
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
- - - - - - - - - - - - - - - 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการผลิตลองกอง 

2. โครงการวิจัย :  การพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    กิจกรรม : การปรับปรุงพันธุ์ลองกอง 
    กิจกรรมย่อย :  - 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ศึกษาผลของการตัดยอดต้นลองกองที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Effects  of  Top Canopy Cutting on Vegetative Growth and Yield  

   of Longkong 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง :  นายโนรี  อิสมะแอ               สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส     
    ผู้ร่วมงาน :    นางสาวนาตยา  ด าอ าไพ       สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

นางศรินณา  ชูธรรมธัช       สังกดั  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
นางสุพร  ฆังคมณี       สังกัด  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
นายจันทร์  คงคุณ               สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นายจ านง  ยานะธรรม          สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นางเอมอร  เพชรทอง       สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
นางสาวศรัญญา  ใจพะยัก      สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นายโสพล  ทองรักทอง          สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

5. บทคัดย่อ 
ท าการศึกษาเพ่ือหาระดับที่เหมาะสมในการตัดยอดต้นลองกอง  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและการ

พัฒนาของต้นลองกอง การออกดอกติดผล และคุณภาพผลผลิต  โดยได้ด าเนินการคัดเลือกต้นลองกองในแปลง
ลองกองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ที่มีอายุประมาณ 30 ปี จ านวน 30 ต้น  ซึ่งมีขนาดความสูง
ของต้นและความกว้างของทรงพุ่มสม่ าเสมอ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized 
design, CRD)  มี 6 กรรมวิธี  จ านวน 5 ซ  า  ได้แก่ 1.  ไม่มีการตัดยอด (ควบคุม) 2.ตัดยอดให้เหลือความสูงของ
ต้น 2 เมตร 3.ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร 4.ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร 5.ตัดยอดให้
เหลือความสูงของต้น 5 เมตร และ 6.ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร แล้วจัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต
และพัฒนาของต้น การออกดอกติดผล คุณภาพผลผลิต และรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศระหว่างการทดลอง  เริ่ม
ด าเนินการทดลองตั งแต่เดือนตุลาคม 2555 และสิ นสุดเดือนกันยายน 2558  จากการศึกษาการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาของต้นลองกอง พบว่า การตัดยอดต้นลองกองมีผลท าให้การแตกใบอ่อนของต้นเพ่ิมขึ น แตก่ารตัดยอด
ต้นลองกองมีผลท าให้การเพ่ิมขนาดของล าต้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่ไม่มีการตัดยอด  ส าหรับการศึกษา



การออกดอก พบว่า ในปี 2557 และ 2558 ต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร มีจ านวนช่อดอก/
ต้นเฉลี่ยสูงสุด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน และจากการศึกษาปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตลองกอง พบว่า ต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลีย่
สูงสุด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน  และคุณภาพผลผลิตลองกอง 
พบว่า คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง ทั งนี 
เนื่องจากการทดลองครั งนี ไม่ได้มีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก การตัดแต่งช่อผล และการยึดช่อ  
ซ่ึงการจัดการด้านคุณภาพนั นสามารถด าเนินการในภายหลังได้เม่ือทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว แตต่้นลองกองที่
ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร มีแนวโน้มที่จะให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีอ่ืน 
  Conducted a study to determine the appropriate level of top canopy cutting of the 
Longkong. Which will impact on growth and development of the Longkong, the flowering, 
fruiting and quality of yield. To select the Longkong trees which the age of 30 years, 30 trees at 
an experimental plot of Narathiwat agricultural research and development center. The height and 

width of the tree's canopy regularly. The experiment was arranged in a completely randomized 

