburi Horticultural Research Center)  

 

A B 

C D 

A B 
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Figure 2 Planting (A) and flood area after rained (B) at Chiengrai Horticultural  
             Research Center 
 

 
Figure 3 Leaf damaged by powdery mildew (A) and by Leaf eating looper and  
            Green weevil (B) 
 

  
 

ก 

ก ข 

A B 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reothai.co.th/content-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-4-6825-89394-1.html&ei=pv9zVc-4EcOtmAXp2YKYCg&bvm=bv.95039771,d.dGY&psig=AFQjCNHVpQxXX6VvqwLtgUOUWSfm5ibKOA&ust=1433751675472891
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Figure 4  Flowering and fruit set of rambutan cultivars after growing 4 years 5 months 
             (December 2015) 
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Figure 5 Fruit size, peel and flesh pulp of rambutan cv. Pleaw No.3 and See-Thong 
 
 
 

 
 
Figure 6 Average Temperature and rainfall amount 30 years(1981-2010) 
            at Chantaburi province  
 
 



 11 

 
 
Figure 7 Average Temperature and rainfall amount 30 years(1981-2010) 
            at Chiengrai province  
สรุปผลการทดลอง 
  จากการทดสอบพันธุ์เงาะในแหล่งปลูกใหม่เพ่ือขยายช่วงฤดูการผลิตเงาะเขตภาคเหนือทั้ง 4 พันธุ์ คือ
พันธุ์โรงเรียน พันธุ์พลิ้วเบอร์ 3 พันธุ์สีทอง และพันธุ์แดงจันทบูร ในด้านการเจริญเติบโตพบว่าเงาะทั้ง 4 
พันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยเงาะพันธุ์สีทองมีอัตราการเจริญเติบโตดีสุด รองมาคือพันธุ์โรงเรียน พันธุ์
แดงจันทบูร ส่วนพันธุ์พลิ้ว 3 มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่่าสุด และจะเห็นได้ว่าเงาะเริ่มออก
ดอกประมาณ 4 ปี หลังปลูก และช่วงเวลาการออกดอกของเงาะทางภาคเหนือจะไม่ตรงกับแหล่งผลิตใน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ จึงเป็นพื้นที่ท่ีสามารถกระจายการผลิตเงาะได้   
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           ใช้เป็นค่าแนะน่าทั้งด้านพันธุ์และการจัดการเพ่ือกระจายการผลิตเงาะในแหล่งผลิตใหม่เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและการส่งออก รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถใช้วางแผนการบริหารผลผลิตเพื่อการ
ส่งออกเงาะ 
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