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บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการชักน าให้ตน้ลองกองมีการออกดอกไดต้ามปกติและให้ผลผลิต
สม ่าเสมอไดทุ้กปี ดว้ยวิธีการไม่ใชส้ารเคมี ไดแ้ก่ การตดัราก, การรัดก่ิง และการควัน่ล าตน้ โดยไดด้ าเนินการ
ทดลอง ณ แปลงลองกองของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส ซ่ึงใชต้น้ลองกองท่ีมีอายุประมาณ 20 ปี 
จ านวน 20 ตน้ ซ่ึงมีขนาดความสูงของตน้และความกวา้งของทรงพุ่มสม ่าเสมอ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely randomized design, CRD)  มี 4 กรรมวิธี  จ านวน 5 ซ ้ า  ไดแ้ก่  1.ไม่มีการชกัน า (ควบคุม)     
2.ตดัรากบริเวณชายพุ่มใหลึ้กเขา้มาจากบริเวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมีและลึก 20 เซนติเมตร (ท า
ให้พ้ืนท่ีใตท้รงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพนัธ์)  3.รัดก่ิงก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพนัธ์) โดยเลือกก่ิง
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติเมตร จ านวน 3 ก่ิง/ตน้ แลว้ใชล้วดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด  
และ 4.ควัน่ล  าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน (เดือนกุมภาพนัธ์) โดยความกวา้งของรอยควัน่ มีขนาด 3.0 
เซนติเมตร (ด าเนินการป้องกนัก าจดัโรคโดยทาสารเคมีป้องกนัเช้ือราท่ีอาจจะท าลายท่ีรอยควัน่) แลว้จดัเก็บ
ขอ้มูลการเจริญเติบโตและพฒันาของตน้ การออกดอกติดผล คุณภาพผลผลิต และรวบรวมขอ้มูลสภาพอากาศ
ระหว่างการทดลอง  เร่ิมด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และส้ินสุดเดือนกนัยายน 2559  จาก
การศึกษาการเจริญเติบโตและการพฒันาของตน้ลองกองในปี 2557 และ 2559  พบว่า เปอร์เซ็นตข์องการแตก
ใบอ่อนของตน้ลองกองท่ีชกัน าการออกดอกในแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกนั ส าหรับการศึกษาการออกดอก 
พบว่า ตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมีการออกดอก โดยในปี 2557 ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อดอก/ตน้
เฉล่ียสูงสุด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน  ในปี 2558 พบว่า ต้น
ลองกองท่ีรัดก่ิง มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด   มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั
กรรมวิธีอ่ืน  และในปี 2559 พบวา่ ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน    จากการศึกษาปริมาณผลผลิตของตน้ลองกองในแต่ละ
กรรมวิธี พบว่า ในปี 2557 ตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด มีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน  ในปี 2558 พบว่า ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง มีจ านวนช่อผล/
ตน้เฉล่ียสูงสุด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน  และในปี 2559 พบว่า 
ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 32.00 ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัตน้ลองกอง

                                                        
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 
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ท่ีรัดก่ิง  ซ่ึงมีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ีย คือ 31.20 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบ
กบักรรมวิธีอ่ืน   ส่วนคุณภาพผลผลิตลองกองดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าหนกั/ช่อ, ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และ
น ้าหนกั/5 ผล พบว่า คุณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการ
เปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีเน่ืองจากการทดลองคร้ังน้ีไม่ไดมี้การจดัการดา้นคุณภาพ คือ การตดัแต่งช่อดอก การตดัแต่ง
ช่อผล และการยึดช่อ  ซ่ึงการจดัการดา้นคุณภาพนั้นสามารถด าเนินการในภายหลงัไดเ้ม่ือทราบกรรมวิธีท่ี
เหมาะสมแลว้ แต่ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิงมีแนวโนม้ท่ีจะใหคุ้ณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
กรรมวิธีอ่ืน 

