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The study the induction to the flowering of Longkong in Yala province 
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บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการชักน าให้ตน้ลองกองมีการออกดอกไดต้ามปกติและให้ผลผลิต
สม ่าเสมอไดทุ้กปี ดว้ยวิธีการไม่ใชส้ารเคมี ไดแ้ก่ การตดัราก, การรัดก่ิง และการควัน่ล าตน้ โดยไดด้ าเนินการ
ทดลอง ณ แปลงลองกองของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรยะลา (ส่วนแยกธารโต) ซ่ึงใชต้น้ลองกองท่ีมีอายุ
ประมาณ 20 ปี จ านวน 20 ตน้ ซ่ึงมีขนาดความสูงของตน้และความกวา้งของทรงพุ่มสม ่าเสมอ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี 4 กรรมวิธี จ านวน 5 ซ ้ า ไดแ้ก่ 1.ไม่มีการชกั
น า (ควบคุม) 2.ตดัรากบริเวณชายพุ่มใหลึ้กเขา้มาจากบริเวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมีและลึก 20 
เซนติเมตร (ท าใหพ้ื้นท่ีใตท้รงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพนัธ์)  3.รัดก่ิงก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพนัธ์) 
โดยเลือกก่ิงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติเมตร จ านวน 3 ก่ิง/ตน้ แลว้ใชล้วดขนาด 2.0 
มิลลิเมตรในการรัด  และ 4.ควัน่ล  าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน (เดือนกุมภาพนัธ์) โดยความกวา้งของ
รอยควัน่ มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ด าเนินการป้องกนัก าจดัโรคโดยทาสารเคมีป้องกนัเช้ือราท่ีอาจจะท าลายท่ีรอย
ควัน่) แลว้จดัเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตและพฒันาของตน้ การออกดอกติดผล คุณภาพผลผลิต และรวบรวม
ขอ้มูลสภาพอากาศระหว่าง   การทดลอง  เร่ิมด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และส้ินสุดเดือน
กนัยายน 2559  จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการพฒันาของตน้ลองกองในปี 2557 และ 2559 พบว่า ในปี 
2557 ต้นลองกองท่ีไม่มีการชักน าและต้นลองกองท่ีควัน่ล  าต้น มีการแตกใบอ่อนเฉล่ีย/ตน้สูงสุด มีความ
แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน  และในปี 2559 พบว่า ตน้ลองกองทุกกรรมวิธี
มีการแตกใบอ่อนเฉล่ีย/ตน้เท่ากนั  ส าหรับการศึกษาการออกดอก พบว่า ตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมีการออกดอก 
โดยในปี 2557 ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัตน้
ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม  แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน   
ในปี 2558 พบวา่ ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด   มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน   และในปี 2559 พบว่า ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้  มีจ านวนช่อดอก/ตน้
เฉล่ียสูงสุด    มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน  จากการศึกษาปริมาณ
ผลผลิตของตน้ลองกองในแต่ละกรรมวิธี พบว่า ในปี 2557 ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ีย
สูงสุด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั
เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน ในปี 2558 พบว่า ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด มี
ความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน   และในปี 2559 พบว่า ตน้ลองกองท่ีควัน่
ล าตน้ มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง  แต่มีความแตกต่างทาง
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สถิติอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน   ส่วนคุณภาพผลผลิตลองกองดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าหนกั/ช่อ, 
ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และน ้าหนกั/5 ผล พบวา่ คุณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี
ปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการทดลองคร้ังน้ีไม่ไดมี้การจดัการดา้นคุณภาพ คือ 
การตัดแต่งช่อดอก การตดัแต่งช่อผล และการยึดช่อ  ซ่ึงการจัดการดา้นคุณภาพนั้นสามารถด าเนินการใน
ภายหลงัไดเ้ม่ือทราบกรรมวิธีท่ีเหมาะสมแลว้ แต่ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิงมีแนวโนม้ท่ีจะใหคุ้ณลกัษณะของคุณภาพ
ผลผลิตดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน 

