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การขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศัตรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพลีย้แป้ง และราด า ) 
ลองกองในจังหวดัสตูล 
The Extended Project of Integrated Pest Management Control Technologies (Bark Eating 

Caterpillar, Mealy bug and Sooty Mold) of Longkong  (Lansium domestica)  in Satun Province. 
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บทคัดย่อ 
  การขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และ
ราด า) ลองกองในจงัหวดัสตูล เพ่ือใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ GAP ไดมี้โอกาสศึกษา เรียนรู้ และแลกเปล่ียน
ความรู้กบันกัวิชาการและเกษตรกรดว้ยกนัเอง เพ่ือน าไปใชใ้นแปลงของเกษตรกรเอง และแนะน าให้เกษตรกร
รายอ่ืนๆในพ้ืนท่ี ซ่ึงน าไปสู่การผลิตลองกองท่ีมีคุณภาพปลอดจากศตัรูพืช เกษตรกรไดผ้ลผลิตลองกองท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน และลดการเขา้ท าลายของศตัรูลองกอง (หนอนชอนเปลือก) ไม่ต ่ากว่า 90% ด าเนินการระหว่าง
เดือนมีนาคม 2556-เดือนมิถุนายน 2558  ในพ้ืนท่ีเกษตรกรผูป้ลูกลองกอง 4 อ าเภอของจงัหวดัสตูล โดยคดัเลือก
เกษตรกรท่ีไดรั้บการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) จ านวน 10 รายๆละ 1 ไร่ รวม 10 ไร่ ไดแ้ก่  อ  าเภอมะนงั 5 
ราย อ าเภอละงู 2 ราย อ าเภอควนโดน 2 ราย และอ าเภอควนกาหลง 1 ราย ผลการด าเนินงาน พบว่า การใชเ้ทคโนโลยี
แบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัเทคโนโลยีการผลิตลองกองตามเกษตรดีท่ีเหมาะสมติดต่อกนัตั้งแต่ปี 
2556-2558 โดยเนน้การใชไ้ส้เดือนฝอยส าเร็จรูป (Steinernema carpocapsae) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องกรมวิชาการ
เกษตร ในการควบคุมปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองท าใหส้ามารถลดปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองได ้
72.96 เปอร์เซ็นต ์ โดยปี 2556 ไดผ้ลผลิตลองเฉล่ีย 996.15 กิโลกรัม/ไร่ มีคุณภาพเกรดเอและบีเฉล่ีย 37.47  
เปอร์เซ็นต ์ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนเฉล่ีย 16,318 บาท/ไร่ ส่วนปี 2557  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตต ่า
เน่ืองจากกระทบแลง้ในระยะแทงช่อดอกและยืดช่อผล ไดผ้ลผลิตลองเฉล่ีย 547.68 กิโลกรัม/ไร่ มีคุณภาพเกรดเอ
และบีเฉล่ีย 18.99 เปอร์เซ็นต ์ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทน 7,062  บาท/ไร่ และอตัราส่วนของรายไดต่้อการ
ลงทุนเฉล่ีย (Benefit Cost Ratio ; BCR) ในปี 2556 และ 2557 เท่ากบั 4.10 และ 2.41 ตามล าดบั ดงันั้น การผลิต
ลองกองโดยการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตลองกอง
คุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลสามารถท าการผลิตได ้เป็นการผลิตท่ีมีก าไร คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน  

นอกจากน้ียงัพบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้ง 10 ราย มีความพึงพอใจในการใชไ้ส้เดือนฝอย
ป้องกนัก าจัดหนอนชอนเปลือกลองกองในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก ล าต้นเกล้ียง สะอาด ไม่เป็นขุย แต่มี

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
2 กลุ่มงานวิจยัการปราบศตัรูพืชทางชีวภาพ กองกีฏและสตัววิทยา ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช กทม. 
3 กลุ่มบริการส่งออกสินคา้เกษตร ส านกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กทม. 
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ขอ้จ ากดัคือหาซ้ือไดย้าก นอกจากน้ีเกษตรกรท่ีร่วมโครงการยงัเผยแพร่สู่เกษตรกรใกลเ้คียง โดยเป็นแปลงสาธิต 
มีการศึกษาดูงานของเกษตรกรในแปลงขยายผลฯท าใหส้ามารถขยายผลเทคโนโลยีการผลิตลองกองของกรม
วิชาการเกษตรไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงเกษตรกรท่ีเขา้มาศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ 

 
ค าน า 

 ลองกอง   (Lansium domestica) เป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล ปี 2556 จงัหวดัสตูล
มีพ้ืนท่ีปลูกลองกอง 5,310 ไร่ ผลผลิตรวม 2,218.28 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 457 กิโลกรัม/ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558)  มีปัญหาการผลิตท่ีส าคญั คือ ปัญหาศตัรูพืช จากการส ารวจของศรินณาและคณะ (2553) 
พบว่า ปัญหาการผลิตลองกองของเกษตรกรผูป้ลูกลองกองในจงัหวดัพทัลุง สงขลา  และสตูล คือ หนอนชอน
เปลือกลองกอง แมลงวนัผลไม ้มดคนัไฟ มดด า  โรคราด าท่ีผลผลิต ราสีชมพู  และปัญหาผลร่วง ผลแตก 
เน่ืองจากไดรั้บน ้ ามากเกินหลงัจากแลง้ ส าหรับวิธีป้องกนัเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ป้องกนัก าจดั เป็นเหตุให้
ผลผลิตลองกองมีคุณภาพต ่าตกเกรด ขายไม่ไดร้าคา และไม่สามารถส่งอออกได ้

 นอกจากน้ียงัมีรายงานการตรวจติดตามศตัรูพืชในผลไมล้องกองท่ีส่งเขา้จ าหน่ายท่ีกวางโจว ประเทศ
จีน (ตามหนงัสือของฝ่ายการเกษตร ประจ ากงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ท่ีกษ 0215(6)01/257) ลว 13 กนัยายน 
2550 เร่ืองสภาพลองกองไทยท่ีส่งมาขายตลาดจีน) พบวา่ ลองกองสภาพดี ช่อแน่น และมีศตัรูติดนอ้ยมีประมาณ 
30% ส่วนลองกองท่ีช่อไม่ดี ผลหลุดร่วง และมีศตัรูพืชนอ้ยมีประมาณ 30% ลองกองท่ีมีราด า เพล้ียแป้ง มดด า
และศตัรูอ่ืนๆ ติดมากเห็นชดัเจนประมาณ 30 % และลองกองผลเน่า เสียหายและผลแตกประมาณ 10% 

 ทั้งน้ีไดมี้ขอ้คิดเห็นกรณีท่ีจะส่งลองกองไปขายต่างประเทศ ควรมีการเตรียมการ และจดัการศตัรูพืช
ท่ีเหมาะสม ตั้งแต่ในระดบัแปลงปลูกจนถึงก่อนการส่งออกตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวท่ี
เหมาะสมดว้ย ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรมีระบบการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) เป็นวิธีการหน่ึงในการ
ควบคุมระบบการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปราศจากสารพิษ ปราศจากศตัรูพืช  ซ่ึงจงัหวดัสตูล มี
เกษตรกรผูผ้ลผลิตลองกองเขา้ร่วมโครงการ GAP จ านวน 590 ราย พ้ืนท่ี 2,365.4 ไร่ 

 ดงันั้น ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 ด าเนินการโครงการขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชส าหรับลองกองในจงัหวดัสตูล เพ่ือให้เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ GAP ไดมี้
โอกาสศึกษา เรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้กบันกัวิชาการและเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมถึงน าไปใชใ้นแปลง
ของเกษตรกรเอง และแนะน าให้เกษตรกรรายอ่ืนๆในพ้ืนท่ีต่อไป ซ่ึงจะน าไปสู่การผลิตลองกองท่ีมีคุณภาพ
ปลอดจากศตัรูพืชต่างๆในลองกอง ไดแ้ก่ หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และราด า เป็นตน้ 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุและอุปกรณ์  

 ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 13-13-21 และ 15-15-15 ปุ๋ยอินทรีย ์ ไสเ้ดือนฝอยส าเร็จรูป (Steinernema 
carpocapsae) จุลินทรีย ์Bacillus  subtilis ถงัฉีดยา คาร์บาริล  และเคร่ืองวดัความหวาน 
 วธีิการ  
 มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1. คดัเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยพิจารณาคดัเลือกพ้ืนท่ีอ าเภอท่ีปลูกลองกอง และคดัเลือก
เกษตรกรผูผ้ลิตลองกองท่ีไดรั้บใบรับรองเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สตูล จ านวน 10 ราย ๆละ 1 ไร่ รวม 10 ไร่ ส ารวจและสัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานและการใช้เทคโนโลยีของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัก่อนเร่ิมด าเนินการ 
  2. ด าเนินการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตและป้องกนัก าจดัศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และรา
ด า) แบบผสมผสานในสวนลองกอง ซ่ึงด าเนินเพ่ือให้ไดล้องกองคุณภาพและปราศจากศตัรูพืชท่ี โดยมีการ
จดัการสวนและดูแลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม (ภาพท่ี 1) ร่วมกบัการป้องกนัก าจดัศตัรูลองกองตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร 
 2.1 ส ารวจและประเมินการเขา้ท าลายศตัรูพืชเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินโครงการในแปลงลองกอง  
  1) ส ารวจปริมาณการท าลายของหนอนชอนเปลือกลองกอง โดยการประเมินความเสียหายของ
เปลือกลองกองท่ีถูกท าลายในแต่ละตน้ จ านวน 16 ตน้/ไร่ 
  2) ส ารวจปริมาณราด า เพล้ียแป้ง และศตัรูลองกองชนิดอ่ืนท่ีพบในแปลง โดยการประเมินใน
แต่ละตน้ จ านวน 16 ตน้/ไร่ 
 2.2 ด าเนินการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช โดยมีวิธีการดงัน้ี 
 1. การป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือกลองกอง 

 การเขตกรรม 
  1) ปรับปรุงตน้ลองกองใหมี้สภาพสมบูรณ์ โดยใหน้ ้ า และใหปุ๋้ย ตามค าแนะน าในแต่ละสภาพ
แตกต่างกนั 
  2) ก าจดัวชัพืช และแหล่งอาศยัของหนอน  
   3) ปรับสภาพบริเวณโคนตน้ใหมี้ความช้ืนท่ีเหมาะสม โดยใหมี้วชัพืชข้ึนปกคลุมบาง เพ่ือเป็นท่ี
อยู่อาศยัของศตัรูธรรมชาติ เช่น มด แมงมุม เป็นตน้ ซ่ึงสามารถช่วยเพ่ิมความช้ืนให้กบัตน้ลองกอง ท าให้ตน้
ลองกองมีความแขง็แรง 
   4) ตดัแต่งก่ิงท่ีมีหนอนชอนเปลือกลองกอง และท าการขูดเปลือกล าตน้ท่ีถูกหนอนชอนเปลือก
ลองกองท าลาย โดยท าปีละ 2 คร้ัง คือ หลงัเก็บเก่ียว และก่อนแทงช่อดอก 1 เดือน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
กระทบกระเทือนต่อตาดอกท่ีเกิดข้ึนในฤดูกาล 
 การควบคุมดว้ยชีวินทรีย ์
 ส ารวจการเขา้ท าลายของหนอนชอนเปลือกลองกองต่อตน้ ก่อนป้องกนัก าจดั หากพบมีการท าลาย 
20-30% ของตน้ข้ึนไป จึงฉีดพ่นไส้เดือนฝอย โดยใชไ้ส้เดือนฝอยส าเร็จรูป (Steinernema carpocapsae) ใช ้ 2 
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ลา้นตวั/ลิตร อตัรา 2-3 ลิตร/ตน้ (1 ไร่ = 25 ตน้, 60-150 ลิตร/ไร่) ฉีดพ่น 2 คร้ังห่างกนั 15 วนั โดยท าการฉีดพ่น
ในช่วงเชา้หรือช่วงเยน็ เพ่ือป้องกนัไสเ้ดือนฝอยถูกท าลายจากความร้อนและแสงแดด  
 2. การป้องกนัก าจดัราด า  
  1) ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง เพ่ือลดความช้ืนในทรงพุ่ม และลดการสะสมของเช้ือ 
  2) พ่นสารป้องกนัก าจดัโรคพืช ไดแ้ก่ จุลินทรีย ์Bacillus  subtilis อตัรา 20 กรัม/น ้า 20 ลิตร ฉีด
พ่นก่อนเกบ็เก่ียว 1 เดือน 
 3. การป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งลองกอง 
 ตดัแต่งก่ิงเพ่ือลดการเป็นพาหะของมดพาไปยงัตน้อ่ืน ๆ ประเมินปริมาณเพล้ียแป้ง โดยหากพบตวั
เต็มวยัมากกว่าหรือเท่ากบั 10 ตวัต่อช่อผล ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมีค่าความเสียหายระดบัเศรษฐกิจใชเ้ศษผา้ชุบ
น ้ามนัเคร่ืองหรือ สารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน อตัรา 20 มล.ต่อน ้า 20 ลิตร หรือคาร์บาริลอตัรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 20 ลิตร พนัไวต้ามก่ิงไม ้หรือพ่นสารบริเวณโคนตน้ เพ่ือป้องกนั มด และเพล้ียแป้ง ท่ีอาศยัอยู่ในดินไต่
ข้ึนมาบนตน้  
 4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และราด า) ในลองกองจงัหวดัสตูล 
 การบันทึกข้อมูล 

 1. ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
  2. สภาพแวดลอ้ม : ลกัษณะดิน และขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา เช่น การกระจายตวัของฝน 

   3. ขอ้มูลชนิดและปริมาณศตัรูพืช 
  3.1 ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกอง โดยการประเมินหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนและ
หลงัการฉีดพ่นไส้เดือนฝอย 5 ชนิด คือ หนอนชอนเปลือกขนาดใหญ่ (Cossus chloratus) หนอนชอนเปลือก
ขนาดกลาง 2 ชนิด (Prasinoxena sp. และ Labdia semicoccinea (Stainton) หนอนชอนเปลือกขนาดเลก็ 2 ชนิด 
(Decadarchis sp. และ Hypatima sp.) (ภาพผนวกท่ี 1) โดยการสุ่มบริเวณล าตน้และก่ิงจ านวน 5 ตน้ โดยนบั
จ านวนหนอนบริเวณล าตน้ ก่ิงใหญ่ 2 ก่ิง และก่ิงเลก็ 3 ก่ิง ความยาว 30 เซนติเมตร/ก่ิง ซ่ึงนบัจ านวนหนอนชอน
เปลือกลองกองก่อนการฉีดพ่น และนบัจ านวนหนอนชอนเปลือกลองกองหลงัฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอยคร้ังท่ี 2 แลว้ 2-3 วนั  
   3.2 ปริมาณราด า โดยประเมินราด าในผลผลิตลองกองท่ีเกบ็เก่ียว 
   3.3 ปริมาณเพล้ียแป้งลองกอง โดยประเมินเพล้ียแป้งในผลผลิตลองกองท่ีเกบ็เก่ียว  
  4. ขอ้มูลพืช 
   4.1 ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต (เกรดคุณภาพ) 
   ประเมินผลผลิตลองกองจ านวน 16 ตน้/ไร่ ประเมิน 4 ทิศ/ตน้ โดยการนบัจ านวนช่อ/ตน้ แบบ
แบ่งเกรดคุณภาพ ไดแ้ก่ เกรดA  เกรดB เกรดC และตกเกรด 
   4.2 องคป์ระกอบคุณภาพผลผลิต ไดแ้ก่ ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดใ้นน ้าคั้น (Total Soluble 
Solids ;TSS) โดยการสุ่มตวัอย่างผลผลิตทุกเกรดคุณภาพ (เกรดA  เกรด B เกรด C และตกเกรด)  รวม 20 
กิโลกรัม/แปลง เพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพผลผลิต 



 

23 

  5. ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูร่้วมโครงการและการยอมรับของเกษตรกรต่อเทคโนโลยี
การป้องกนัก าจดัศตัรูลองกองแบบผสมผสานและเทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
  1. ผลการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 
 การคดัเลือกแปลงลองกองเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล ไดด้ าเนินการคดัเลือกเกษตรกรผูผ้ลิตลองกองท่ี
ไดรั้บใบรับรองเกษตรดีทีเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) ในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอของจงัหวดัสตูล จ านวน  
10 แปลงๆละ 1 ไร่ รวม 10 ไร่ ไดแ้ก่ อ  าเภอมะนงั 5 แปลง อ าเภอละงู 2 แปลง อ าเภอควนโดน 2 แปลง และอ าเภอ
ควนกาหลง 1 แปลง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตลองกองท่ีส าคญัของจงัหวดัสตูล โดยปี 2556 4 อ าเภอดงักล่าว (อ าเภอมะนงั 
ละงู ควนโดน และควนกาหลง) มีพ้ืนท่ีปลูกลองกองรวมกนั 4,595 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของพ้ืนท่ีปลูกลองกอง
จงัหวดัสตูล โดยจังหวดัสตูลมีพ้ืนท่ีปลูกลองกอง 5,310 ไร่ ผลผลิตรวม 2,218.28 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 457 
กิโลกรัม/ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ซ่ึงเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ GAP ในพ้ืนท่ีสตูลจ านวน 
590 ราย พ้ืนท่ี 2,365.4 ไร่  