design in 6 treatments with 5 replications. The treatments were : 1. no top canopy cutting 
(control), 2. top canopy cutting remaining height at 2 meters, 3. top canopy cutting remaining 
height at 3 meters, 4. top canopy cutting remaining height at 4 meters, 5. top canopy cutting 
remaining height at 5 meters and 6. top canopy cutting remaining height at 6 meters. Then 
study the growth and development of trees, the flowering, fruiting and quality of yield. And 
collecting weather data during the trial. Since its launch in October 2012 to late September 2015.  
According to the study, the growth and development of the Longkong is found, the top canopy 
cutting is caused of increase fresh leaves. But the top canopy cutting resulted in the increase in 
size of the trunk down, compared with control. For the study of flowering in 2014 and 2015. 
Found the trees of top canopy cutting remaining height at 6 meters were gave average number of  
flower/tree highest, significantly compared with other treatments. And the study of quantity and 
quality yield, found the trees of top canopy cutting remaining height at 6 meters were gave 
average bouquet number of fruits / tree highest, significantly compared with other treatments. 
Found the quality features of the yield in the treatment, the result appears instability and 
change. Because this study did not have a quality management, Trim flowers, Trim fruit 
bouquets and the clamp bouquets. The quality management is can be conducted it later, when 
treatment is right now. But trends of the trees as top canopy cutting remaining height at 6 
meters were gave the quality features of the yield better than other treatments. 



6. ค าน า 
ลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ประชาชนนิยมบริโภค  เป็นที่

ต้องการของตลาด แม้จะไม่ได้เป็นไม้ผลที่ท าการส่งออก แต่มีราคาค่อนข้างสูง และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ปลูก  ใน
ปี 2551  มีพื นที่ปลูก 461,043 ไร่  แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และ
สตูล แหล่งผลิตใหม่ ได้แก่ ภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่าง สภาพปัญหาการผลิตลองกองของเกษตรกรที่ผ่าน
มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ภาคใต้ตอนล่าง พบว่า คุณภาพลองกองส่วนใหญ่มีเกรด A ต่ ากว่า 15% คุณภาพไม่
ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม และขาดการจัดการผลผลิตอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วนั น จากการออกส ารวจยังพบอีกว่า ต้นลองกองทางภาคใต้ส่วนใหญ่มีอายุ
มาก ล าต้นมีความสูงมากกว่า 10 เมตร ทรงพุ่มหนาทึบ กิ่งก้านรกรุงรัง ส่งผลให้ไม่สะดวกในการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่ง
ช่อดอกช่อผล การเก็บเก่ียวผลผลิต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้รับความเสียหาย และมีโรคและแมลงเข้าท าลายต้น
ลองกอง ได้แก่ โรคก่ิงแห้ง, โรคราสีชมพู, หนอนชอนเปลือก ฯลฯ  ส าหรับแนวทางและวิธีการผลิตลองกองเพ่ือให้
ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดี คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถป้องกันและลดปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้นั น จะต้องให้
ความส าคญัในด้านการปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งจะต้องมีการกระท าอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องตลอดทั งปี  การตัดแต่ง
ทรงพุ่มก็จัดว่าเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่ง ทั งนี เพราะการกระท าดังกล่าวจะท าให้ต้นมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีทรงพุ่มที่
เหมาะสม สามารถน าเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานได้ง่ายขึ น ประหยัดต่อการใช้ปุ๋ย การพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชท า
ได้ทั่วถึงและประหยัด  พืชมีการออกดอกและติดผลตามปกติ  ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสม่ าเสมอและสุกแก่พร้อมกัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ต้นทุนของผลผลิตต่อกิโลกรัมลดลง  ในทางตรงกันข้ามหากไม่มีการ
ตัดแต่งทรงพุ่มและตัดแต่งก่ิง  ต้นจะมีลักษณะล าต้นสูง ทรงพุ่มหนาทึบ กิ่งก้านรกรุงรัง การส่องของแสงแดดเข้าสู่
ทรงพุ่มไม่ทั่วถึง โรคและแมลงเข้าท าลายได้ง่าย การออกดอกติดผลเป็นแบบปีเว้นปี  เมื่อมีการติดผล ผลมีจ านวน
มากเกินไป ท าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและขนาดไม่สม่ าเสมอ ต้นเกิดการหักโค่นได้ง่าย และท าให้ต้นทรุดโทรมตาย
ในที่สุด  ซึ่งในลองกองยังไม่มีการศึกษาถึงผลของตัดยอดต้นลองกองที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต    

ดังนั น   การศึกษาครั งนี จึงมุ่งศึกษาระดับของการตัดยอดต้นลองกองที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ 
ให้ผลผลิต โดยใช้ต้นลองกองที่มีอายุมากและต้นมีความสูง เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการจัดการทรงพุ่มต้น
ลองกองได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดต้นทุนการผลิต  และเพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม
รายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลองกอง 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

