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               ในช�วงวันท่ี 21-25 เม.ย. ๒๕๕๖ นี้ กรมอุตุนอยมวิทยาแจ งว�า อากาศในเขตภาคตะวันออก อากาศ
ร อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ4าคะนองเป5นแห�งๆถึงกระจายร อยละ 30-60 ของพ้ืนท่ี กับมีลมกระโชกแรงบางแห�ง
อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 24-28 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต  ความเร็ว 15-
30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส�วนในช�วงวนัท่ี 26-27 เม.ย. มีฝนฟ4าคะนองเป5นแห�งๆร อยละ 20-
30 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันตกเฉียงใต  ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
จากการรายงานดังกล�าว พ่ีน�องเกษตรกรหลายท�านมีข�อสอบถามว�าจะมีผลกระทบต�อ เงาะ มากน�อยเพียงใด  

ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีฝนตกในช�วงระยะนี้ ของเงาะ 
 จังหวัดจันทบุรีในขณะนี้ อายุของเงาะ ( ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ) ร อยละ ๙๐  อยู�ในช�วงอายุประมาณ ๖ – ๗   
สัปดาหNหลังดอกบาน (ผลขนาดกลาง) เป5นช�วงท่ีมีการพัฒนาของผล ในภาพรวมแล วฝนตกลงมาในขณะนี้ย�อมมี
ผลดีมากกว�าผลเสีย แต�ก็มีผลกระทบบ าง เช�น 

 ๑. ผลแตก มักเกิดกับเงาะผลใหญ� หากมีการให น้ําอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง    ไม�เว นช�วงของ
การให น้ํานานเกินไป ก็จะไม�มีผลกระทบ แต�ถ าการให น้ําท่ีผ�านมาไม�สมํ่าเสมอ เว นช�วงนานเกินไปและมีฝนตกลงมา
ก�อนการให น้ําครั้งต�อไป จะทําให เปลือกเงาะพันธุ+โรงเรียนปริแตกได    

 ๒. ผลร�วง สาเหตุได รับน้ํามากกะทันหัน และเกิดจากโรคแมลง หรือสลัดตามธรรมชาติ (ผลดก
เกินไป)  เช�น 

 - สาเหตุ ได รับน้ํามากกะทันหัน คงต องแก ก�อนฝนตก ต องให น้ําเพียงพอและสมํ่าเสมอ และให ปุTย
ช�วย ดังนี ้

  ระยะผลเล็ก (อายุ ๑-๕ สัปดาหN) ทางใบ ใช สูตร 15-45-15 หรือ 21-7-14  ๘๐ กรมั + 
แคลเซียม โบรอน ๒๐  ซีซี. ต�อน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดทุก ๗ – ๑๐ วัน  ทางราก ใช สูตร 21-7-14   

ระยะผลกลาง ๆ อายุ ๖ สัปดาหNข้ึนไป  ทางใบ ใช สูตร 21-7-14  ๘๐ กรัม  
+ แคลเซียม โบรอน ๒๐  ซีซี. ต�อน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดทุก ๗ – ๑๐ วัน  ทางราก ใช สูตร 21-7-14   

                   หรือจะบวกพวกอาหารเสริมด วยก็ได  
 
สาเหตุเกิดจากโรคแมลง 

  โรคราแป�ง เม่ือผลเงาะเป5นโรคจะสังเกตเห็นผงขาวละเอียดติดตามซอกขน ความรุนแรงของโรคทํา
ให ผลเงาะมีขนเกรียน หรือ กุดสั้น เม่ือพบการระบาดควรพ�นด วยกํามะถันผง อัตรา 50 กรัม ต�อน้ํา 20 ลิตร ทุก 
7-10 วัน หากต องใช สารเคมี ใช สารเบนโนมิล 50 % ดับลิวพี อัตรา 10 กรัม หรือสารไดโนแคป อัตรา 15-20 
กรัม หรือสารไตรดีมอรีฟ 75% ดับลิว/วี อีซี อัตรา 5 มิลลิลิตรต�อน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน และหยุดพ�นสารก�อน
เก็บเก่ียว 15 วัน  
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 เพล้ียแป�ง ตัวอ�อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากผลเงาะ บริเวณข้ัวผลและโคนขนเงาะ ทําให ผลอ�อนร�วง 