 
ค าน า 

ภาคใตจ้ัดว่าเป็นภูมิภาคหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีฝนตกชุก เน่ืองจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมท่ี
เกิดข้ึนประจ าทุกปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้  ในช่วง
ปลายปีตั้ งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมในปีถัดไปจะมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด เพราะอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออก เฉียงเหนือ สภาวะภูมิอากาศของภาคใตใ้นอดีตนั้น จะพบว่าฤดูฝนมี 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ีไดรั้บลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อีกช่วงหน่ึง คือ ช่วงท่ีรับลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหมี้ฝนตกชุกอีกคร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  ส่วนฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากไดรั้บลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมร้อนท่ีพดัมาจากทะเลจีนใต ้ท า
ใหอ้ากาศโดยทัว่ไปร้อนและช้ืน   แต่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาสภาวะภูมิอากาศของโลกมีความแปรปรวน ส่งผลท า
ให้หลายประเทศประสบกบัปัญหาฝนท้ิงช่วงและเกิดความแห้งแลง้อย่างต่อเน่ือง ปรากฏการณ์น้ีมีผลกระทบ
อย่างยิ่งกบัประเทศท่ีท าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการเพาะปลูก  ซ่ึงจะท าให้พืชพนัธ์ุท่ีปลูกมีการ
ชะงกัการเจริญเติบโต หรือเกิดการร่วงของดอกและผล หรืออาจท าใหต้น้พืชตายเพราะขาดน ้า   แต่ส าหรับในบาง
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคใต ้ประสบกบัปัญหามีฝนตกชุกอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มีฝน
ตกในช่วงฤดูแลง้ และในบางคร้ังหากรุนแรงถึงขั้นวิกฤตก็เกิดน ้าท่วม  และเช่นเดียวกนัปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีก็
มีผลกระทบกบัประเทศท่ีท าการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นการเพาะปลูก จะท าใหต้น้พืชโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตน้ไมผ้ลเศรษฐกิจหลายชนิดท่ีปลูกในเขตภาคใต ้ ไดแ้ก่ ลองกอง มงัคุด เงาะ และทุเรียน ไม่มีการออกดอกติดผล 
หรือมีการออกดอกติดผลบา้งในบางพ้ืนท่ีแต่นอ้ย ปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปีแลว้ 
นบัว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีท าให้เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลเดือดร้อนเพราะขาดรายได ้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มี
ค าแนะน าหรือเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการศึกษา วิจยั เพ่ือแกปั้ญหาในกรณีดงักล่าวน้ียงัมีไม่มาก  

ดงันั้น  การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาหาแนวทางในการชกัน าใหต้น้ลองกองมีการออกดอกไดต้ามปกติ 
และให้ผลผลิตสม ่าเสมอไดทุ้กปี โดยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ไดแ้ก่ การตดัราก การรัดก่ิง  และการควัน่ล าตน้   
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับแนะน าแก่เกษตรกรในการแกปั้ญหาการไม่ออกดอกของลองกองต่อไป 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุและอุปกรณ์ 

(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 มีดคตัเดอร์ 
(5) อุปกรณ์ส าหรับการวดั เช่น ไมบ้รรทดั  ตลบัเมตร 
(6) เคร่ืองชัง่ 
(7) ลวดรัด 
(8) บนัไดเหลก็ 
(9) สารเคมีป้องกนัก าจดัเช้ือรา 
(10)  จอบ 
วธีิการ 
ท าการทดลอง  โดยด าเนินการคดัเลือกตน้ลองกอง อายุ 20 ปี จ านวน 20 ตน้ ท่ีมีขนาดความสูงของตน้

และความกวา้งของทรงพุ่มสม ่าเสมอในเดือนตุลาคม 2556 และไดด้ าเนินการตามกรรมวิธีทดลองในเดือน
มกราคม 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 ของความยาวรัศมี