 ข้อมูลพื้นฐานแปลงลองกองก่อนด าเนินโครงการของเกษตรกร 
 ผลการด าเนินการสัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตลองกองของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลจ านวน 10 ราย พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตลองกองเฉล่ีย 17.50 ปี 
พ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 2.65 ไร่ ลกัษณะหรือสภาพสวนส่วนใหญ่เป็นสวนผสม 100 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงปลูกร่วมกบัทุเรียน 
มงัคุด ปาลม์น ้ามนั กลว้ย สละ และกระทอ้น เป็นตน้ ดงัตารางท่ี 1 เกษตรกรร้อยละ 90 มีการตดัแต่งก่ิงหลงัการ
เก็บเก่ียวมีการงดให้น ้ าเพ่ือชกัน าการออกดอกร้อยละ 50 เป็นสวนท่ีมีระบบให้น ้ าแบบสปริงเกอร์ร้อยละ 30 
เกษตรกรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 90 มีการตดัแต่งช่อดอก/ช่อผล ให้เหลือ 1-2 ช่อ/กลุ่มช่อดอกเกษตรกรมีการ
ใส่ปุ๋ย 1-3 คร้ัง/ปี โดยเกษตรกรร้อยละ 70 มีใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 1- 2 กิโลกรัม/ตน้ หลงัเก็บเก่ียว 1 เดือน
เกษตรกรร้อยละ 40 ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24  อตัรา 1- 3 กิโลกรัม/ตน้ ก่อนการออกดอก 1-2 เดือน และเกษตรกรร้อย
ละ 80  ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 1- 2 กิโลกรัม/ตน้ ก่อนการเกบ็เก่ียว 1-2 เดือน และมีเกษตรกรเพียง 2 ราย คิด
เป็นร้อยละ 20 ท่ีมีการใส่ปุ๋ยครบ 3 สูตร เพ่ือการผลิตลองกองคุณภาพ (15-15-15 8-24-24 และ 13-13-21) ดงั
ตารางท่ี 2 ปัญหาการผลิตลองกองจงัหวดัสตูล คือ ราคาผลผลิตตกต ่า ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศซ่ึงมี
ผลต่อการออกดอกติดผลลองกอง และศตัรูลองกองส่วนใหญ่ คือ หนอนชอนเปลือกลองกอง แมลงวนัผลไม ้รา
ด า ผีเส้ือมวนหวาน มด และคา้งคาว เกษตรกรไม่มีการใชไ้ส้เดือนฝอยในการป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือก
ลองกอง (ตารางท่ี 1) 
 ข้อมูลดนิในแปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
 ลกัษณะดินแปลงลองกองของเกษตรกรในจงัหวดัสตูลซ่ึงเป็นขอ้มูลชุดดินท่ีได้จากการวดัพิกัด
ภูมิศาสตร์ในแปลงลองกองเกษตรกร และน าค่ามาศึกษาจากแผนท่ีชุดดินมาตราส่วน 1: 25,000 ของกรมพฒันา
ท่ีดิน  พบว่า แปลงลองกองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินท่ี 51 ซ่ึงเป็นดินต้ืน การระบายน ้าดีถึงค่อนขา้งมาก ความ
อุดมสมบูรณ์ต ่า และ กลุ่มชุดดินท่ี 26 เป็นดินเหนียวลึกถึงลึกมาก การระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ต ่า  รองลงมาคือ กลุ่มชุดดินท่ี 34 ซ่ึงเป็นดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ต ่า กลุ่มชุดดิน
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ท่ี 53 ซ่ึงเป็น ดินเหนียวลึกปานกลาง มีลูกรังหรือเศษหิน มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า และ กลุ่มชุดดินท่ี 32 เป็นดิน
ร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดงัตารางท่ี 1 (กรมพฒันาท่ีดิน, 2558:ออลไลน์)  ซ่ึงเป็นแปลงนายเทิดภูมิ 
สารารักษ ์มีดินท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกลองกองมากกว่าแปลงอ่ืน เน่ืองจากเป็นดินร่วนปนทรายท่ีมี
อินทรียวตัถุค่อนขา้งสูง เป็นดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกลองกอง (กรมวิชาการการเกษตร, 2546:ออลไลน)์ 
  ปริมาณน า้ฝนจงัหวดัสตูล 
  จงัหวดัสตูลมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดั
พาจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ากมหาสมุทรอินเดีย ลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน มี 2 ฤดู โดย
ในปี พ.ศ. 2556-2557 มีช่วงฤดูฝนท่ียาวนานระหวา่งเดือนเมษายนถึงธนัวาคม และมีช่วงฤดูร้อนเพียง 3 เดือน คือ 
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปริมาณฝนตกรายปี 2556-2557 มีปริมาณน ้าฝนอยู่ในช่วง 2,206-2,361 มิลลิเมตร
ต่อปี โดยมีจ านวนวนัฝนตก 172-178 วนั/ปี ฝนตกชุกท่ีสุดในช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม และแห้งแลง้ท่ีสุด
ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม (กรมอุตุนิยมวิทยาสตูล, 2558:ออลไลน)์ 
  จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ พ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียประมาณ 2283 มิลลิเมตรต่อปีมี
จ านวนวนัฝนตก 172-178 วนั/ปี ซ่ึงเพียงพอกบัความตอ้งการเพ่ือการเจริญเติบโตไดดี้ของลองกองซ่ึงอยู่ในช่วง 
2,000-3,000 มม./ปี จ านวนวนัท่ีฝนตกประมาณ 150-200 วนัต่อปี (กรมวิชาการการเกษตร, 2546:ออลไลน์) แต่
ในปี 2557 มีขอ้จ ากดัในการกระจายตวัของฝนซ่ึงมีช่วงแลง้ติดต่อกนัยาวนานเป็นเวลาประมาณ 70 วนั คือ 
ตั้งแต่ตน้เดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม 2557 (ตารางท่ี 4) ซ่ึงเป็นช่วงแทงช่อดอกและยืดช่อดอกของ
ลองกอง (ภาพท่ี 1) ท าใหล้องกองกระทบแลง้ยาวนาน ซ่ึงมีผลต่อการแทงช่อดอกและยืดช่อดอกลองกอง 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานแปลงลองกองเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชลองกองในจงัหวดัสตูลจ านวน 10 ราย 

แปลง ที่อยู่ 
พกิดัแปลง กลุ่มชุด

ดนิ 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
ชนิดพืชร่วม ชนิดศัตรูพืช 

X Y Z 

1.นายดอคอนี บูละ : ST1 259 ม.4 ต.ปาลม์พฒันาอ.มะนงั  603363 774507 58 51 2 มงัคุด หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้

2.นายวณีา สุมาลี   :  ST2 46 ม.4  ต.ปาลม์พฒันาอ.มะนงั 604039 774303 46 51 2 สละ มงัคุด 
หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้ ราด า  
เพล้ียแป้ง ผีเส้ือมวนหวาน มด คา้งคาว 

3.นายอารีย ์หลีแจ ้ : ST3 5/1 ม.4 ต.ปาลม์พฒันา อ.มะนงั  604039 774708 54 51 1.5 กลว้ย 
หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้  
ราด า มด คา้งคาว 

4.นายหมดักะเส็ม หมุด  : ST4 177/1 ม.4 ต.ปาลม์พฒันา อ.มะนงั 603653 774063 59 53 3 ปาลม์น ้ ามนั ทุเรียน หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้

5.นายปรีชา แคยหิวา  : ST5 151 ม.5 ต.นิคมพฒันา อ.มะนงั 599297 764835 46 26 4 มงัคุด ทุเรียน กลว้ย 
หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้  
เพล้ียแป้ง มด  

6.นายสุธรรม อตัถะ :ST6 9 ม.9 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง 605297 763701 46 34 6 มงัคุด ทุเรียน หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้

7.นายประมวล แสงวมิาน: ST7 53  ม.11 ต.น ้ าผดุ อ.ละงู 597758 775024 41 26 2 ยางพารา กลว้ย 
หนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไม ้  
มด คา้งคาว 

8.นายสมศกัด์ิ ละมุนสุข : ST8 59 ม.11 ต.น ้ าผดุ อ.ละงู 597797 775134 41 26 3 ปาลม์น ้ ามนั หนอนชอนเปลือก มด คา้งคาว 

9.นายเทิดภูมิ สารารักษ ์: ST 9 43 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 619073 750860 46 32 1.5 กลว้ย  สละ กระทอ้น หนอนชอนเปลือก คา้งคาว 

10.นายยนุู วายะโยะ๊ : ST10 90 ม.1ต.วงัประจนั อ.ควนโดน 624423 752538 57 34 1.5 มงัคุด ทุเรียน กลว้ย เงาะ หนอนชอนเปลือก มด คา้งคาว 
หมายเหตุ : ขอ้มูลชุดดิน จาก แผนท่ีชุดดินมาตราส่วน 1: 25,000 (www.eis.ldd.go.th/lddeis/soilview.aspx) 

http://www.eis.ldd.go.th/lddeis/soilview.aspx
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ตารางที่ 2 การดูแลรักษาแปลงลองกองของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชในลองกองจงัหวดัสตูลจ านวน 10 ราย 