(1) ต้นลองกอง อายุ 30 ปี จ านวน 30 ต้น 

(2) ป้ายแสดงหน่วยทดลอง 

(3) ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24 และ 13-13-21 

(4) อุปกรณ์ส าหรับการตัด เช่น เลื่อย กรรไกรตัดก่ิง 

(5) อุปกรณ์ส าหรับการวัด เช่น ไม้บรรทัด  ตลับเมตร 



(6) เครื่องชั่ง 

(7) สีน  ามัน 

(8) บันไดเหล็ก 

วิธีการ 
ท าการทดลอง  โดยด าเนินการคัดเลือกต้นลองกอง อายุ 30 ปี จ านวน 30 ต้น ที่มีขนาดความสูงของต้น

และความกว้างของทรงพุ่มสม่ าเสมอในเดือนตุลาคม 2555 และได้ด าเนินการตามกรรมวิธีทดลองในเดือนมกราคม 
2556  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี  6  กรรมวิธี  จ านวน 5 
ซ  า  คือ 

   กรรมวิธีที่ 1  ไม่มีการตัดยอด (ควบคุม) 
   กรรมวิธีที่ 2   ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร 
   กรรมวิธีที่ 3   ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร 
   กรรมวิธีที่ 4   ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร 
   กรรมวิธีที่ 5   ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร 
   กรรมวิธีที่ 6   ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร 
มีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นลองกองตามค าแนะน า  คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 2 กิโลกรมั/ต้น   

และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 25 กิโลกรัม/ต้น ในระยะการพัฒนาของต้น มีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8–24–24 อัตรา 2 
กิโลกรัม/ต้น ในระยะการออกดอก  และมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น ในระยะการติดผล  
แล้วศึกษาข้อมูลต่างๆ ปรากฏผล ดังนี  

แล้วท าการศึกษาข้อมูลดังนี  
1. การเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้น 
2. การออกดอกติดผล 
3. คุณภาพผลผลิต 
4. สภาพอากาศระหว่างการทดลอง 

 เวลาและสถานที่ 
เริ่มด าเนินการทดลองตั งแต่เดือนตุลาคม 2555 และสิ นสุดเดือนกันยายน 2558 ณ แปลงลองกองของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.สภาพภูมิอากาศระหว่างการทดลอง 
ในปี 2556 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 

พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเกิดฝนตกหนักในเดือนธันวาคม   ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 พบว่า ยัง
มีฝนตกในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์  แต่ในเดือนมีนาคม 2556 พบว่า มีจ านวนฝนตกน้อย เกิดความแห้งแล้ง 
ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 พบว่า ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่ในเดือน 



มิถุนายน 2556 พบว่า มีจ านวนฝนตกน้อย เกิดความแห้งแล้ง  และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556 พบว่า 
มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง   ในปี 2557 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในช่วงเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2556 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเกิดฝนตกหนักในเดือนธันวาคม   ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 
2557 พบว่า ยังมีฝนตกในเดือนมกราคม และเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ตั งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2557   ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 พบว่า ในเดือนเมษายนฝนยังไม่ตก และเกิดสภาวะแห้งแล้ง  
ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เริ่มมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 พบว่า มีฝน
ตกอย่างต่อเนื่อง    และในปี 2558  สภาพภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในชว่งเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเกิดฝนตกหนักมากในเดือนธันวาคม   ในช่วงเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2558 พบว่า ยังมีฝนตกในเดือนมกราคม และเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ตั งแต่ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557   ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 พบว่า ในเดือนเมษายนมีฝนเล็กน้อย และ
เกิดสภาวะแห้งแล้ง  ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เริ่มมีฝนตก และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
2558 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง (ดังตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 ปริมาณน  าฝนรวมรายเดือนของอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสในปี 2556 – 2558 

