ศึกษาการชักนาการออกดอกของลองกองในจังหวัดปัตตานี
The study the induction to the flowering of Longkong in Pattani province
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บทคัดย่อ
ทาการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการชักนาให้ตน้ ลองกองมีการออกดอกได้ตามปกติและให้ผลผลิตสม่าเสมอ
ได้ทุกปี ด้วยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ การตัดราก, การรัดกิ่ง และการควัน่ ลาต้น โดยได้ดาเนิ นการทดลอง ณ แปลง
ลองกองของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี ซึ่ งใช้ตน้ ลองกองที่มีอายุประมาณ 20 ปี จานวน 20 ต้น ซึ่ งมีขนาด
ความสู งของต้นและความกว้างของทรงพุ่มสม่าเสมอ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely randomized
design, CRD) มี 4 กรรมวิธี จานวน 5 ซ้ า ได้แก่ 1.ไม่มีการชักนา (ควบคุม) 2.ตัดรากบริ เวณชายพุ่มให้ลึกเข้ามาจาก
บริ เวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมีและลึก 20 เซนติ เมตร (ทาให้พ้ืนที่ ใต้ทรงพุ่มลดลงไป 30%) (เดื อน
กุมภาพันธ์) 3.รั ดกิ่ งก่ อนออกดอก (เดื อนกุมภาพันธ์) โดยเลื อกกิ่ งขนาดเส้นผ่าศู นย์กลางประมาณ 3.5 – 4.0
เซนติเมตร จานวน 3 กิ่ง/ต้น แล้วใช้ลวดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด และ 4.ควัน่ ลาต้นที่ ระดับ 30 เซนติเมตรจาก
พื้นดิน (เดือนกุมภาพันธ์) โดยความกว้างของรอยควัน่ มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ดาเนิ นการป้ องกันกาจัดโรคโดยทา
สารเคมีป้องกันเชื้ อราที่อาจจะทาลายที่รอยควัน่ ) แล้วจัดเก็บข้อมูลการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาของต้น การออกดอก
ติ ดผล คุ ณภาพผลผลิ ต และรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศระหว่าง การทดลอง เริ่ มดาเนิ นการทดลองตั้งแต่ เดื อน
ตุลาคม 2556 และสิ้ นสุ ดเดือนกันยายน 2559 จากการศึกษาการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกองในปี 2557
และ 2559 พบว่า ในปี 2557 ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับกรรมวิธีอื่น และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ รัดกิ่ ง มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้น
สู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น สาหรับการศึกษาการออกดอก พบว่า
ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีการออกดอก โดยในปี 2557 ต้นลองกองที่ รัดกิ่ ง มีจานวนช่ อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบ เทียบกับกรรมวิธีอื่น ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชาย
พุ่ม มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น และ
ในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่ อดอก/ต้นเฉลี่ ยสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น จากการศึกษาปริ มาณผลผลิตของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี พบว่า ในปี
2557 ต้นลองกองที่รัดกิ่ง มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กรรมวิธีอื่น ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ย
สู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับกรรมวิธีอื่น ส่ วนคุณภาพผลผลิตลองกองด้าน
อื่นๆ ได้แก่ น้ าหนัก/ช่ อ, ความยาวช่ อ, จานวนผล/ช่ อ และน้ าหนัก/5 ผล พบว่า คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิต
1
2

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี
ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง

ลองกองในแต่ ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่ นอนและมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่ องจากการทดลองครั้ งนี้ ไม่ได้มีการ
จัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก การตัดแต่งช่ อผล และการยึดช่ อ ซึ่ งการจัดการด้านคุณภาพนั้นสามารถ
ด าเนิ นการในภายหลังได้เมื่ อทราบกรรมวิ ธีที่เหมาะสมแล้ว แต่ ต ้นลองกองที่ ควัน่ ล าต้นมี แนวโน้มที่ จะให้
คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น
คานา
ภาคใต้จดั ว่าเป็ นภู มิภาคหนึ่ งของประเทศไทยที่ มีฝนตกชุ ก เนื่ องจากได้รับอิ ทธิ พลของลมมรสุ มที่
เกิดขึ้นประจาทุกปี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ งหาคมจะได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ในช่วง
ปลายปี ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมในปี ถัดไปจะมีปริ มาณฝนตกมากที่สุด เพราะอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันออก
เฉี ยงเหนือ สภาวะภูมิอากาศของภาคใต้
ในอดีตนั้น จะพบว่าฤดูฝนมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ได้รับลมมรสุ มตะวันตก
~
เฉี ยงใต้ ทาให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อีกช่วงหนึ่ ง คือ ช่วงที่รับลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ทาให้มีฝนตกชุกอีกครั้งในช่วงเดื อนพฤศจิ กายนถึงมกราคม ส่ วนฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน เนื่ องจากได้รั บลมมรสุ ม ตะวันออกเฉี ย งใต้ ซึ่ งเป็ นลมร้ อ นที่ พ ัด มาจากทะเลจี น ใต้ ท าให้อ ากาศ
โดยทัว่ ไปร้อนและชื้ น แต่ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาสภาวะภูมิอากาศของโลกมีความแปรปรวน ส่ งผลทาให้
หลายประเทศประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงและเกิดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่ อง ปรากฏการณ์น้ ี มีผลกระทบอย่าง
ยิ่งกับประเทศที่ ทาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเพาะปลูก ซึ่ งจะทาให้พืชพันธุ์ที่ปลูกมีการชะงักการ
เจริ ญเติบโต หรื อเกิดการร่ วงของดอกและผล หรื ออาจทาให้ตน้ พืชตายเพราะขาดน้ า แต่สาหรับในบางประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ ประสบกับปั ญหามี ฝนตกชุ กอย่างต่ อเนื่ องตลอดทั้งปี มี ฝนตก
ในช่วงฤดูแล้ง และในบางครั้งหากรุ นแรงถึงขั้นวิกฤตก็เกิดน้ าท่วม และเช่นเดียวกันปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้ ก็มี
ผลกระทบกับประเทศที่ทาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเพาะปลูก จะทาให้ตน้ พืชโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้นไม้ผลเศรษฐกิจหลายชนิ ดที่ปลูกในเขตภาคใต้ ได้แก่ ลองกอง มังคุด เงาะ และทุเรี ยน ไม่มีการออกดอก
ติดผล หรื อมีการออกดอกติดผลบ้างในบางพื้นที่แต่นอ้ ย ปรากฏการณ์น้ ี เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี
แล้ว นับว่าเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทาให้เกษตรกรผูป้ ลูกไม้ผลเดือดร้อนเพราะขาดรายได้ ซึ่ งปัจจุบนั ยังไม่
มีคาแนะนาหรื อเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษา วิจยั เพื่อแก้ปัญหาในกรณี ดงั กล่าวนี้ยงั มีไม่มาก
ดังนั้นการศึ กษาครั้งนี้ จึงมุ่งศึ กษาหาแนวทางในการชักนาให้ตน้ ลองกองมี การออกดอกได้ตามปกติ
และให้ผลผลิตสม่าเสมอได้ทุกปี โดยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ การตัดราก การรัดกิ่ ง และการควัน่ ลาต้น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับแนะนาแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการไม่ออกดอกของลองกองต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
(1) ต้นลองกอง อายุ 20 ปี จานวน 20 ต้น
(2) ป้ายแสดงหน่วยทดลอง
(3) ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ดและปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24 และ 13-13-21
(4) อุปกรณ์สาหรับการตัด เช่น กรรไกรตัดกิ่ง มีดคัตเดอร์
(5) อุปกรณ์สาหรับการวัด เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร
(6) เครื่ องชัง่
(7) ลวดรัด
(8) บันไดเหล็ก
(9) สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา
(10) จอบ
วิธีการ
ทาการทดลอง โดยดาเนิ นการคัดเลือกต้นลองกอง อายุ 20 ปี จานวน 20 ต้น ที่มีขนาดความสู งของต้น
และความกว้างของทรงพุ่มสม่าเสมอในเดือนตุลาคม 2556 และได้ดาเนิ นการตามกรรมวิธีทดลองในเดือนมกราคม
2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี 4 กรรมวิธี จานวน 5 ซ้ า คือ
กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีการชักนา (Control)
กรรมวิธีที่ 2 ตัดรากบริ เวณชายพุ่มให้ลึกเข้ามาจากบริ เวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมี
และลึก 20 เซนติเมตร (ทาให้พ้ืนที่ใต้ทรงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพันธ์)
กรรมวิธีที่ 3 รัดกิ่งก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพันธ์) โดยเลือกกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
3.5 – 4.0 เซนติเมตร จานวน 3 กิ่ง/ต้น แล้วใช้ลวดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด
กรรมวิธีที่ 4 ควัน่ ลาต้นที่ระดับ 30 เซนติ เมตรจากพื้นดิ น (เดื อนกุมภาพันธ์) โดยความกว้างของ