แปลง 
ตดัแต่งกิง่
หลงัการ
เกบ็เกีย่ว 

งดการให้น า้ก่อน
การออกดอก 

ระบบ
น า้ 

ตดัแต่งช่อ
ดอก/ช่อผล 

การใส่ปุ๋ ย 

ST1 ตดัแต่งก่ิง งดใหน้ ้ า1-2เดือน ไม่มี เหลือ 1-2 ช่อ 15-15-15  1 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว                  
ST2 ตดัแต่งก่ิง ไม่มีการงดใหน้ ้ า สปริงเกอร์ เหลือ 1 ช่อ 8-24-24  1-2 กก./ตน้ ก่อนออกดอก 1-2 

เดือน  และ 13-13-21 2 กก./ตน้ ก่อน
เก็บเก่ียว 1 เดือน 

ST3 ตดัแต่งก่ิง ไม่มีการงดใหน้ ้ า ไม่มี เหลือ 1 ช่อ 8-24-24  2-3 กก./ตน้ ก่อนออกดอก 1-2 
เดือน  และ 13-13-21  2 กก./ตน้ ก่อน
เก็บเก่ียว 1 เดือน   

ST4 ตดัแต่งก่ิง งดใหน้ ้ า1-2เดือน สปริงเกอร์ เหลือ 1-2ช่อ 15-15-15  2 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว  และ 
13-13-21  2 กก./ตน้ ก่อนเก็บเก่ียว 1 
เดือน 

ST5 ไม่ตดัแต่ง งดใหน้ ้ า1-2เดือน ไม่มี ไม่ตดัแต่ง 15-15-15  1 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว  
ST6 ตดัแต่งก่ิง งดใหน้ ้ า1-2เดือน สปริงเกอร์ เหลือ 1-2 ช่อ 15-15-15  1-2 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว                              

8-24-24  1-2 กก./ตน้ ก่อนออกดอก 1-2 
เดือน  และ 13-13-21  2 กก./ตน้ ก่อน
เก็บเก่ียว 1 เดือน 

ST7 ตดัแต่งก่ิง ไม่มีการงดใหน้ ้ า ไม่มี เหลือ 1 ช่อ 15-15-15 1-2 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว 
และ 13-13-21  2 กก./ตน้ ก่อนเก็บเก่ียว 
1 เดือน 

ST8 ตดัแต่งก่ิง ไม่มีการงดใหน้ ้ า ไม่มี เหลือ 1 ช่อ 15-15-15  1-2 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว                             
และ 13-13-21  1 กก./ตน้ ก่อนเก็บเก่ียว 
1 เดือน 

ST9 ตดัแต่งก่ิง งดใหน้ ้ า1-2เดือน ไม่มี เหลือ 1-2ช่อ 15-15-15  1 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว  และ 
13-13-21  1 กก./ตน้ ก่อนเก็บเก่ียว 1 
เดือน 

ST10 ตดัแต่งก่ิง ไม่มีการงดใหน้ ้ า ไม่มี เหลือ 1 ช่อ 15-15-15  1 กก./ตน้ หลงัเก็บเก่ียว          
8-24-24 อตัรา 2-3กก./ตน้ ก่อนออก
ดอก 1-2 เดือน และ 13-13-21  2 กก../
ตน้ ก่อนเก่ียว 1 เดือน 
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 ตารางที่ 3  ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน (มิลลิเมตร) และจ านวนวนัฝนตก (พ.ศ.2556-2558) ช่วงการทดลองในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล 

เดือน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณน า้ฝน 
(มม.) 

จ านวนวัน 
ฝนตก 

ปริมาณน า้ฝน 
(มม.) 

จ านวนวัน 
ฝนตก 

ปริมาณน า้ฝน 
(มม.) 

จ านวนวัน 
ฝนตก 

มกราคม 25.6 5 46 3 35.9 4 
กมุภาพนัธ์  84.8 9 0 0 6.2 2 
มีนาคม 67.4 5 13.7 6 35.9 3 
เมษายน 255.4 16 339.4 18 244.4 19 
พฤษภาคม  132.5 18 178.3 18 180.4 17 
มิถุนายน 378.7 19 127.1 10 - - 
กรกฎาคม 183.6 13 181.8 12 - - 
สิงหาคม 244.6 19 332.9 22 - - 
กนัยายน 256.8 18 339.8 22 - - 
ตุลาคม 385.7 27 384.7 21 - - 
พฤศจิกายน 140.2 19 196.4 20 - - 
ธนัวาคม 51 10 220.5 20 - - 

รวม 2,206.3 178 2,360.6 172 502.8 45 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยาสตูล, 2558:ออลไลน์ 
หมายเหตุ :  มกราคม 2557 ฝนตกวนัท่ี 3 , 4 ,9 มกราคม 2557  

  มีนาคม 2557 ฝนตกวนัท่ี 15 , 16 ,17, 18, 29, 31 มีนาคม 2557  
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ภาพที่ 1 ปฏิทินการผลิตลองกองคุณภาพของจงัหวดัสตูล 

ก.ย. - พ.ย. ธ.ค. - ม.ค. ก.พ. - ม.ีค. เม.ย. - ม.ิย. ก.ค. - ส.ค. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ระยะเตรียมความพร้อมของต้น 
-ตดัแต่งก่ิงและขั้วช่อดอก 
-ใส่ปุ๋ย 15-15-15  1-2 กก./ตน้ 
 ใส่ปุ๋ยคอก 20-25 กก./ตน้ 
-ป้องกนัก าจดัโรคแมลง 
-ใหน้ ้าสม ่าเสมอ 
 

ระยะก่อนออกดอก  
(ชักน าการออกดอก) 
-ตดัแต่งก่ิงแขนง  
-ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 1 กก./ตน้ 
-ก าจดัวชัพืชรอบโคนตน้ 
-งดใหน้ ้า 30-45 วนั 
-ใบลองกองเห่ียวใหน้ ้าเตม็ท่ี 1 
คร้ัง 
 

ระยะแทงช่อดอกและยืดช่อดอก 
-เม่ือเห็นตุ่มตาดอก เร่ิมใหน้ ้า
สม ่าเสมอ 
-ใส่ปุ๋ย 15-15-15 1 กก./ตน้ พ่น 
GA3 100 มก/น ้า 1 ลิตร เพ่ือยืดช่อ 
-ตดัแต่งช่อดอก ใหเ้หลือ 1-2/กลุ่ม 
ระยะห่าง 25-30 ซม. 
 
 

ระยะพฒันาผล 
-ตดัแต่งช่อผล 2 คร้ัง 2-3 
สปัดาห์ และ 7-8 สปัดาห์ ให้
เหลือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
-ใส่ปุ๋ย 13-13-21 1-2 กก./ตน้ 
-ใหน้ ้าสม ่าเสมอ 
 

ระยะเกบ็เกีย่ว 
-เกบ็ช่อผลท่ีอาย ุ13-15 สปัดาห์
หลงัดอกบาน 
-ก่อนเกบ็ควรชิมท่ีปลายช่อ 
-บีบผลปลายช่อรู้สึกน่ิม 
-ควรเกบ็ในช่วงอุณหภูมิต ่าช่วง
เชา้หรือเยน็ 
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 2. ผลการด าเนินการขยายผลโดยได้แนะน าและให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพเพ่ือให้
เกษตรกรปฏิบัตติามขั้นตอน  
 1. ส ารวจและประเมินการเข้าท าลายศตัรูพืชเบ้ืองต้นก่อนด าเนินการปี 2556 ในแปลงลองกอง
จงัหวดัสตูล  
 ส ารวจและประเมินการเขา้ท าลายศตัรูพืชเบ้ืองตน้ก่อนด าเนินการปี 2556 ในแปลงลองกองจงัหวดั
สตูล พบว่า แปลงลองกองจงัหวดัสตูลมีปัญหาการเขา้ท าลายของหนอนชอนเปลือกลองกองมากท่ีสุดเฉล่ีย 
45.02 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ ราด าเฉล่ีย 5.24 เปอร์เซ็นต์ แมลงวนัผลไมเ้ฉล่ีย 4.12 เปอร์เซ็นต์ ราขาวเฉล่ีย 
0.84 เปอร์เซ็นต์ และเพล้ียแป้งเฉล่ีย 0.57 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีการเขา้ท าลายของผีเส้ือมวนหวานและมด 
เน่ืองจากในช่วงท่ีท าการประเมินก่อนโครงการ คือ ช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ซ่ึงเป็นช่วงลองกองติดผลอ่อนมี
อายุประมาณ 4-6 สัปดาห์หลงัดอกบาน จากการประเมินเบ้ืองตน้จะเห็นไดว้่าหนอนชอนเปลือกลองกองเป็น
ศตัรูลองกองท่ีสร้างความเสียหายระดบัเศรษฐกิจในจังหวดัสตูล ส่วนโรคและแมลงศตัรูอ่ืนๆได้แก่ ราด า 
แมลงวนัผลไม ้ราขาว และเพล้ียแป้ง ไม่สร้างความเสียหายในระดบัเศรษฐกิจส าหรับการผลิตลองกองใน
จงัหวดัสตูล ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4 ปริมาณศตัรูพืชท่ีพบจากการประเมินก่อนการด าเนินโครงการในจงัหวดัสตูลปี 2556 