 
ค าน า 

ภาคใตจ้ดัว่าเป็นภูมิภาคหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีฝนตกชุก เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมท่ี
เกิดข้ึนประจ าทุกปี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ในช่วง
ปลายปีตั้ งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมในปีถัดไปจะมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด เพราะอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สภาวะภูมิอากาศของภาคใตใ้นอดีตนั้น จะพบว่าฤดูฝนมี 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ีไดรั้บลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  อีกช่วงหน่ึง คือ ช่วงท่ีรับลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหมี้ฝนตกชุกอีกคร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  ส่วนฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากไดรั้บลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมร้อนท่ีพดัมาจากทะเลจีนใต ้
ท าให้อากาศโดยทัว่ไปร้อนและช้ืน แต่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาสภาวะภูมิอากาศของโลกมีความแปรปรวน 
ส่งผลท าให้หลายประเทศประสบกบัปัญหาฝนท้ิงช่วงและเกิดความแห้งแลง้อย่างต่อเน่ือง ปรากฏการณ์น้ีมี
ผลกระทบอยา่งยิ่งกบัประเทศท่ีท าการเกษตรโดย เฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นการเพาะปลูก ซ่ึงจะท าใหพื้ชพนัธ์ุท่ีปลูกมี
การชะงกัการเจริญเติบโต หรือเกิดการร่วงของดอกและผล หรืออาจท าใหต้น้พืชตายเพราะขาดน ้า แต่ส าหรับใน
บางประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคใตป้ระสบกบัปัญหามีฝนตกชุกอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มี
ฝนตกในช่วงฤดูแลง้ และในบางคร้ังหากรุนแรงถึงขั้นวิกฤตกเ็กิดน ้าท่วม และเช่นเดียวกนัปรากฏการณ์ดงักล่าว
น้ีกมี็ผลกระทบกบัประเทศท่ีท าการเกษตรโดย เฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการเพาะปลูก จะท าใหต้น้พืชโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งตน้ไมผ้ลเศรษฐกิจหลายชนิดท่ีปลูกในเขตภาคใต ้ ไดแ้ก่ ลองกอง มงัคุด เงาะ และทุเรียน ไม่มีการออก
ดอกติดผล หรือมีการออกดอกติดผลบา้งในบางพ้ืนท่ีแต่นอ้ย ปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา
หลายปีแลว้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีท าให้เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลเดือดร้อนเพราะขาดรายได ้ ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัไม่มีค าแนะน าหรือเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการศึกษา วิจยั เพ่ือแกปั้ญหาในกรณีดงักล่าว
น้ียงัมีไม่มาก  

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาหาแนวทางในการชกัน าให้ตน้ลองกองมีการออกดอกไดต้ามปกติ 
และให้ผลผลิตสม ่าเสมอไดทุ้กปี โดยวิธีการไม่ใชส้ารเคมี ไดแ้ก่ การตดัราก การรัดก่ิง และการควัน่ล าตน้ 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับแนะน าแก่เกษตรกรในการแกปั้ญหาการไม่ออกดอกของลองกองต่อไป 

 
 
 

~ 



 

 

243 

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 อุปกรณ์ 

(1) ตน้ลองกอง อาย ุ20 ปี จ านวน 20 ตน้ 
(2) ป้ายแสดงหน่วยทดลอง 
(3) ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24 และ 13-13-21 
(4) อุปกรณ์ส าหรับการตดั เช่น กรรไกรตดัก่ิง มีดคตัเตอร์ 
(5) อุปกรณ์ส าหรับการวดั เช่น ไมบ้รรทดั  ตลบัเมตร 
(6) เคร่ืองชัง่ 
(7) ลวดรัด 
(8) บนัไดเหลก็ 
(9) สารเคมีป้องกนัก าจดัเช้ือรา 
(10)  จอบ 
วธีิการ 
ท าการทดลอง  โดยด าเนินการคดัเลือกตน้ลองกอง อาย ุ20 ปี จ านวน 20 ตน้ ท่ีมีขนาดความสูงของตน้

และความกวา้งของทรงพุ่มสม ่าเสมอในเดือนตุลาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
randomized design, CRD) มี  4  กรรมวิธี  จ านวน 5 ซ ้า  คือ 