และลึก 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) โดยความกวา้งของ
รอยควัน่ 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
ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรยะลา (ส่วนแยกธารโต) อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา   
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1.สภาพภูมอิากาศระหว่างการทดลอง 
ในปี 2557 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอธารโต  จงัหวดัยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2556 พบว่า มี

ฝนตกอย่างต่อเน่ือง และเกิดฝนตกหนกัในเดือนพฤศจิกายน  ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 พบว่ายงัมีฝนตก
ในเดือนมกราคม  และเกิดสภาวะแห้งแลง้ ฝนไม่ตกต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2557 ในเดือน
เมษายนฝนยงัไม่ตกและเกิดสภาวะแหง้แลง้  ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เร่ิมมีฝนตก  ส าหรับสภาพ
ภูมิอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง    ในปี 2558  สภาพภูมิอากาศของ
อ าเภอธารโต  จงัหวดัยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง และเกิดฝนตกหนกัใน
เดือนธนัวาคม  ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 พบว่ายงัมีฝนตกในเดือนมกราคม  และเกิดสภาวะแหง้แลง้ ฝน
ไม่ตกต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้เดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม 2558  ในเดือนเมษายนยงัเกิดสภาวะแหง้แลง้และมีฝนตกเลก็นอ้ย  
ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 เร่ิมมีฝนตก  ส าหรับสภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 
2558 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเน่ือง    และในปี 2559 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ในช่วงเดือน
ตุลาคม – ธนัวาคม 2559 พบว่า มีฝนตก  แต่ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 พบว่า เร่ิมเกิดสภาวะแหง้แลง้ ฝน
ไม่ตกต่อเน่ือง  และในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 พบว่า ในเดือนเมษายนสภาพภูมิอากาศยงัเกิดความแห้ง
แลง้ ฝนไม่ตก  ส่วนในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนมีฝนตกเล็กนอ้ย และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 
2559 พบวา่ มีฝนตกอยา่งต่อเน่ือง  (ดงัตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณน ้าฝนรวมรายเดือนของอ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ในปี 2557 – 2559 

ล าดบัที่ เดือน 
ปริมาณน า้ฝนรวมราย

เดือนปี 2557   
(มลิลเิมตร) 

ปริมาณน า้ฝนรวมราย
เดือนปี 2558   
(มลิลเิมตร) 

ปริมาณน า้ฝนรวม 
รายเดือนปี 2559   
(มลิลเิมตร) 

1. ตุลาคม 283.70 194.90 331.40 
2. พฤศจิกายน 408.30 366.70 336.00 
3. ธนัวาคม 326.20 823.80 125.70 
4. มกราคม 34.60 61.80 252.80 
5. กมุภาพนัธ์ 0 0.20 51.50 
6. มีนาคม 76.30 8.70 0.20 
7. เมษายน 23.00 70.20 6.00 
8. พฤษภาคม 142.10 291.60 38.80 
9. มิถุนายน 65.10 33.20 181.50 

10. กรกฎาคม 23.00 147.60 136.20 
11. สิงหาคม 142.10 186.00 97.50 
12. กนัยายน 65.10 197.70 124.10 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา 
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 2.การเจริญเตบิโตและการพฒันาของต้นลองกอง  
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการพฒันาของตน้ลองกองในระยะการพฒันาทางล าตน้ จ านวน 20 
ตน้ ในปี 2557 และ 2559 พบว่า สภาพตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมีความสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อน  โดยใน 
ปี 2557 ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน าและตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีการแตกใบอ่อนเฉล่ีย/ตน้สูงสุด คือ 13.75% มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม และตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง (11.66% และ 
10.0% ตามล าดบั)  และส าหรับในปี 2559 ตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อนเฉล่ีย/ตน้เท่ากนั คือ 20.0%  
(ดงัตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 การแตกใบอ่อนของตน้ลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนมีนาคม 2557 และ 2559 

กรรมวธีิ 
การแตกใบอ่อน 

ปี 2557 
(%) 