ล าดับที่ เดือน 
ปริมาณน้ าฝนรวม
รายเดือนปี 2556   

(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ าฝนรวม
รายเดือนปี 2557   

(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ าฝนรวม 
รายเดือนปี 2558   

(มิลลิเมตร) 
1. ตุลาคม 198.2 303.2 365.7 
2. พฤศจิกายน 141.0 389.7 343.6 
3. ธันวาคม 895.0 556.3 1,040 
4. มกราคม 187.5 307.8 131.8 
5. กุมภาพันธ์ 378.9 3.2 0 
6. มีนาคม 69.9 68.9 12.4 
7. เมษายน 103.5 2.2 41.1 
8. พฤษภาคม 217.5 184.6 307.8 
9. มิถุนายน 86.7 196.0 189.40 
10. กรกฎาคม 149.7 160.5 145.90 
11. สิงหาคม 305.3 222.6 365.20 
12. กันยายน 232.0 173.0 337.10 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 

  

 



2.การเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกอง  
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกองในระยะการพัฒนาทางล าต้น จ านวน 30 ต้น 
ตั งแต่ปี 2556 – 2558 พบว่า สภาพต้นลองกองมีความสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อน  โดยในปี 2556 ต้นลองกองที่
ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสูงสุด คือ 80.0% มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของ
ต้น 4 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร 
(20.0%, 30.0%, 22.5%, 12.5% และ 20.0% ตามล าดับ)      ในปี 2557 ต้นลองกองที่ตัดยอดให้เหลือความสูง
ของต้น 4 เมตร มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสูงสุด คือ 25.0% มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่มี
การตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัด
ยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร (10.0%, 15.0%, 15.0%, 
20.0% และ 15.0% ตามล าดับ)        และในปี 2558 ต้นลองกองที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร และ
ต้นลองกองที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสูงสุด คือ 25.0% และ 25.0%  มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่
ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร (15.0%, 15.0%, 15.0% 
และ 15.0% ตามล าดับ) (ดังตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 การแตกใบอ่อนของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนมีนาคม 2556, 2557 และ 2558 

กรรมวิธี 
การแตกใบอ่อน 

ปี 2556 
(%) 

การแตกใบอ่อน 
ปี 2557 

(%) 

การแตกใบอ่อน 
ปี 2558 

(%) 
ไม่มีการตัดยอด 20.0 bc 10.0 d 15.0 b 
ความสูงต้น 2 เมตร   80.0 a 15.0 c 15.0 b 
ความสูงต้น 3 เมตร   30.0 b 15.0 c 15.0 b 
ความสูงต้น 4 เมตร  22.5 bc 25.0 a 25.0 a 
ความสูงต้น 5 เมตร   12.5 c 20.0 b 25.0 a 
ความสูงต้น 6 เมตร  20.0 bc 15.0 c 15.0 b 
C.V. (%) 33.43 14.67 10.44 

 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

และจากวัดขนาดของล าต้นลองกองที่ระดับ 50 เซนติเมตร จากพื นดิน พบว่า ทุกกรรมวิธีมีขนาดของล าต้น
ลองกองทีเ่พ่ิมขึ น โดยในปี 2556 ต้นลองกองที่ไม่มีการตัดยอดมีขนาดของล าต้นที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.66 
เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตัดยอด
ให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของ
ต้น 5 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร (0.59, 0.92, 1.45, 1.14 และ 2.08 เซนติเมตร 



ตามล าดับ)     ในปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการตัดยอดมีขนาดของล าต้นที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.40 เซนติเมตร 
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือ
ความสูงของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 
เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร (0.48, 0.14, 0.68, 0.22 และ 0.55 เซนติเมตร ตามล าดับ) 
และในปี 2558 ต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร มีขนาดของล าต้นที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยสูงสุด คือ 
1.63 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูง
ของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร และ
ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร (0.60, 0.42, 0.12, 0.70 และ 1.06 เซนติเมตร ตามล าดับ) (ดังตาราง
ที่ 3)   
ตารางท่ี 3 ขนาดล าต้นของต้นลองกองที่เพ่ิมขึ นในแต่ละกรรมวิธี ปี 2556, 2557 และ 2558 

กรรมวิธี 
ขนาดล าต้นของต้นลองกอง 

ที่เพิ่มขึ้นปี 2556 
(เซนติเมตร) 

ขนาดล าต้นของต้นลองกอง 
ที่เพิ่มขึ้นปี 2557 

(เซนติเมตร) 