และผลแก�สกปรกเนื่องจากราดําและสิ่งขับถ�ายของเพลี้ยแป4ง ถ าพบการระบาดไม�มากนักและอยู�เป7นกลุ�มตามส�วน
ต�าง ๆ ของต นเงาะ ควรตัดท้ิงและเผาทําลาย หรือใช เช้ือรา บิวเวอเรีย สานพันธุ+กรมส�งเสริมการเกษตร (กสก – 
๑) อัตรา ๑ ก.ก. ต�อน้ํา ๘๐ –๑๐๐ ลิตรฉีดพ�นทุก ๓ วัน ถ าระบาดรุนแรงพ�นด วยสารคารNบาริล 85 % WP อัตรา 
45 กรัม หรือสารคลอรNไพรีฟอส/ไซเพอรNเมทริน 50/5 % อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร  หรือสารอิมิดาโคลพริด 10 % 
เอสแอล อัตรา 10 มิลลิ หรือสารคารNโบซัล-แฟน 20 % อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร  ต�อน้ํา 20 ลิตร วิธีเขตกรรม ใช 
เศษผ าชุบน้ํามันเครื่องผูกรอบโคนต นเพ่ือป4องกันมดและเพลี้ยแป4งชนิดท่ีอาศัยอยู�ในดินไต�ข้ึนมาบนต น 

หนอนเจาะข้ัวเงาะ ตัวเต็มวัยเป5นผีเสื้อกลางคืนสีน้ําตาลดํา ปลายปZกสีเหลืองยาว 
ประมาณ 4-7 มิลลิเมตร ตัวหนอนสีขาว หัวสีน้ําตาลอ�อน ขนาด 8-12 มิลลิเมตร เม่ือฟ[กออกจากไข�จะเจาะเข าไป
ในผลเงาะบริเวณข้ัวผล หรือตํ่ากว�าข้ัวลงมาเล็กน อย เม่ือพบการระบาดเก็บผลเงาะท่ีถูกทําลายและร�วงหล�นนําไปฝ[ง
ดิน หรือเผาเพ่ือป4องกันการกระบาดในฤดูถัดไป และพ�นด วยสารคารNบาริล 85 % ดับลิวพี  อัตรา 60 กรัม ต�อน้ํา 
20 ลิตร ทุก 7 วัน เม่ือผลเริ่มเปลี่ยนสี่และหยุดพ�นสารก�อนเก็บเก่ียว 10 วัน 

  แมลงวันผลไม�  ควรเน นให เกษตรกรรักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูกและเก็บผลท่ีร�วงหล�น 

บริเวณโคนต นนําไปเผาหรือฝ[งดิน   รวมท้ังควรสํารวจปริมาณแมลงวันผลไม ภายในสวน  โดยใช สารล�อเมทิลยูจินอล 
ผสมสารมาลา ไทออน 83%อีซี  อัตราส�วน 2 : 1 โดยปริมาตร  เพ่ือล�อแมลงวันผลไม ตัวผู    และเม่ือพบแมลงวัน
ผลไม ในกับดัก  ควรพ�นเหยื่อพิษเพ่ือล�อทําลายแมลงวันผลไม ท้ังตัวผู และตัวเมีย   โดยใช ยีสตNโปรตีนไฮโดรไลเซท 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสารมาลาไทออน 83%อีซี อัตรา 70 มิลลิลิตรต�อน้ํา 5 ลิตร  พ�นเป5นจุดใต ใบในทรงพุ�ม  
ต นละประมาณ 2-3 จุด ทุก ๆ ระยะ 10-15 เมตรในสวน  และ/หรือพ�นบนพืชอาศัยของแมลงวันผลไม รอบ ๆ สวน
เงาะ   

  รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูกและเก็บผลท่ีร�วงหล�นโคนต น นําไปเผาหรือฝ[งดิน สํารวจ
ปริมาณและป4องกันกําจัดแมลงวันผลไม  โดยใช สารล�อเมทิลยูจินอล ผสมสารมาลาไทออน 83%อีซี อัตราส�วน 2 : 1 
โดยปริมาตร เพ่ือล�อแมลงวันผลไม ตัวผู  หรือใช เหยื่อโปรตีน ยีสตNโปรตีนไฮโดรไลเซท อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสาร
มาลาไทออน 83%อีซี อัตรา 70 มิลลิลิตรต�อน้ํา 5 ลิตร พ�นเป5นจุดใต ใบในทรงพุ�ม ต นละประมาณ 2-3 จุด ทุก ๆ 
ระยะ 10-15 เมตรในสวน และ/หรือพ�นบนพืชอาศัยของแมลงวันผลไม รอบ ๆ  สวนเงาะ เพ่ือล�อแมลงวันผลไม 
ท้ังตัวผู และตัวเมีย และเก็บผลท่ีถูกทําลายเผา หรือฝ[งดิน 

 เงาะเป5นพืชท่ีมีการเน�าเสียง�ายหลังการเก็บเก่ียว ประกอบกับถ าคุณภาพไม�ดีด วยแล ว ก็จะส�งผลให 
ราคาตกตํ่า พ่ีน องเกษตรกรควรม่ันเอาใจใส�ดูแลอย�างใกล ชิด เก็บเก่ียวเงาะให ถูกวิธี ไม�นําเงาะคัดออก หรือเงาะด อย
คุณภาพมาขายปะปนกับเงาะคุณภาพดี ผลิตให ได ปริมาณตรงกับความต องการของตลาด คุณภาพดี  เพ่ือยกระดับ
ราคาให คุ มค�าต�อไป  
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