กรรมวิธีท่ี 1  ไม่มีการชกัน า (Control) 
กรรมวิธีท่ี 2  ตดัรากบริเวณชายพุ่มใหลึ้กเขา้มาจากบริเวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมีและ

ลึก 20 เซนติเมตร (ท าใหพ้ื้นท่ีใตท้รงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกมุภาพนัธ์) 
 กรรมวิธีท่ี 3  รัดก่ิงก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพนัธ์) โดยเลือกก่ิงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 3.5 – 
4.0 เซนติเมตร  จ านวน 3 ก่ิง/ตน้ แลว้ใชล้วดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด    
  กรรมวิธีท่ี 4  ควัน่ล  าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน (เดือนกุมภาพนัธ์) โดยความกวา้งของรอย
ควัน่ มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ด าเนินการป้องกนัก าจดัโรคโดยทาสารเคมีป้องกนัเช้ือราท่ีอาจจะท าลายท่ีรอยควัน่) 

มีการปฏิบติัดูแลรักษาตน้ลองกองตามค าแนะน า  คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อตัรา 2 กิโลกรัม/ตน้   
และปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด อตัรา 25 กิโลกรัม/ตน้ ในระยะการพฒันาของตน้  มีการให้น ้ าแก่ตน้ลองกองอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนมกราคม (กรณีท่ีไม่มีสภาพภาวะอากาศฝนตกต่อเน่ืองให้ด าเนินการใหน้ ้ าทุกวนัจนดินชุ่ม
แทน) ไดด้ าเนินการตามกรรมวิธีการทดลองในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ พร้อมกบัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8–24–24 
อตัรา 2 กิโลกรัม/ตน้  และมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อตัรา 2 กิโลกรัม/ตน้ ในระยะติดผล  

เร่ิมด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และส้ินสุดเดือนกนัยายน 2559 ณ แปลงลองกองของ
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส   
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1.สภาพภูมอิากาศระหว่างการทดลอง 
ในปี 2557 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2556 

พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง และเกิดฝนตกหนกัในเดือนธนัวาคม   ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 พบว่า 
ยงัมีฝนตกในเดือนมกราคม และเกิดสภาวะแหง้แลง้ ฝนไม่ตกต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2557   
ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 พบวา่ ในเดือนเมษายนฝนยงัไม่ตก และเกิดสภาวะแหง้แลง้  ส่วนในเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เร่ิมมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2557 พบว่า มีฝนตกอย่าง
ต่อเน่ือง   ในปี 2558  สภาพภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง และเกิดฝนตกหนกัมากในเดือนธนัวาคม  ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 
2558 พบว่า ยงัมีฝนตกในเดือนมกราคม และเกิดสภาวะแห้งแลง้ ฝนไม่ตกต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ – 
มีนาคม 2558   ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 พบว่า ในเดือนเมษายนมีฝนเลก็นอ้ย และเกิดสภาวะแหง้
แลง้  ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 เร่ิมมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2558 พบว่า มี
ฝนตกอยา่งต่อเน่ือง   และในปี 2559 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ในช่วงเดือนตุลาคม 
– ธนัวาคม 2558 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง และเกิดฝนตกหนกัในเดือนพฤศจิกายน   ในช่วงเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2559 พบว่า ยงัมีฝนตกในเดือนมกราคม และเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเน่ือง ตั้ งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ – มีนาคม ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 พบว่า ในเดือนเมษายน สภาพภูมิอากาศยงัเกิดความ
แห้งแลง้ ฝนไม่ตก  ส่วนในเดือนพฤษภาคม เร่ิมมีฝนตกเล็กนอ้ยในช่วงปลายเดือน เช่นเดียวกนักบัในเดือน
มิถุนายนมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2559 พบวา่ มีฝนตกอยา่งต่อเน่ือง  (ดงัตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 ปริมาณน ้าฝนรวมรายเดือนของอ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ในปี 2557 – 2559 

ล าดบัที ่ เดือน 
ปริมาณน า้ฝนรวมราย

เดือนปี 2557   
(มลิลเิมตร) 