ขนาดล าต้นของต้นลองกอง 
ที่เพิ่มขึ้นปี 2558 

(เซนติเมตร) 
ไม่มีการตัดยอด 2.66 a 1.40 a 0.60 d 
ความสูงต้น 2 เมตร   0.59 f 0.48 d 1.63 a 
ความสูงต้น 3 เมตร   0.92 e 0.14 f 0.42 e 
ความสูงต้น 4 เมตร  1.45 c 0.68 b 0.12 f 
ความสูงต้น 5 เมตร   1.14 d 0.22 e 0.70 c 
ความสูงต้น 6 เมตร  2.08 b 0.55 c 1.06 b 
C.V. (%) 1.62 2.70 1.90 

 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

 3.การออกดอกของต้นลองกอง 
จากการศึกษาข้อมูลการออกดอกของต้นลองกองตั งแต่ปี 2556 – 2558 พบว่า ในปี 2556 ต้นลองกองทีตั่ด

ยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.20 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญกับต้นทีไ่ม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของ
ต้น 4 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร (0.00, 
2.40, 1.80, 2.00 และ 1.20 ช่อ)   จะเห็นได้ว่าการออกดอกของต้นลองกองของแต่ละกรรมวิธีค่อนข้างจะน้อย
เนื่องจากตั งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีช่วงแล้งฝนไม่ตกเล็กน้อย
ในเดือนมีนาคม 2556 แต่หลังจากนั นก็มีฝนตกเนื่องตั งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556      ส่วนในปี 2557 
การออกดอกของต้นลองกองเพ่ิมขึ น เนื่องจากก่อนการออกดอกได้เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกยาวนานตั งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2557 – เมษายน 2557 แต่หลังจากนั นก็มีฝนตกเนื่องตั งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557  โดยต้น
ลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 186.00 ช่อ มีความแตกต่าง



ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นทีไ่ม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้
เหลือความสูงของต้น 3 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของ
ต้น 5 เมตร (0.00, 2.40, 1.80, 2.00 และ 1.20 ช่อ ตามล าดับ)       และในปี 2558 การออกดอกของต้นลองกอง
ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากก่อนการออกดอกได้เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกยาวนานตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – 
เมษายน 2558 ซ่ึงมีความแห้งแล้งกว่าในปี 2557 แต่หลังจากนั นก็มีฝนตกเนื่องตั งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 
2557  โดยต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 40.20 ช่อ มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นทีไ่ม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่
ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือ
ความสูงของต้น 5 เมตร (19.20, 4.00, 16.00, 10.80 และ 36.00 ช่อ ตามล าดับ) (ดังตารางที่ 4)      ส าหรับ
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นลองกองที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร มีจ านวนช่อดอก/ต้นต่ าสุด และยังส่งผลท า
ให้ผลผลิตน้อยหรือไม่มีผลผลิต ในปี 2557 และ 2558 เนื่องจากการตัดยอดในระดับดังกล่าวนั น   ท าให้ต้นลองกอง
มีพื นที่ใบและขนาดทรงพุ่มที่น้อยมาก ส่งผลท าให้แหล่งสร้างและสะสมอาหารของต้นมีน้อยไปด้วย จึงท าให้ต้น
ลองกองมจี านวนช่อดอก/ต้นต่ า ดอกไม่มีการพัฒนาและไม่ให้ผลผลิต   

ตารางท่ี 4 การออกดอกของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ปี 2556, 2557 และ 2558 

กรรมวิธี 
จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย  
ณ เดือนมีนาคม 2556  

(ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย  
ณ เดือนพฤษภาคม 2557  

 (ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย  
ณ เดือนมิถุนายน 2558  

 (ช่อ) 
ไม่มีการตัดยอด 0.00 d 157.40 b 19.20 c 
ความสูงต้น 2 เมตร   3.20 a 1.00 f 4.00 f 
ความสูงต้น 3 เมตร   2.40 b 11.00 e 16.00 d 
ความสูงต้น 4 เมตร  1.80 bc 25.40 d 10.80 e 
ความสูงต้น 5 เมตร   2.00 b 63.00 c 36.00 b 
ความสูงต้น 6 เมตร  1.20 c 186.00 a 40.20 a 
C.V. (%) 27.34 2.14 6.17 

 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

 3.คุณภาพผลผลิตของต้นลองกอง 
จากการศึกษาปริมาณและคุณภาพผลผลิตของต้นลองกองตั งแต่ปี 2556 – 2558 พบว่า ในปี 2556       