แปลง 
ศัตรูพืชที่พบ 

หนอนชอน
เปลือก(%) 

เพลีย้แป้ง 
(%) 

ราด า 
(%) 

ราขาว 
(%) 

แมลงวัน
ผลไม้(%) 

ผเีส้ือมวน
หวาน(%) 

มด 
(%) 

ST1 29.69 0.00 4.14 0.31 1.94 0.00 0.00 
ST2 50.63 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 
ST3 46.88 0.19 11.64 0.00 7.81 0.00 0.00 
ST4 48.13 0.63 6.63 2.50 3.13 0.00 0.00 
ST5 61.25 1.88 4.63 1.88 9.69 0.00 0.00 
ST6 14.06 0.00 2.63 0.00 1.38 0.00 0.00 
ST7 59.06 0.63 15.87 2.81 5.94 0.00 0.00 
ST8 56.88 0.00 3.00 0.56 7.44 0.00 0.00 
ST9 46.00 0.00 3.87 0.00 3.87 0.00 0.00 

ST10 37.65 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เฉลีย่ 45.02 0.57 5.24 0.84 4.12 0.00 0.00 
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 2. ผลการการใชไ้สเ้ดือนฝอยเพ่ือป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือกลองกอง 
 ปี 2556 การประเมินหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัการฉีดพ่นไส้เดือนฝอย ด าเนินการ

ในช่วงเดือนตุลาคม หลงัการเกบ็เก่ียวผลผลิตลองกอง เป็นช่วงเตรียมความพร้อมของตน้ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากไม่กระทบการแทงช่อดอก พบว่า แปลงลองกองจงัหวดัสตูลมีหนอนชอนเปลือกลองกองเฉล่ีย 4.18 
ตวั/ตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่พบหนอนขนาดใหญ่ (Cossus chloratus) รองลงมาคือ หนอนขนาดเลก็  (Decadarchis sp. 
และ Hypatima sp.) และหนอนขนาดกลางพบน้อยท่ีสุด (Prasinoxena sp. และ Labdia semicoccinea 
(Stainton)) ดงัตารางท่ี 5 โดยการท าลายผิวเปลือกลองลองของหนอนชอนเปลือกลองกองมีผลต่อการแทงช่อ
ดอก จึงมีความจ าเป็นต้องป้องกันก าจัดโดยวิธีผสมผสาน ได้แก่ การตัดแต่งก่ิงภายในทรงพุ่มให้มีแสงท่ี
เหมาะสมไม่ทึบจนเกินไป และการใชไ้ส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae)  หลงัจากฉีดพ่นไส้เดือนฝอย 
(Steinernema carpocapsae) ในแปลงลองกอง พบว่า ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองมีปริมาณลดลงเฉล่ีย 
64.49 เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางท่ี 7  ไส้เดือนฝอยจะเขา้ท าลายโดยปลดปล่อยแบคทีเรียเจริญเติบโตภายในหนอน
ชอนเปลือกลองกองท าใหห้นอนชอนเปลือกลองกองตายภายใน 24-48 ชัว่โมง (จรัสศรี, 2553) ดงัภาพผนวกท่ี 2 
ตารางที่ 5 ปริมาณการลดลงของหนอนชอนเปลือกลองกอง (เปอร์เซ็นต์) ในแปลงลองกองเกษตรกรจงัหวดั
สตูลหลงัการฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย ปี 2556  

แปลง 

ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองเฉลีย่/ต้น (ตวั) ปริมาณ
หนอนที่
ลดลงหลงั
ฉีดไส้เดือน

ฝอย 
 (%) 

Cossus chloratus Prasinoxena sp. 

Labdia semicoccinea 
(Stainton) 

Decadarchis sp. 

Hypatima sp. 

รวม 5 ชนิด 

ก่อนฉีด หลงัฉีด ก่อนฉีด หลงัฉีด ก่อนฉีด หลงัฉีด 
ก่อน
ฉีด 

หลงัฉีด 

ST1 0.8 0.4 0.4 0.0 0.6 0.0 1.8 0.4 77.78 

ST2 0.8 0.2 0.0 0.0 1.0 0.2 1.8 0.4 77.78 

ST3 2.8 0.2 1.6 1.60 2.6 2.0 7.0 3.8 45.71 

ST4 1.4 0.6 0.6 0.40 1.2 0.8 3.2 1.8 43.75 

ST5 5.2 2.8 0.6 0.40 0 0.0 5.8 3.2 44.83 

ST6 3.4 1.2 1.4 0.20 1.0 0.2 5.8 1.6 72.41 

ST7 0.4 0.2 2.6 0.20 3.0 1.0 6.0 1.4 76.67 

ST8 0 0.0 1.6 0.60 2.4 0.6 4.0 1.2 70.00 

ST9 3.0 2.6 1.0 0.60 1.0 0 5.0 3.2 36.00 

ST10 0.4 0.0 0.2 0.00 0.8 0 1.4 0.00 100.00 

เฉลีย่ 1.82 0.82 1.00 0.40 1.36 0.48 4.18 1.70 64.49 
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 ปี 2557 การประเมินหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนและหลงัการฉีดพ่นไส้เดือนฝอย ด าเนินการ
ในช่วงเดือนกันยายน หลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตลองกอง เป็นช่วงเตรียมความพร้อมของต้น ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
เหมาะสมเน่ืองจากไม่กระทบการแทงช่อดอก พบว่า แปลงลองกองจงัหวดัสตูลมีหนอนชอนเปลือกลองกอง
เฉล่ีย 1.84 ตวั/ตน้  ซ่ึงส่วนใหญ่พบหนอนขนาดใหญ่ (Cossus chloratus) ส่วนหนอนขนาดกลาง (Prasinoxena 
sp. และ Labdia semicoccinea (Stainton)) และหนอนขนาดเลก็( Decadarchis sp. และ Hypatima sp.) มีปริมาณ
ใกลเ้คียงกนั ดงัตารางท่ี 8 หลงัจากฉีดพ่นไส้เดือนฝอย(Steinernema carpocapsae)  จ านวน 10 แปลง พบว่า 
ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองมีปริมาณลดลงเฉล่ีย 81.42 เปอร์เซ็นต ์ดงัตารางท่ี 6   
 จากการทดลอง จะเห็นไดว้่า การใชไ้ส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อย่างถูกตอ้งท าให้
ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองลดลงทั้ง 2 ปี โดยปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองก่อนการฉีดพ่นไส้เดือน
ฝอยในปี 2556 มีปริมาณ 4.18 ตวั/ตน้/แปลง และเม่ือมีการฉีดพ่นไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) 
จ านวน 2 ปี พบว่า ในปี 2557 หนอนชอนเปลือกลองกองมีปริมาณลดลงเหลือ 0.38 ตวั/ต้น/แปลง คิดเป็น
ปริมาณการลดลงของหนอนชอนเปลือกลองกองเฉล่ีย 72.96 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ตน้ลองกองเกล้ียง สะอาด ไม่
เป็นขุย สะเก็ดลดลง ดังภาพผนวกท่ี 3 ซ่ึงส่งผลท าให้ตน้ลองกองมีความอุดมสมบูรณ์ การแทงช่อดอกได้
เพ่ิมข้ึน ปริมาณผลผลิตสูงข้ึนหากมีการจดัการสวนท่ีดีและปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการผลิตลองกอง 
ตารางที่ 6 ปริมาณการเขา้ท าลายของหนอนชอนเปลือกลองกองในแปลงลองกองเกษตรกรจงัหวดัสตูลก่อนการ
ฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย ปี 2557 

แปลง 

ปริมาณหนอนชอนเปลือกลองกองเฉลีย่/ต้น (ตวั) ปริมาณ
หนอนที่
ลดลงหลงั
ฉีดไส้เดือน

ฝอย 
 (%) 

Cossus chloratus Prasinoxena sp. 

Labdia semicoccinea 
(Stainton) 

Decadarchis sp. 

Hypatima sp. 