การแตกใบอ่อน 
ปี 2559 
(%) 

ไม่มีการชกัน า 13.75 a 20.00 
ตดัรากบริเวณชายพุ่ม 11.66 b 20.00 
รัดก่ิง 10.00 c 20.00 
ควัน่ล าตน้ 13.75 a 20.00 
C.V. (%) 3.40 8.54 

 ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 

  
3.การออกดอกของต้นลองกอง 
จากการศึกษาขอ้มูลการออกดอกของตน้ลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ตน้ลองกองทุกกรรมวิธีมี

การออกดอก โดยในปี 2557 ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 17.50 ช่อ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกบัตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม ซ่ึงมีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ีย คือ 17.00 ช่อ แต่มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีรัดก่ิง  และตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้  (7.00 และ 15.60 ช่อ ตามล าดบั)  
จะเห็นไดว้่าการออกดอกของตน้ลองกองของแต่ละกรรมวิธีค่อนขา้งจะนอ้ย เน่ืองจากก่อนระยะออกดอก เกิด
สภาวะแหง้แลง้ ฝนไม่ตกต่อเน่ือง ตั้งแต่ตน้เดือนมกราคม – เมษายน 2557   ส่วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็น
ตน้ไป เร่ิมมีฝนตก ในปี 2558 การออกดอกของตน้ลองกองค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากยงัเกิดสภาวะแหง้แลง้ ฝนไม่ตก
ต่อเน่ือง  ตั้งแต่ตน้เดือนมกราคม – เมษายน 2558  โดยตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า มีจ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด 
คือ 15.00 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม, ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง และตน้
ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ (12.00, 4.80 และ 11.20 ช่อ ตามล าดบั)    และในปี 2559 พบว่า ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มี
จ านวนช่อดอก/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 301.40 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีไม่มีการชกัน า, ตน้
ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม  และตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง (56.60, 12.80 และ 113.60 ช่อ ตามล าดบั) (ดงัตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 การออกดอกของตน้ลองกองในแต่ละกรรมวิธี ปี 2557, 2558 และ 2559 

กรรมวธีิ 
จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลีย่  
ณ เดือนพฤษภาคม 2557  

(ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลีย่  
ณ เดือนมถุินายน 2558  

 (ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลีย่  
ณ เดือนมถุินายน 2559  

 (ช่อ) 
ไม่มีการชกัน า 17.50 a 15.00 a 56.60 c 
ตดัรากบริเวณชายพุ่ม 17.00 a 12.00 b 12.80 d 
รัดก่ิง 7.00 c 4.80 c 113.60 b 
ควัน่ล าตน้ 15.60 b 11.20 b 301.40 a 
C.V. (%) 4.71 3.34 0.94 

 ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD 0.05 
 

 3.คุณภาพผลผลติของต้นลองกอง 
จากการศึกษาปริมาณและคุณภาพผลผลิตของตน้ลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ในปี 2557       

ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 21.00 ช่อ ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัตน้
ลองกองท่ีไม่มีการชกัน า ซ่ึงมีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ีย คือ 20.50 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั
กบัตน้ท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม และตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง (18.60 และ 7.00 ช่อ ตามล าดบั)    ซ่ึงหากดูขอ้มูลจากการ
บนัทึกในเดือนพฤษภาคม 2557 จะพบว่าจ านวนช่อดอก/ตน้ของแต่ละกรรมวิธีมีค่อนขา้งนอ้ย แต่เม่ือดูขอ้มูล
ผลผลิตในเดือนกนัยายน 2557 กลบัพบวา่จ านวนช่อผล/ตน้ของแต่ละกรรมวิธีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากจะ
มีช่อดอกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นและต่อมามีการพฒันาเป็นช่อผล  ในปี 2558 พบว่า ตน้ลองกองท่ีไม่มีการชกัน ามี
จ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 11.50 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีตดัรากบริเวณชาย
พุ่ม, ตน้ลองกองท่ีรัดก่ิง และตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ (6.40, 4.00 และ 6.60 ช่อ ตามล าดบั)  และในปี 2559 พบว่า 
ตน้ลองกองท่ีควัน่ล  าตน้ มีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ียสูงสุด คือ 32.00 ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัตน้ลองกอง
ท่ีรัดก่ิง ซ่ึงมีจ านวนช่อผล/ตน้เฉล่ีย คือ 31.20 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญักบัตน้ท่ีไม่มีการ
ชกัน าและตน้ลองกองท่ีตดัรากบริเวณชายพุ่ม (24.00 และ 15.00 ช่อ ตามล าดบั)   ส่วนคุณภาพผลผลิตลองกอง
ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าหนกั/ช่อ, ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และน ้ าหนกั/5 ผล  พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
คุณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปล่ียนแปลง  แต่ตน้
ลองกองท่ีรัดก่ิงมีแนวโนม้ใหคุ้ณลกัษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีอ่ืน (ดงัตารางท่ี 
4, 5 และ 6)   ทั้งน้ีเน่ืองจากการทดลองคร้ังน้ีไม่ไดมี้การจดัการดา้นคุณภาพ คือ การตดัแต่งช่อดอก ช่อผล และ
การยึดช่อ มีการปล่อยตามธรรมชาติเพ่ือดูผลการใหป้ริมาณช่อดอกและช่อผลของแต่ละกรรมวิธีเท่านั้น ซ่ึงการ
จดัการดา้นคุณภาพสามารถด าเนินการในภายหลงัไดเ้ม่ือทราบกรรมวิธีท่ีเหมาะสมแลว้ นอกจากนั้น แลว้ ในปี 
2557, 2558 และ 2559 ช่วงระยะการพฒันาของช่อดอกและผลเกิดความแหง้แลง้ฝนไม่ตกยาวนาน ไม่มีน ้ าเพียง
พอท่ีจะใหแ้ก่ตน้ลองกอง ท าใหก้ารพฒันาของดอกไม่สมบูรณ์ และเกิดการร่วงของดอกบางส่วน  รวมทั้งส่งผล
ต่อการพฒันาของช่อผลดว้ย  ท าใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตนอ้ยและผลผลิตไม่ไดคุ้ณภาพ 
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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 20.50 a 3.00 c 273.50 d  14.99 c 19.26 c 95.43 b 
ตดัรากบริเวณชายพุม่ 18.60 b 6.94 a 349.67 b 18.46 b  19.77 c 88.10 c 
รัดก่ิง 7.00 c 4.87 b 695.70 a 20.25 a 25.78 a 134.95 a 
ควัน่ล าตน้ 21.00 a 7.32 a 333.84 c 20.72 a 22.91 b 73.66 d 
C.V. (%) 2.45 7.96 0.80 2.45 3.20 0.81 
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 11.50 a 13.03 a 531.82 a  19.26 a 32.90 a 86.81 b 
ตดัรากบริเวณชายพุม่ 6.40 b 4.48 b 428.31 c 17.68 b  24.40 c 92.73 a 
รัดก่ิง 4.00 c 1.77 d 437.77 b 16.50 c 32.10 a 78.33 c 
ควัน่ล าตน้ 6.60 b 3.12 c 294.06 d 14.56 d 30.40 b 85.77 b 
C.V. (%) 8.37 11.40 1.14 3.05 1.77 1.08 
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) การผลิตลองกองให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  ควรมีการปฏิบัติดูแลรักษาและมีการใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า   มีแหล่งน ้ าท่ีเพียงพอหรือติดตั้งระบบการให้น ้ าในแปลง  เพ่ือให้สามารถให้น ้ าแก่ตน้ลองกองใน
หนา้แลง้หรือระยะการพฒันาของช่อดอกและช่อผล   รวมทั้งจะตอ้งมีการจดัการดา้นคุณภาพ คือ การตดัแต่งช่อ
ดอก การตดัแต่งช่อผล และการยึดช่อ  
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