รอยควัน่ มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ดาเนินการป้องกันกาจัดโรคโดยทาสารเคมีป้องกันเชื้อราที่อาจจะทาลายที่รอยควัน่ )
มีการปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นลองกองตามคาแนะนา คือ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น
และปุ๋ ยอิ นทรี ยอ์ ดั เม็ด อัตรา 25 กิ โลกรัม/ต้น ในระยะการพัฒนาของต้น มี การให้น้ าแก่ ตน้ ลองกองอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่เดือนมกราคม (กรณี ที่ไม่มีสภาพภาวะอากาศฝนตกต่อเนื่ องให้ดาเนิ นการให้น้ าทุกวันจนดิ นชุ่ ม
แทน) ได้ดาเนิ นการตามกรรมวิธีการทดลองในช่ วงปลายเดื อนกุมภาพันธ์ พร้อมกับใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 8–24–24
อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น และมีการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น ในระยะติดผล
เริ่ มดาเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และสิ้ นสุ ดเดือนกันยายน 2559 ณ แปลงลองกองของ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1.สภาพภูมอิ ากาศระหว่ างการทดลอง
ในปี 2557 สภาพภูมิอากาศของอาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 พบว่า มี
ฝนตกอย่างต่อเนื่ อง และเกิดฝนตกหนักในเดื อนธันวาคม ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 พบว่า เกิ ดสภาวะ
แห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ตั้งแต่ตน้ เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 พบว่า ใน
เดื อนเมษายนฝนยังไม่ตก และเกิ ดสภาวะแห้งแล้ง ส่ วนในเดื อนพฤษภาคม – มิ ถุนายน 2557 เริ่ มมี ฝนตก และ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2558 สภาพภูมิอากาศของอาเภอแม่ลาน
จังหวัดปั ตตานี ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่ อง และเกิ ดฝนตกหนักมากในเดือน
ธันวาคม ในช่ วงเดื อนมกราคม – มี นาคม 2558 พบว่า เกิ ดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่ อเนื่ อง ตั้งแต่ ต ้นเดื อน
มกราคม – มีนาคม 2558 ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 พบว่า ในเดือนเมษายนมีฝนเล็กน้อย และเกิดสภาวะ
แห้งแล้ง ส่ วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 เริ่ มมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 พบว่า
มี ฝนตกอย่างต่ อเนื่ อง และในปี 2559 สภาพภู มิอากาศของอาเภอแม่ ลาน จังหวัดปั ตตานี ในช่ วงเดื อนตุ ลาคม –
ธันวาคม 2559 พบว่า มีฝนตกต่อเนื่อง แต่ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 พบว่า เริ่ มเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่
ตกต่อเนื่อง และในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 พบว่า ในเดือนเมษายน สภาพภูมิอากาศยังเกิดความแห้งแล้ง
ฝนไม่ตก ส่ วนในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนเริ่ มมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 พบว่า
มีฝนตกเล็กน้อย (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณน้ าฝนรวมรายเดือนของอาเภออาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในปี 2557 – 2559
ปริมาณนา้ ฝนรวมราย ปริมาณนา้ ฝนรวมราย
ปริมาณนา้ ฝนรวม
ลาดับที่
เดือน
เดือนปี 2557
เดือนปี 2558
รายเดือนปี 2559
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
1.
ตุลาคม
225.30
259.40
147.60
2.
พฤศจิกายน
351.70
414.50
341.60
3.
ธันวาคม
183.60
465.10
79.30
4.
มกราคม
16.40
10.20
63.00
5.
กุมภาพันธ์
0
0.20
13.80
6.
มีนาคม
13.40
0.60
0
7.
เมษายน
12.40
50.90
0
8.
พฤษภาคม
143.40
125.70
206.90
9.
มิถุนายน
95.00
54.20
121.10
10.
กรกฎาคม
78.80
93.00
162.40
11.
สิ งหาคม
359.50
243.20
56.80
12.
กันยายน
156.00
75.20
42.90
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี
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2.การเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้ นลองกอง
จากการศึ กษาการเจริ ญเติ บโตและการพัฒนาของต้นลองกองในระยะการพัฒนาทางลาต้น จานวน 20
ต้น ในปี 2557 และ 2559 พบว่า สภาพต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีความสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อน โดยในปี
2557 ต้นลองกองที่ ควัน่ ลาต้น มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสู งสุ ด คื อ 50.0% มี ความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (30.0%, 35.0% และ
30.0% ตามลาดับ) และในปี 2559 ต้นลองกองที่ รัดกิ่ ง มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสู งสุ ด คือ 40.0% มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่ ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่
ควัน่ ลาต้น (36.0%, 35.0% และ 32.0% ตามลาดับ) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การแตกใบอ่อนของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนมีนาคม 2557 และ 2559
การแตกใบอ่ อน
การแตกใบอ่ อน
กรรมวิธี
ปี 2557
ปี 2559
(%)
(%)
ไม่มีการชักนา
30.00 b
36.00 b
ตัดรากบริ เวณชายพุ่ม
35.00 b
35.00 b
รัดกิ่ง
30.00 b
40.00 a
ควัน่ ลาต้น
50.00 a
32.00 c
C.V. (%)
10.15
4.42
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