รวม 5 ชนิด 

ก่อนฉีด หลงัฉีด ก่อนฉีด หลงัฉีด ก่อนฉีด หลงัฉีด ก่อนฉีด หลงัฉีด 

ST1 0.00 0 0.00 0 0.20 0 0.20 0.0 100.00 

ST2 1.60 0 1.20 0 0.40 0 3.20 0.0 100.00 

ST3 0.20 0 0.60 0 0.00 0.2 0.80 0.2 75.00 

ST4 1.60 0 1.20 0 1.60 0 4.40 0.0 100.00 

ST5 0.40 0 0.00 0 0.00 0.2 0.40 0.2 50.00 

ST6 0.00 0 0.00 0 0.20 0 0.20 0.0 100.00 

ST7 0.40 0 0.00 0 0.20 0.2 0.60 0.2 66.67 

ST8 0.40 0 0.00 0 0.20 0.2 0.60 0.2 66.67 

ST9 4.00 2.4 1.40 0.2 1.40 0.4 6.80 3.0 55.88 

ST10 0.00 0 0.60 0 0.60 0 1.20 0.0 100.00 

เฉลีย่ 0.86 0.24 0.50 0.02 0.48 0.12 1.84 0.38 81.42 
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 3.ประเมินปริมาณเพล้ียแป้ง และราด า ช่วงเกบ็เก่ียวผลผลิต 
 การประเมินและป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตในจงัหวดัสตูล ปี 2556 และ ปี 2557  
พบว่า มีปริมาณเพล้ียแป้งเฉล่ีย 0.24 และ 2.20 ตัว ตามล าดับ ซ่ึงเป็นระดับท่ีไม่สร้างความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจจึงไม่ใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดั ยกเวน้ ปี 2557 แปลงนายปรีชา แคยิหวาพบเพล้ียแป้งในช่อ
ผลผลิตลองกองเฉล่ีย 18 ตวัต่อช่อ ดงัตารางท่ี 7  ซ่ึงเป็นความเสียหายระดบัเศรษฐกิจ (เพล้ียแป้งมีค่าความ
เสียหายระดบัเศรษฐกิจคือ พบตวัเต็มวยัมากกว่าหรือเท่ากบั 10 ตวัต่อช่อผล) เน่ืองจากมีการปฏิบติัดูแลรักษา
นอ้ยมากไม่มีการก าจดัวชัพืช มีมดปริมาณมากซ่ึงเป็นตวัน าเพล้ียแป้ง และเกษตรกรจะปรับเปล่ียนเป็นปลูกพืช
ชนิดอ่ืนเน่ืองจากผลผลิตลองกองราคาต ่า ไม่คุม้ทุน  จึงแนะน าให้ควบคุมและก าจดัเพล้ียแป้งโดยการก าจดัมด 
ซ่ึงเป็นตวัน าเพล้ียแป้งโดยการใชส้ารคาร์บาริล ตามอตัราแนะน าในฉลาก 
 การประเมินและป้องกันก าจดัราด าในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตในจงัหวดัสตูล ปี 2556 และ ปี 2557  
พบว่า มีปริมาณราด าเฉล่ีย 3.40 และ 0.89 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ระดบัการเกิดโรคต ่า  คือ อยู่ในระดบัท่ี 1  ซ่ึง
เป็นระดับท่ีไม่สร้างความเสียหายระดับเศรษฐกิจอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรมีการจัดการสวนท่ีดี ท าให้
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะกบัการเกิดโรคราด า 

 
ตารางที่ 7 ปริมาณเพล้ียแป้ง และราด า ในช่วงเกบ็เก่ียวผลผลิตลองกองในจงัหวดัสตูล ปี 2556 และ ปี 2557 

แปลง 
ปริมาณโรค-แมลงศัตรูลองกองเฉลีย่ 

เพลีย้แป้ง/ช่อผล (ตวั) ราด า/ช่อผล(%) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
ST1 0.00 0.00 2.80 2.17 
ST2 0.00 1.26 5.42 0.00 
ST3 0.40 0.40 4.50 0.48 
ST4 0.53 0.00 4.35 1.43 
ST5 0.92 18.32 2.35 0.23 
ST6 0.50 0.00 2.11 0.00 
ST7 0.00 2.00 2.83 4.60 
ST8 0.00 0.00 3.21 0.00 
ST9 0.00 0.00 4.35 0.00 

ST10 0.00 0.00 2.07 0.00 
เฉล่ีย 0.24 2.20 3.40 0.89 

 4. ปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกอง  
  ปี 2556 ปริมาณผลผลิตลองกองเฉล่ียในแปลงเกษตรกรจงัหวดัสตูล จ านวน 10 แปลง พบว่า ผลผลิต
ลองกองมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 996.15 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางท่ี 8) ซ่ึงใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงกวา่ผลผลเฉล่ียลองกองทั้ง
จงัหวดัสตูลท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียเพียง 457 กก./ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ลองกองมีคุณภาพเกรดเอ
และเกรดบีเฉล่ียมากถึง 37.47 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 9)  เน่ืองจากเกษตรกรจึงมีการจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีการ
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ผลิตลองกองคุณภาพของกรมวิชาการเกษตร ไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ย การตดัแต่งช่อดอก การตดัแต่งช่อผล และการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน ท าใหส้ามารถผลิตลองกองคุณภาพ ส าหรับปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้น
น ้าคั้น (TSS) ทั้ง 10 แปลงอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม คือ มีค่าระหวา่ง 15-20 เปอร์เซ็นต ์(จ าเป็น, 2547) 
 ปี 2557 ปริมาณผลผลิตลองกองเฉล่ียในแปลงเกษตรกรจงัหวดัสตูล จ านวน 10 แปลง พบว่า ผลผลิต
ลองกองมีปริมาณผลผลิตต ่า โดยมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 547.68 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางท่ี 8) ลองกองมีคุณภาพเกรด
เอและเกรดบีต ่าเพียง 18.99 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 9) ถึงแมบ้างแปลงจะมีการจดัการสวนท่ีดี ตั้งแต่การตดัแต่งก่ิง 
ตดัแต่ง 
 
ตารางที่ 8 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในโครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือ
ควบคุมศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และราด า) ลองกองในจงัหวดัสตูล ปี 2556 และปี 2557 

แปลง 
ปริมาณและคุณภาพผลผลติลองกองเฉลีย่ 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน า้คั้น (เปอร์เซ็นต์) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

ST1 665.08 522.08 18.20 18.07 
ST2 877.36 497.68 18.17 15.71 
ST3 1,271.81 515.87 18.14 16.97 
ST4 728.91 671.82 18.38 17.10 
ST5 855.81 390.25 18.70 18.33 
ST6 1,483.86 1,147.65 18.49 18.41 
ST7 1,154.07 411.66 18.05 17.44 
ST8 1,437.90 391.83 18.42 18.06 
ST9 952.24 532.14 17.93 17.97 

ST10 534.41 395.77 18.14 18.62 
เฉลีย่ 996.15 547.68 18.26 17.67 

 
 ช่อดอก ช่อผล การใส่ปุ๋ย และการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เน่ืองจากกระทบแลง้เป็นระยะเวลานาน
ในช่วงระหวา่งการแทงช่อดอกและการยืดช่อดอก ท าใหมี้การแทงช่อดอกต ่า ช่อลองกองสั้น ไม่สมบูรณ์ ท าให้
ไดผ้ลผลิตเกรดเอนอ้ยมาก และตกเกรดในปริมาณมาก ยกเวน้แปลง ST6 มีปริมาณผลผลิตสูงกว่าแปลงอ่ืนๆ 
เน่ืองจากมีการใหน้ ้า ท าใหส้ามารถการแทงช่อดอกและยืดช่อดอกได ้ซ่ึงไดรั้บผลกระทบนอ้ยกว่า ประกอบกบั
มีการจดัการสวนท่ีดี แต่ผลผลิตคุณภาพเกรดเอและเกรดบีลดลง ส าหรับปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้นน ้ าคั้น 
(TSS) ทั้ง 10 แปลงอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม คือ มีค่าระหว่าง 15-20 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีความชอบของผูบ้ริโภค
จะเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้นน ้าคั้น (TSS) เพ่ิมข้ึน และปริมาณกรดท่ีไทเตรทไดล้ดลง (จ าเป็น, 
2547) 
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 ตารางที่ 9 ผลผลิตลองกองจ าแนกตามเกรดคุณภาพผลผลิตโครงการขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสาน
เพ่ือควบคุมศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และราด า) ลองกองในจงัหวดัสตูล ปี 2556 และปี 2557 