ปริมาณน า้ฝนรวมราย
เดือนปี 2558   
(มลิลเิมตร) 

ปริมาณน า้ฝนรวม 
รายเดือนปี 2559   
(มลิลเิมตร) 

1. ตุลาคม 303.2 365.7 298.2 
2. พฤศจิกายน 389.7 343.6 539.6 
3. ธนัวาคม 556.3 1,040 163.4 
4. มกราคม 307.8 131.8 342.4 
5. กมุภาพนัธ์ 3.2 0 82.4 
6. มีนาคม 68.9 12.4 2.5 
7. เมษายน 2.2 41.1 0 
8. พฤษภาคม 184.6 307.8 162.3 
9. มิถุนายน 196.0 189.4 322.3 
10. กรกฎาคม 160.5 145.9 250.3 
11. สิงหาคม 222.6 365.2 144.7 
12. กนัยายน 173.0 337.1 173.9 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 
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 2.การเจริญเตบิโตและการพฒันาของต้นลองกอง  
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการพฒันาของตน้ลองกองในระยะการพฒันาทางล าตน้ จ านวน 20 
ตน้ ในปี 2557 และ 2559 พบวา่ สภาพตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมีความสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อนเท่ากนั  โดย
ในปี 2557 ตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อนเฉล่ีย/ตน้ คือ 10.0% และเช่นเดียวกนัในปี 2559 ตน้ลองกอง     
ทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อนเฉล่ีย/ตน้ คือ 15.0%  (ดงัตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 การแตกใบอ่อนของตน้ลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนมีนาคม 2557 และ 2559 

กรรมวธีิ 
การแตกใบอ่อน 

ปี 2557 
(%) 

การแตกใบอ่อน 
ปี 2559 
(%) 

ไม่มีการชกัน า 10.00 15.00 
ตดัรากบริเวณชายพุ่ม 10.00 15.00 
รัดก่ิง 10.00 15.00 
ควัน่ล าตน้ 10.00 15.00 
C.V. (%) 14.24 9.44 

 ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 

 
3.การออกดอกของต้นลองกอง 
จากการศึกษาขอ้มูลการออกดอกของตน้ลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมี

การออกดอก โดยในปี 2557 ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 14.50 ช่อ มีความ
แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม, ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง  และตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้  
(9.00, 4.00 และ 3.00 ช่อ ตามล าดบั)   จะเห็นไดว้่าการออกดอกของตน้ลองกองของแต่ละกรรมวิธีค่อนขา้งจะนอ้ย 
เน่ืองจากก่อนระยะออกดอก เกิดสภาวะแห้งแลง้ ฝนไม่ตกต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 2557   
ส่วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เร่ิมมีฝนตก    ในปี 2558 การออกดอกของต้นลองกองเพ่ิมข้ึน
เล็กนอ้ย แต่ก็มีการออกดอกท่ียงันอ้ย โดยตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 29.20 ช่อ มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคญักบัตน้ท่ีไม่มีการชักน า, ตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม  และตน้
ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ (15.60, 24.00 และ 25.80 ช่อ ตามล าดบั) เน่ืองจากยงัเกิดสภาวะแหง้แลง้ ฝนไม่ตกต่อเน่ือง  
ตั้งแต่ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 2558  และในปี 2559 พบว่า ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อดอก/ตน้
เฉล่ียสูงสุด คือ 41.75 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีไม่มีการชกัน า, ตน้ลองกองท่ีตดัราก
บริเวณชายพุ่ม  และตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง (23.50, 13.25 และ 39.33 ช่อ ตามล าดบั) (ดงัตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 การออกดอกของตน้ลองกองในแต่ละกรรมวิธี ปี 2557, 2558 และ 2559 

กรรมวธีิ 
จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลีย่  
ณ เดือนมถุินายน 2557  

(ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลีย่  
ณ เดือนมถุินายน 2558  

 (ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลีย่  
ณ เดือนมถุินายน 2559  