ต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 174.20 ช่อ มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นทีไ่ม่มีการตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตดั
ยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร,   ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือ
ความสูงของต้น 5 เมตร (68.60, 1.00, 1.20, 23.60 และ 40.00 ช่อ ตามล าดับ)    ซึ่งหากดูข้อมูลจากการบันทึก
ในเดือนมีนาคม 2556 จะพบว่าจ านวนช่อดอก/ต้นของแต่ละกรรมวิธีมีค่อนข้างน้อย แต่เมื่อดูข้อมูลผลผลิตใน



เดือนกันยายน 2556 กลับพบว่าจ านวนช่อผล/ต้นของแต่ละกรรมวิธีเพ่ิมขึ น ทั งนี เนื่องจากจะมีช่อดอกท่ีเกิดขึ น
หลังจากนั น และต่อมามีการพัฒนาเป็นช่อผล      ในปี 2557 พบว่า ต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 
6 เมตร  มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 117.80 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นทีไ่ม่มีการ
ตัดยอด, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร,   ต้นที่ตัด
ยอดให้เหลือความสูงของต้น 4 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร (90.80, 0.00, 10.49, 
12.66 และ 36.80 ช่อ ตามล าดับ)    และในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร  
มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 31.60 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่มีการตัดยอด, 
ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 3 เมตร, ต้นที่ตัดยอดให้เหลือ
ความสูงของต้น 4 เมตร และต้นที่ตัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 5 เมตร (28.80, 0.00, 15.00, 9.80 และ 20.00 
ช่อ ตามล าดับ)   ส่วนคุณภาพผลผลิตลองกองด้านอ่ืนๆ ได้แก่ น  าหนัก/ช่อ, ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และ
น  าหนัก/5 ผล  พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผล
ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง  แตต่้นลองกองทีต่ัดยอดให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร  มีแนวโน้มให้
คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน (ดังตารางที่ 5, 6 และ 7)   ทั งนี เนื่องจาก
การทดลองครั งนี ไม่ได้มีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และการยึดช่อ มีการปล่อยตาม
ธรรมชาติเพ่ือดูผลการให้ปริมาณช่อดอกและช่อผลของแต่ละกรรมวิธีเท่านั น  ซ่ึงการจัดการด้านคุณภาพสามารถ
ด าเนินการในภายหลังได้เมื่อทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว   นอกจากนั นแล้ว ในปี 2557 และ 2558 ช่วงระยะ
การพัฒนาของช่อดอกและผลเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกยาวนาน ไม่มีน  าเพียงพอที่จะให้แก่ต้นลองกอง ท าให้การ
พัฒนาของดอกไม่สมบูรณ์ และเกิดการร่วงของดอกบางส่วน  รวมทั งส่งผลต่อการพัฒนาของช่อผลด้วย  ท าให้ได้
ปริมาณผลผลิตน้อยและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2556   

กรรมวิธี 
จ านวนช่อผล

เฉลี่ย/ต้น  
(ช่อ) 

น  าหนัก 
ผลผลิต 

เฉลี่ย/ต้น 
(กิโลกรัม) 

น  าหนัก 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาว
ช่อเฉลี่ย 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนติเมตร) 

จ านวนผล 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น  าหนัก 
เฉลี่ย/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 

(กรัม) 
ไม่มีการตัดยอด 68.60 b 29.20 b 445.60 b  14.61 c 18.98 b 141.13 b 
ความสูงต้น 2 เมตร   1.00 e 0.10 e 48.00 e 12.30 d  9.00 d 128.40 c 
ความสูงต้น 3 เมตร   1.20 e 0.22 e 38.00 e 10.44 e 8.61 d 83.17 d 
ความสูงต้น 4 เมตร  23.60 d 12.00 d 357.80 d 16.94 b 17.72 c 125.50 c 
ความสูงต้น 5 เมตร   40.00 c 13.00 c 418.60 c 15.12 c 18.12 bc 126.50 c 
ความสูงต้น 6 เมตร  174.20 a 62.00 a  634.40 a 18.31 a 25.05 a 146.37 a 
C.V. (%) 1.77 2.74 3.82 3.66 5.73 2.50 

ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกตา่งกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกตา่งทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 