 5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
  การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีการผลิตลองกอง
คุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม ในปี  2556 และ ปี 2557 ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียจาก 10 แปลง 16,318 
และ 7,062  บาท/ไร่ ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า ปี 2557 เกษตรกรไดผ้ลตอบแทนต ่ามาก เน่ืองจากปี 2557 แปลง
ลองกองส่วนใหญ่กระทบแลง้ในช่วงยืดช่อดอก ท าให้ช่อดอกสั้น ผลผลิตและคุณภาพต ่า ประกอบกบัราคา
ผลผลิตลองกองต ่า ยกเวน้แปลงST6 ท่ีไดผ้ลผลิตดีและราคาเฉล่ียสูงกว่าแปลงอ่ืนๆ เน่ืองจากไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิต
ช่วงตน้ฤดู และกระทบแลง้นอ้ยกว่าแปลงอ่ืน ประกอบกบัมีการจดัการสวนท่ีดี ท าให้ไดป้ริมาณและผลผลิตมี
คุณภาพ ราคาเฉล่ียสูงกว่าแปลงอ่ืน (ราคาเหมาสวน 30 บาท/กิโลกรัม) ส่วนแปลงอ่ืนๆ ราคา เหมาสวน 12-25 
บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีแปลง ST5 ซ่ึงเป็นแปลงท่ีขาดการดูแล ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ท าใหจ้ าหน่ายผลผลิตไดใ้น
ราคาต ่าเพียง 12 บาท/กิโลกรัม ท าให้ขาดทุนในปี 2557 ซ่ึงในปี 2558 เกษตรกรรายน้ีไดป้รับเปล่ียนพ้ืนท่ีเป็น
ปลูกพืชชนิดอ่ืน  เน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการผลิต ราคาผลผลิตตกต ่า ไม่คุม้ทุน  

 
 
 
 
 
 

แปลง 

เกรดคุณภาพผลผลติ (เปอร์เซ็นต์) 

ปี 2556 ปี 2557 

เกรด A เกรด B เกรด C ตกเกรด เกรด A เกรด B เกรด C ตกเกรด 

ST1 11.35 25.77 30.48 32.40 10.20 29.36 34.64 25.80 
ST2 7.82 15.51 32.63 44.04 1.80 9.52 45.40 43.28 
ST3 12.73 29.43 31.33 26.51 4.30 16.17 45.25 34.28 
ST4 33.55 31.37 20.70 14.38 4.57 18.83 42.96 33.64 
ST5 6.64 14.42 46.25 32.69 1.83 4.64 41.60 51.93 
ST6 21.19 39.21 30.66 8.94 8.58 27.29 43.51 20.62 
ST7 6.24 12.14 28.24 53.38 0.00 12.76 59.14 28.10 
ST8 6.67 22.27 38.36 32.70 0.00 0.00 39.01 60.99 
ST9 32.76 35.09 23.03 9.12 7.56 27.53 36.17 28.74 
ST10 6.14 4.39 58.77 30.70 0.00 4.93 39.48 55.59 
เฉลีย่ 14.51 22.96 34.05 28.49 3.89 15.10 42.72 38.30 
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ตารางที่ 10 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือ
ควบคุมศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพล้ียแป้ง และราด า) ลองกองในจงัหวดัสตูล ปี 2556 และ ปี 2557 
แปลง ปี 2556 ปี 2557 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ST1 10,579 4,813 5,766 2.20 8,164 4,763  3,401 1.71 
ST2 14,918 4,813 10,105 3.10 8,958 4,763  4,195 1.88 
ST3 21,621 4,813 16,808 4.49 10,072 4,763  5,309 2.11 
ST4 18,223 4,813 13,410 3.79 20,155 4,763 15,392 4.23 
ST5 10,270 6,525 3,745 1.57 4,683 5,543   -861 0.84 
ST6 44,516 4,813 39,703 9.25 34,429 4,763 29,666 7.23 
ST7 23,081 4,813 18,268 4.80 8,233 4,763  3,470 1.73 
ST8 35,947 4,813 31,134 7.47 9,796 4,763  5,033 2.06 
ST9 28,567 7,670 20,898 3.72 10,643 6,359  4,283 1.67 
ST10  8,151 4,813 3,338 1.69 5,491 4,763   728 1.15 
เฉลีย่ 21,587 5,270 16,318 4.10 12,062 5,000 7,062 2.41 
หมายเหตุ   ตน้ทุนการผลิต = ค่าปัจจยัการผลิต (ปุ๋ ย+ไส้เดือยฝอย) + ค่าจา้งแรงงาน 
 BCR  อตัราส่วนของรายไดต่้อการลงทุน  (รายได/้ตน้ทุน) 
 BCR < 1 รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นขาดทุน ไม่ควรท าการผลิต 
 BCR = 1 รายได้เท่ากบัรายจ่าย กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน มีความเส่ียงในการผลิต ไม่ควรท าการผลิต

BCR > 1 รายไดม้ากกวา่รายจ่าย กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเส่ียงนอ้ย สามารถท าการผลิตได ้  
 

  ส าหรับตน้ทุนการผลิตแปลง ST9 และ ST5 สูงกว่าแปลงอ่ืนๆ เน่ืองจากมีการจา้งแรงงานเก็บเก่ียว
ผลผลิต 3 บาท/กิโลกรัม และ 2 บาท/กิโลกรัม ตามล าดบั ในขณะท่ีแปลงอ่ืนๆ เกษตรกรมีการเก็บเก่ียวผลผลิต
โดยใชแ้รงงานในครัวเรือน และไม่มีการจา้งแรงงานในการจดัการสวน แต่หากเกษตรกรมีการจา้งแรงงานในการ
จดัการสวน ไดแ้ก่ การตดัแต่งก่ิง การตดัแต่งช่อดอก การตดัแต่งช่อผล เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
อย่างไรก็ตาม การใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตลองกอง
คุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม ในปี 2556 และ ปี 2557 มีค่าอตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน (BCR) เฉล่ีย มากกว่า 
1 คือ 4.10 และ 2.41 ตามล าดบั แสดงว่า การผลิตลองกองโดยการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุม
ศตัรูพืชร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม เป็นการผลิตท่ีมีก าไรทั้ง 2 ปี 
ดงัตารางท่ี 10 
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 3. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพ่ือควบคุมศัตรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพลีย้แป้ง และราด า) ในลองกองจงัหวดัสตูล 
 1. การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย ต่อกระบวนการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ เกษตรกรทั้ง 10 ราย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในดา้นการติดต่อ การ
ใหค้ าแนะน าขั้นตอนการด าเนินงาน ค าแนะน าเทคโนโลยีการผลิตลองกอง การเป็นท่ีปรึกษา การติดตามงาน
อย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ในส่วนของความพึงพอใจต่อโครงการ ได้แก่ ขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ความอุดมสมบูรณ์ของตน้ ผลผลิตลองกองมีคุณภาพ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ส่วนดา้นรายได้
และผลตอบแทน มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (ตารางท่ี 11) ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาผลผลิตลองกองตกต ่า  
 2. ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการป้องกนัก าจดัศตัรูลองกองแบบผสมผสานและเทคโนโลยีการ
ผลิตลองกองคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท่ีร่วมโครงการในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล จ านวน 10 ราย 
ในช่วงระหว่างด าเนินการขยายผลเทคโนโลยีฯ พบว่า เกษตรกรทั้ง 10 ราย มีการยอมรับเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชลองกอง ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการจดัการโรคและแมลงศตัรูพืช การใส่ปุ๋ย การตดั
แต่งก่ิง การตดัแต่งช่อดอก การตดัแต่งช่อผล และการจดัการระบบน ้า ตามล าดบั ในเกณฑค์วามพึงพอใจเฉล่ีย
ระดบัมากโดยท่ีมีความพึงพอใจเทคโนโลยีการใชไ้สเ้ดือยฝอยเพ่ือป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือกลองกองเฉล่ีย
ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากเทคโนโลยีการใชไ้ส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) สามารถก าจดัหนอน
ชอนเปลือกลองกองไดดี้ ท าใหล้  าตน้และก่ิงลองกองไม่เป็นขุย ล าตน้เกล้ียง (ตารางท่ี 11)  และเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการทั้ง 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึงพอใจเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ย และการตดัแต่งก่ิงในระดบั
มาก-มากท่ีสุด  เน่ืองจากการจดัการเทคโนโลยีดงักล่าวส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต เกษตรกรจ านวน 9 
ราย คิดเป็นร้อยละ 90 มีความพึงพอใจเทคโนโลยีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล การจดัการโรคและแมลง
ศตัรูพืช ในระดบัมาก-มากท่ีสุด ส่วนอีก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 มีความพึงพอใจเทคโนโลยีดงักล่าวในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากเกษตรกรบางรายขาดแรงงานในการตดัแต่งช่อดอก ตดัแต่งช่อผล  และในบางแปลงมีการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูลองกองในระดับท่ีไม่สร้างความเสียหายระดับเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรทั้ ง 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  มีความพึงพอใจเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนชอนเปลือก
ลองกองระดบัมาก-มากท่ีสุด และเกษตรกรจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 มีความพึงพอใจเทคโนโลยีการ
จดัการระบบน ้าในระดบัมาก-มากท่ีสุด ส่วนอีก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 มีความพึงพอใจเทคโนโลยีดงักล่าวใน
ระดบัปานกลาง (ตารางผนวกท่ี 1) 
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ตารางที่ 11  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีการป้องกันศัตรู
ลองกองแบบผสมผสานของเกษตรกรจงัหวดัสตูล 