3.การออกดอกของต้ นลองกอง
จากการศึกษาข้อมูลการออกดอกของต้นลองกองตั้งแต่ปี 2557–2559 พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมี
การออกดอก โดยในปี 2557 ต้นลองกองที่รัดกิ่ง มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 155.80 ช่อ มีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น
(28.40, 30.00 และ 12.00 ช่อ ตามลาดับ) จะเห็นได้ว่าการออกดอกของต้นลองกองของแต่ละกรรมวิธีค่อนข้างจะ
น้อย เนื่องจากก่อนระยะออกดอก เกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่ อง ตั้งแต่ตน้ เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2557
ส่ วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป เริ่ มมีฝนตก ในปี 2558 การออกดอกของต้นลองกองค่อนข้างน้อย
โดยต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม มีจานวนช่ อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 25.00 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่รัดกิ่ง และต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น (16.00, 6.50 และ 15.33
ช่อ ตามลาดับ) เนื่องจากยังเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่ อง ตั้งแต่ตน้ เดือนมกราคม–เมษายน 2558 และใน
ปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 94.80 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (16.50, 8.00
และ 46.00 ช่อ ตามลาดับ) (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การออกดอกของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ปี 2557, 2558 และ 2559
กรรมวิธี
ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

จานวนช่ อดอก/ต้ นเฉลีย่
ณ เดือนกรกฎาคม 2557
(ช่ อ)
28.40 c
30.00 b
155.80 a
12.00 d
1.64

จานวนช่ อดอก/ต้ นเฉลีย่
ณ เดือนมิถุนายน 2558
(ช่ อ)
16.00 b
25.00 a
6.50 c
15.33 b
6.01

จานวนช่ อดอก/ต้ นเฉลีย่
ณ เดือนมิถุนายน 2559
(ช่ อ)
16.50 c
8.00 d
46.00 b
94.80 a
1.82

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

3.คุณภาพผลผลิตของต้ นลองกอง
จากการศึ กษาปริ มาณและคุณภาพผลผลิตของต้นลองกองตั้งแต่ปี 2557–2559 พบว่า ในปี 2557 ต้น
ลองกองที่รัดกิ่ง มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 38.50 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่
ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น (26.00, 25.50, และ 3.00 ช่อ
ตามลาดับ) ซึ่ งหากดู ขอ้ มูลจากการบันทึ กในเดื อนกรกฎาคม 2557 จะพบว่าจานวนช่ อดอก/ต้นของแต่ ละ
กรรมวิธีมีมาก แต่เมื่อดูขอ้ มูลผลผลิตในเดือนกันยายน 2557 กลับพบว่าจานวนช่ อผล/ต้นของแต่ละกรรมวิธี
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการไม่พฒั นาของดอกและบางส่ วนก็เกิดการร่ วง ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ ควัน่ ลา
ต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 58.00 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา
, ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่ รัดกิ่ง (2.00, 50.00 และ 7.00 ช่อ ตามลาดับ) และในปี
2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 27.50 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนยั สาคัญกับต้นที่ ไม่มีการชักนา, ต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่ รัดกิ่ ง (10.50, 9.00
และ 15.00 ช่อ ตามลาดับ) ส่ วนคุณภาพผลผลิตลองกองด้านอื่นๆ ได้แก่ น้ าหนัก/ช่อ, ความยาวช่อ, จานวนผล/
ช่อ และน้ าหนัก/5 ผล พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี
ปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง แต่ตน้ ลองกองที่ ควัน่ ลาต้นมีแนวโน้มให้คุณลักษณะของคุณภาพ
ผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น (ดังตารางที่ 4, 5 และ 6) ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ ไม่ได้มีการ
จัดการด้านคุ ณภาพ คื อ การตัดแต่ งช่ อดอก ช่ อผล และการยึดช่ อ มี การปล่อยตามธรรมชาติ เพื่อดู ผลการให้
ปริ มาณช่อดอกและช่อผลของแต่ละกรรมวิธีเท่านั้น ซึ่ งการจัดการด้านคุณภาพสามารถดาเนินการในภายหลังได้
เมื่อทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2557, 2558 และ 2559 ช่วงระยะการพัฒนาของช่ อ
ดอกและผลเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกยาวนาน ไม่มีน้ าเพียงพอที่จะให้แก่ตน้ ลองกอง ทาให้การพัฒนาของดอก
ไม่สมบูรณ์ และเกิดการร่ วงของดอกบางส่ วน รวมทั้งส่ งผลต่อการพัฒนาของช่อผลด้วย ทาให้ได้ปริ มาณผลผลิต
น้อยและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ

256

ตารางที่ 4 ข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2557
กรรมวิธี

จานวนช่ อผล
เฉลีย่ /ต้ น
(ช่ อ)

ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

26.00 b
25.50 c
38.50 a
3.00 d
1.36

นา้ หนัก
ผลผลิต
เฉลีย่ /ต้ น
(กิโลกรัม)
9.50 b
10.00 b
14.90 a
1.20 c
6.07

นา้ หนัก
เฉลีย่ /ช่ อ
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
389.50 c
400.18 b
411.00 a
403.33 b
0.92

ความยาวช่ อ จานวนผล
นา้ หนัก
เฉลีย่
เฉลีย่ /ช่ อ เฉลีย่ /5 ผล
(สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ)
(เซนติเมตร)
(ผล)
(กรัม)
17.10 b
17.05 b
116.25 c
18.08 ab
18.40 a
120.75 a
18.18 a
18.90 a
121.00 a
18.00 ab
17.30 b
118.33 b
3.72
1.91
1.04

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิ ติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

ตารางที่ 5 ข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2558
กรรมวิธี

จานวนช่ อผล
เฉลีย่ /ต้ น
(ช่ อ)

ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

2.00 d
50.00 b
7.00 c
58.00 a
8.55

นา้ หนัก
ผลผลิต
เฉลีย่ /ต้ น
(กิโลกรัม)
0.53 d
24.20 b
3.52 c
36.50 a
3.03

นา้ หนัก
เฉลีย่ /ช่ อ
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
530.00 d
604.00 b
537.86 c
679.40 a
0.42

ความยาวช่ อ จานวนผล
นา้ หนัก
เฉลีย่
เฉลีย่ /ช่ อ เฉลีย่ /5 ผล
(สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ)
(เซนติเมตร)
(ผล)
(กรัม)
18.20 b
19.00 d
122.50 c
19.25 ab
23.40 b
124.00 b
18.84 ab
20.86 c
123.57 bc
19.95 a
27.20 a
125.50 a
3.93
2.71
0.71

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิ ติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

ตารางที่ 6 ข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2559
กรรมวิธี

จานวนช่อผล
เฉลี่ย/ต้น
(ช่อ)

ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

10.50 c
9.00 d
15.00 b
27.50 a
4.12

น้ าหนัก
ผลผลิต
เฉลี่ย/ต้น
(กิโลกรัม)
3.65 c
4.00 c
5.20 b
9.03 a
12.76

น้ าหนัก
เฉลี่ย/ช่อ
(สุ่ม 10 ช่อ)
(กรัม)
357.00 b
446.11 a
345.00 c
328.08 d
1.94

ความยาวช่อ จานวนผล
น้ าหนัก
เฉลี่ย
เฉลี่ย/ช่อ เฉลี่ย/5 ผล
(สุ่ม 10 ช่อ) (สุ่ม 10 ช่อ) (สุ่ม 10 ช่อ)
(เซนติเมตร)
(ผล)
(กรัม)
12.57 b
21.55 b
104.50 a
12.53 b
25.11 a
102.22 a
12.50 b
16.50 d
105.35 a
13.57 a
20.28 c
79.50 b
4.57
3.50
5.45