 (ช่อ) 
ไม่มีการชกัน า 14.50 a 15.60 d 23.50 c 
ตดัรากบริเวณชายพุ่ม 9.00 b 24.00 c 13.25 d 
รัดก่ิง 4.00 c 29.20 a 39.33 b 
ควัน่ล าตน้ 3.00 c 25.80 b 41.75 a 
C.V. (%) 16.41 3.34 1.83 

 ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 
 

 3.คุณภาพผลผลติของต้นลองกอง 
จากการศึกษาปริมาณและคุณภาพผลผลิตของตน้ลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ในปี 2557       

ตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม  มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 20.50 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนยัส าคญักบัตน้ท่ีไม่มีการชกัน า, ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง และตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ (16.50, 2.33, และ 12.67 ช่อ 
ตามล าดบั) ซ่ึงหากดูขอ้มูลจากการบนัทึกในเดือนมิถุนายน 2557 จะพบวา่จ านวนช่อดอก/ตน้ของแต่ละกรรมวิธี
มีค่อนขา้งนอ้ย แต่เม่ือดูขอ้มูลผลผลิตในเดือนกนัยายน 2557 กลบัพบว่าจ านวนช่อผล/ตน้ของแต่ละกรรมวิธี
เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากจะมีช่อดอกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นและต่อมามีการพฒันาเป็นช่อผล  ในปี 2558 พบว่า ตน้
ลองกองท่ีรัดก่ิง มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 67.33 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ี
ไม่มีการชกัน า, ตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม, และตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ (28.80, 36.00 และ 35.00 ช่อ 
ตามล าดบั)  และในปี 2559 พบว่า ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 32.00 ช่อ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกบัตน้ลองกองท่ีรัดก่ิงซ่ึงมีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ีย คือ 31.20 ช่อ แต่มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีไม่มีการชกัน าและตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม (24.00 และ 15.00 ช่อ 
ตามล าดบั)   ส่วนคุณภาพผลผลิตลองกองดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าหนกั/ช่อ, ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และ
น ้าหนกั/5 ผล  พบวา่ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี คุณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผล
ไม่แน่นอนและมีการเปล่ียนแปลง  แต่ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิงมีแนวโนม้ให้คุณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน (ดงัตารางท่ี 4, 5 และ 6)   ทั้งน้ีเน่ืองจากการทดลองคร้ังน้ีไม่ไดมี้การจดัการดา้น
คุณภาพ คือ การตดัแต่งช่อดอก ช่อผล และการยึดช่อ มีการปล่อยตามธรรมชาติเพ่ือดูผลการใหป้ริมาณช่อดอก
และช่อผลของแต่ละกรรมวิธีเท่านั้น ซ่ึงการจดัการดา้นคุณภาพสามารถด าเนินการในภายหลงัไดเ้ม่ือทราบ
กรรมวิธีท่ีเหมาะสมแลว้ นอกจากนั้น แลว้ ในปี 2557, 2558 และ 2559 ช่วงระยะการพฒันาของช่อดอกและผล
เกิดความแหง้แลง้ฝนไม่ตกยาวนาน ไม่มีน ้าเพียงพอท่ีจะใหแ้ก่ตน้ลองกอง ท าใหก้ารพฒันาของดอกไม่สมบูรณ์ 
และเกิดการร่วงของดอกบางส่วน  รวมทั้งส่งผลต่อการพฒันาของช่อผลดว้ย  ท าใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตนอ้ยและ
ผลผลิตไม่ไดคุ้ณภาพ 
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ตารางที่ 4 ขอ้มูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกนัยายน ปี 2557   

กรรมวธีิ 
จ านวนช่อผล
เฉลีย่/ต้น  
(ช่อ) 

น า้หนัก 
ผลผลติ 
เฉลีย่/ต้น 
(กโิลกรัม) 

น า้หนัก 
เฉลีย่/ช่อ 
(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาวช่อ
เฉลีย่ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนตเิมตร) 