ข้อค าถาม ค่าเฉลีย่  ระดบัความพงึพอใจ 

ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
1. การด าเนินการติดต่อเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 4.10 มาก 
2. การแนะน าขั้นตอนของการเขา้ร่วมโครงการ 4.00 มาก 
3. การใหค้ าแนะน าการปลูกลองกองคุณภาพ 4.20 มาก 
4. การเป็นท่ีปรึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหา 3.60 มาก 
5. มีการติดตามและประเมินผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 4.30 มาก 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอโครงการ 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการผลิต ลองกองมีความชดัเจน 3.90 มาก 
2. ตน้ลองกองมีความแขง็แรงสมบูรณ์ 3.90 มาก 
3. ผลผลิตลองกองมีคุณภาพ 3.80 มาก 
4. รายไดแ้ละผลตอบแทนมีความคุม้ค่า 2.60 ปานกลาง 
การยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศัตรูพืชลองกอง 
1. การตดัแต่งก่ิง 4.00 มาก 
2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้ 4.30 มาก 
3. การใส่ปุ๋ยเร่งดอก 4.30 มาก 
4. การใส่ปุ๋ยบ ารุงผล 4.30 มาก 
5. การจดัการระบบน ้า 3.80 มาก 
6. การตดัแต่งช่อดอก/ช่อผล 3.90 มาก 
7. การจดัการโรค/แมลง 4.30 มาก 
7.1 การใชไ้สเ้ดือนฝอยป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือกลองกอง 4.70 มากท่ีสุด 
*หมายเหตุ เกณฑป์ระเมินความพึงพอใจ  คะแนน 4.51-5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
    คะแนน 3.51-4.50 พึงพอใจมาก 
    คะแนน 2.51-3.50 พึงพอใจปานกลาง 
    คะแนน 1.51-2.50 พึงพอใจนอ้ย 
    คะแนน 0.51-1.50 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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สรุปผลการทดลอง 
 1. การขยายผลเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัการขยายผลเทคโนโลยีการผลิต
ลองกองคุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลท าให้เกษตรกรไดมี้โอกาสศึกษา เรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนความรู้กบันกัวิชาการและเกษตรกรดว้ยกนัเอง น าไปใชใ้นแปลงของเกษตรกรเอง และแนะน าให้
เกษตรกรรายอ่ืนๆในพ้ืนท่ีและสามารถเป็นแปลงสาธิตการใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืช
ใหก้บัเกษตรกร 
 2. การขยายผลเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัการขยายผลเทคโนโลยีการผลิต
ลองกองคุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม สามารถลดการเขา้ท าลายของหนอนชอนเปลือกลองกองได ้72.96 
เปอร์เซ็นต ์ 
 3. การขยายผลเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืชร่วมกบัการขยายผลเทคโนโลยีการผลิต
ลองกองคุณภาพตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม เกษตรกรไดป้ริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองเพ่ิมข้ึน รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
ท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการใชไ้ส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) เพ่ือป้องกนัก าจดัหนอนชอน
เปลือกลองกอง ยอมรับเทคโนโลยีการตดัแต่งก่ิง เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ย และเทคโนโลยีการตดัแต่งช่อดอกช่อผล
ลองกองของกรมวิชาการเกษตร 
 ส าหรับการใชไ้ส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) เพ่ือป้องกนัก าจดัหนอนชอนเปลือก ควร
ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพของการเขา้ท าลายของไส้เดือนฝอย และควรมีการขยายผล
เทคโนโลยีการผลิตไสเ้ดือนฝอยในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเ้ทคโนโลยีสามารถเขา้ถึงเกษตรกรไดง่้ายสามารถใชไ้ดท้นัเวลา 
พ่ึงพาตนเองได ้ 
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ศรินณา  ชูธรรมธัช  สุพร ฆงัคมณี  อภิญญา สุราวุธ  ลกัษมี สุภัทรา  อาริยา จูดคง  ประสพโชค ตันไทย  
 นันทิการ์  เสนแกว้  ระวี เจียรวิภา  อุดร เจริญแสง  มนต์สรวง เรืองขนาบ  นลินี จาริภากร และ
 ไพโรจน์ สุวรรณจินดา. 2553. ทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองและการใช ้1-MCP ต่อการ
 เก็บรักษาลองกองในรายงานผลการวิจยัและทดสอบประจ าปี 2552 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร
 เขตท่ี8 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สวพ.7-8 ประจ าปี 2553 วนัท่ี 11-12 มีนาคม 
 2553 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง หนา้ 53-71. 
สุพร ฆงัคมณีศรินณา ชูธรรมธชั อภิญญา สุราวุธ ลกัษมี สุภทัรา อาริยาจูดคง สมปอง นุกูลรัตน์ ระวี เจียรวิภา 
 นันทิการ์ เสนแก้ว ประสพโชค ตันไทย สาวิตรี เขมวงศ์ มนต์สรวง เรืองขนาบ อุดร เจริญแสง  
 นลินี จาริกภากร และไพโรจน์ สุวรรณจินดา.2552 การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
 ผลิตลองกองใหมี้คุณภาพในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ในเอกสารผลงานวิจยัดีเด่น และผลงานวิจยัท่ีเสนอ
 เข้าร่วมพิจารณาเป็นผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี 2552 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ์. หนา้ 81-93. 
เสมอใจ ช่ืนจิตต์ และสุภาพ จนัทรัตน์. 2546 โรคของลองกองและแนวทางในการป้องกนัก าจดั.ในเอกสาร
 ประกอบการการผลิตและการจดัการผลผลิตลองกองในภาคใต.้ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 12พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จ.ปัตตานี. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. “ขอ้มูลการปลูกลองกอง ปี 2556.” สืบคน้จาก:  
 http://www.oae.go.th/download/ prcai/farmcrop/longkong.pdf. [ธ.ค.2557] 
  

http://www.oae.go.th/download/
http://www.eis.ldd.go.th/lddeis/soilview.aspx.%20%09%5bมิ.ย.2558%5d
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1 ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการการขยายผลการใชเ้ทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพ่ือควบคุมศตัรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพ้ียแป้ง และราด า ) ลองกองในจงัหวดัสตูล จ านวน 10 ราย   

ข้อค าถาม 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
1. การด าเนินการติดต่อเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 1 9 0 0 0 
2. การแนะน าขั้นตอนของการเขา้ร่วมโครงการ 1 8 1 0 0 
3. การใหค้ าแนะน าการปลูกลองกองคุณภาพ 2 8 0 0 0 
4. การเป็นท่ีปรึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหา 0 6 4 0 0 
5. มีการติดตามและประเมินผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 4 5 1 0 0 
ความพงึพอใจของเกษตรกรที่มต่ีอโครงการ 
1.ขั้ นตอนการด า เนินงานของโครงการผลิต 
ลองกองมีความชดัเจน 

2 5 3 0 0 

2. ตน้ลองกองมีความแขง็แรงสมบูรณ์ 0 9 1 0 0 
3. ผลผลิตลองกองมีคุณภาพ 0 8 2 0 0 
4. รายไดแ้ละผลตอบแทนมีความคุม้ค่า 0 0 7 2 1 
การยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมศัตรูพืชลองกอง 
1. การตดัแต่งก่ิง 0 10 0 0 0 
2. การใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้ 3 7 0 0 0 
3. การใส่ปุ๋ยเร่งดอก 3 7 0 0 0 
4. การใส่ปุ๋ยบ ารุงผล 3 7 0 0 0 
5. การจดัการระบบน ้า 0 8 2 0 0 
6. การตดัแต่งช่อดอก/ช่อผล 0 9 1 0 0 
7. การจดัการโรค/แมลง 4 5 1 0 0 
    7.1 การใชไ้สเ้ดือนฝอยก าจดัหนอนชอนเปลือก 7 3 0 0 0 
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ภาพผนวกที่ 1 ชนิดหนอนชอนเปลือกลองกองท่ีพบในภาคใตต้อนล่าง 5 ชนิด 
 
 
          
 

 
 
 
 

หนอนชอนเปลือกขนาดใหญ่ (Cossus  chloratus) 
    

 
 
   
 
 
  
 

หนอนชอนเปลือกขนาดกลาง  
    (Prasinoxena sp.)  

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
                                          

 
 
 

หนอนชอนเปลือกขนาดเลก็
(Decadarchis sp. ) 

หนอนชอนเปลือกขนาดกลาง                                                            
(Labdia semicoccinea (Stainton))  

หนอนชอนเปลือกขนาดเลก็ 
(Hypatima sp.) 
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ภาพผนวกที่ 2 หนอนชอนเปลือกลองกองท่ีถูกท าลายโดยไสเ้ดือนฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 3 เปรียบเทียบลกัษณะของตน้ลองกองก่อนและหลงัการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเพ่ือป้องกนัก าจดั
หนอนชอนเปลือกลองกองในจงัหวดัสตูล 
 

ก่อนการฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย 
ปี 2556 

หลงัการฉีดพ่นไสเ้ดือนฝอย 
ปี 2558 