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิ ติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05
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สรุ ปผลการทดลอง
(1) การชักนาการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีการตัดรากบริ เวณชายพุ่ม การรัดกิ่ง และการ
ควัน่ ลาต้น ทุ กกรรมวิธีสามารถชักนาการออกดอกของต้นลองกองได้ ซึ่ งการควัน่ ลาต้นเป็ นกรรมวิธีที่ มี
แนวโน้มให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น
(2) การชักนาการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีการควัน่ ลาต้น เป็ นกรรมวิธีที่จะทาให้ตน้
ลองกองตายได้ หากเกิดความแห้งแล้งยาวนาน ฝนไม่ตก และไม่มีน้ าที่จะให้แก่ตน้ ลองกอง
(3) การผลิตลองกองให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควรมีการปฏิบตั ิดูแลรักษาและมีการใส่ ปุ๋ยตามคาแนะนา
มีแหล่งน้ าที่ เพียงพอหรื อติ ดตั้งระบบการให้น้ าในแปลง เพื่อให้สามารถให้น้ าแก่ตน้ ลองกองในหน้าแล้งหรื อ
ระยะการพัฒนาของช่อดอกและช่อผล รวมทั้งจะต้องมีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก การตัด
แต่งช่อผล และการยึดช่อ
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2556. ระบบการจัดการคุณภาพ : การเกษตรดี ที่เหมาะสม (GAP) สาหรั บลองกอง.
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
โกเศส เอี่ยมฐานนท์. 2538. เอกสารประกอบสอนวิชาหลักไม้ผล. นครศรี ธรรมราช : วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
คณพล จุฑามณี . 2532. การเปลี่ยนแปลงระดับของสารคล้ายจิ บเบอเรลลิ นในช่ วงการเจริ ญทางกิ่ งใบและ
การออกดอกของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
เต็ม สมิตินนั ทน์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้.
พาวิน มะโนชัย, วริ นทร์ สุ ทนต์, วินยั วิริยะอลงกรณ์, เสกสันต์ อุสสหตานนท์ และ นภดล จรัสสัมฤทธิ์ . 2543.
ผลของการควัน่ กิ่งต่อการออกดอกของลาไยพันธุ์เพชรสาครทะวาย. ว.เกษตร 16 : 117-123.
ภูวดล บุตรรัตน์. 2531. การศึ กษาพัฒนาการของดอก ผล และเมล็ดลองกอง. ปั ตตานี : รายงานวิจยั คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . 16 หน้า.
มงคล ศรี วฒั นวรชัย, พิมพรรณ ตันสกุล และ ไพรัตน์ นาควิโรจน์ . 2523. การศึกษาสภาวะการออกดอก ติดผล
และคุณภาพของลองกองบางพันธุ์ในภาคใต้ ปี 2520-2522. สงขลา : รายงานวิจยั คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . 45 หน้า.
รวี เสรฐภักดี . 2543. การออกดอก การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลลองกอง. ใน เทคโนโลยีการผลิตลองกอง :
เอกสารประกอบการอบรมเทคโนโลยีการผลิ ตลองกอง. ปั ตตานี : ภาควิชาเทคโนโลยีและการ
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
วิมยั สานุวฒั น์. 2532. ลองกอง. ข่าวสารเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 34 : 43-71.
สถานี อุตุนิยมวิทยานราธิ วาส. 2558. ปริ มาณน้ าฝนรายเดื อนของอาเภอสุ ไหงปาดี จังหวัดนราธิ วาส ตุลาคม
2555–กันยายน 2558. เข้าถึงได้จากทางอินเตอร์เน็ต: http://www.metnara.tmd.go.th
สานักงานส่ งเสริ มและฝึ กอบรม. 2537. ลองกอง. ว.เกษตรก้าวหน้า 9 : 1-20.
258

สุ รพล มนัสเสรี . 2541. เอกสารคาสอนหลักการไม้ผล. สงขลา : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสงขลา.
Agusti, M., V. Almela and J. Pons. 1992. Effects of girdling on alternate bearing in citrus. Journal of
Horticultural Science 67 : 203-210.
Garcia, L.A., F. Fornes and J.L. Guardiola. 1995. Leaf carbohydrates and flower formation in citrus. J. Amer.
Soc. Hort. Sci. 120 : 222-227.
Khan, Z.U., D.L. McNeil and A. Samad. 1998. Root pruning reduces the vegetative and reproductive growth
of apple trees growing under an ultra high density planting system. Scientia Horticulturae 77 : 165-176.

259