จ านวนผล 
เฉลีย่/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น า้หนัก 
เฉลีย่/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ไม่มีการชกัน า 16.50 b 3.00 c 273.50 b  14.99 c 12.25 b 107.00 c 
ตดัรากบริเวณชายพุม่ 20.50 a 15.00 a 160.50 c 16.39 b  7.60 c 116.50 b 
รัดก่ิง 2.33 d 1.20 c 530.67 a 20.45 a 25.33 a 136.67 a 
ควัน่ล าตน้ 12.67 c 11.67 b 138.50 d 16.08 b 5.80 d 103.17 d 
C.V. (%) 3.92 9.41 3.23 4.24 5.77 0.79 
ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 
 

ตารางที่ 5 ขอ้มูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกนัยายน ปี 2558   

กรรมวธีิ 
จ านวนช่อผล
เฉลีย่/ต้น  
(ช่อ) 

น า้หนัก 
ผลผลติ 
เฉลีย่/ต้น 
(กโิลกรัม) 

น า้หนัก 
เฉลีย่/ช่อ 
(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาวช่อ
เฉลีย่ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนตเิมตร) 

จ านวนผล 
เฉลีย่/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น า้หนัก 
เฉลีย่/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ไม่มีการชกัน า 28.80 d 4.08 c 190.73 c  12.13 c 12.04 c 80.39 b 
ตดัรากบริเวณชายพุม่ 36.00 b 6.55 b 214.00 b 14.90 a  15.30 a 66.60 c 
รัดก่ิง 67.33 a 24.00 a 281.66 a 13.51 b 13.70 b 104.00 a 
ควัน่ล าตน้ 35.00 c 1.43 d 89.40 d 12.37 c 11.24 d 40.27 d 
C.V. (%) 1.66 6.33 3.33 3.32 2.42 2.26 
ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 
 

ตารางที่ 6 ขอ้มูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกนัยายน ปี 2559   

กรรมวธีิ 
จ านวนช่อผล
เฉลีย่/ต้น  
(ช่อ) 

น า้หนัก 
ผลผลติ 
เฉลีย่/ต้น 
(กโิลกรัม) 

น า้หนัก 
เฉลีย่/ช่อ 
(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาวช่อ
เฉลีย่ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนตเิมตร) 

จ านวนผล 
เฉลีย่/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น า้หนัก 
เฉลีย่/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ไม่มีการชกัน า 24.00 b 3.63 b 345.00 a  12.16 a 11.54 c 72.00 bc 
ตดัรากบริเวณชายพุม่ 15.00 c 3.42 b 263.00 b 10.01 c  17.86 a 77.00 a 
รัดก่ิง 31.20 a 3.54 b 180.00 d 11.20 b 13.16 b 75.60 ab 
ควัน่ล าตน้ 32.00 a 4.80 a 198.60 c 12.86 a 11.48 c 70.60 c 
C.V. (%) 3.41 13.20 3.16 5.42 5.01 3.76 
ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 
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สรุปผลการทดลอง 
(1) การชกัน าการออกดอกของตน้ลองกองดว้ยกรรมวิธีการตดัรากบริเวณชายพุ่ม การรัดก่ิง และการ

ควัน่ล าตน้ ทุกกรรมวิธีสามารถชกัน าการออกดอกของตน้ลองกองได ้ ซ่ึงการรัดก่ิงเป็นกรรมวิธีท่ีมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืนๆ และมีแนวโนม้ให้คุณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน 

(2) การชักน าการออกดอกของตน้ลองกองดว้ยกรรมวิธีการควัน่ล  าตน้ เป็นกรรมวิธีท่ีจะท าให้ตน้
ลองกองตายได ้ หากเกิดความแหง้แลง้ยาวนาน ฝนไม่ตก และไม่มีน ้าท่ีจะใหแ้ก่ตน้ลองกอง  

(3) การผลิตลองกองใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ควรมีการปฏิบติัดูแลรักษาและมีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า   
มีแหล่งน ้ าท่ีเพียงพอหรือติดตั้งระบบการให้น ้ าในแปลง เพ่ือใหส้ามารถให้น ้ าแก่ตน้ลองกองในหนา้แลง้หรือ
ระยะการพฒันาของช่อดอกและช่อผล รวมทั้งจะตอ้งมีการจดัการดา้นคุณภาพ คือ การตดัแต่งช่อดอก การตดั
แต่งช่อผล และการยึดช่อ  
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