ตารางท่ี 6 ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2557   

กรรมวิธี 
จ านวนช่อผล

เฉลี่ย/ต้น  
(ช่อ) 

น  าหนัก 
ผลผลิต 

เฉลี่ย/ต้น 
(กิโลกรัม) 

น  าหนัก 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาว
ช่อเฉลี่ย 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนติเมตร) 

จ านวนผล 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น  าหนัก 
เฉลี่ย/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 

(กรัม) 
ไม่มีการตัดยอด 90.80 b 16.40 b 185.90 b  13.49 d 7.38 c 117.80 c 
ความสูงต้น 2 เมตร   0.00 f 0.00 f 0.00 f 0.00 e  0.00 f 0.00 e 
ความสูงต้น 3 เมตร   10.50 e 1.25 e 158.00 c 15.57 b 5.55 e 124.50 b 
ความสูงต้น 4 เมตร  12.67 d 11.67 d 138.50 d 16.08 a 5.80 d 103.17 d 
ความสูงต้น 5 เมตร   36.80 c 14.70 c 221.90 a 14.68 c 8.32 a 130.00 a 
ความสูงต้น 6 เมตร  117.80 a 28.60 a  102.60 e 14.65 c 7.68 b 129.76 a 
C.V. (%) 0.85 2.35 1.06 1.94 1.08 1.13 

ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกตา่งกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกตา่งทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2558   

กรรมวิธี 
จ านวนช่อผล

เฉลี่ย/ต้น  
(ช่อ) 

น  าหนัก 
ผลผลิต 

เฉลี่ย/ต้น 
(กิโลกรัม) 

น  าหนัก 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาว
ช่อเฉลี่ย 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนติเมตร) 

จ านวนผล 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น  าหนัก 
เฉลี่ย/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 

(กรัม) 
ไม่มีการตัดยอด 28.80 b 8.89 b 334.79 b  16.11 a 19.00 b 91.62 d 
ความสูงต้น 2 เมตร   0.00 f 0.00 f 0.00 f 0.00 f  0.00 e 0.00 f 
ความสูงต้น 3 เมตร   15.00 e 6.80 c 375.28 b 15.51 b 18.75 b 102.35 b 
ความสูงต้น 4 เมตร  9.80 d 1.54 e 155.32 e 10.67 d 9.70 d 61.30 e 
ความสูงต้น 5 เมตร   20.00 c 5.17 d 275.40 d 10.07 e 14.80 c 93.70 c 
ความสูงต้น 6 เมตร  33.60 a 13.08 a  463.00 a 13.75 c 21.28 a 103.50 a 
C.V. (%) 5.05 5.38 0.73 0.65 1.84 1.04 

ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกตา่งกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกตา่งทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
(1) การตัดยอดต้นลองกองให้เหลือความสูงของต้น 6 เมตร เป็นระดับท่ีเหมาะสมมากที่สุด มีผลท าให้

จ านวนช่อดอก/ต้น และจ านวนช่อผล/ต้นสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ และมีแนวโน้มให้คุณลักษณะ
ของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน  



(2) การตัดยอดต้นลองกองให้เหลือความสูงของต้น 2 เมตร เป็นระดับท่ีเหมาะสมน้อยที่สุด มีผลท าให้
จ านวนช่อดอก/ต้นต่ าสุด ท าให้ผลผลิตน้อย หรือไม่มีผลผลิต 

(3) การผลิตลองกองให้ได้ผลผลิตที่มคีุณภาพ  ควรมีการปฏิบัติดูแลรักษาและมีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า   
มีแหล่งน  าที่เพียงพอหรือติดตั งระบบการให้น  าในแปลง  เพ่ือให้สามารถให้น  าแก่ต้นลองกองในหน้าแล้งหรือระยะ
การพัฒนาของช่อดอกและช่อผล   รวมทั งจะต้องมีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก การตัดแต่งช่อ
ผล และการยึดช่อ  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(1) ข้อมูลระดับที่เหมาะสมในการตัดยอดต้นลองกอง  ซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ

ต้นลองกอง   ตลอดจนท าให้จ านวนช่อดอก/ต้น และจ านวนช่อผล/ต้นเพ่ิมขึ น  สามารถที่จะน าไปถ่ายทอดสู่
เกษตรกรผู้ปลูกลองกองในพื นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และพื นที่อ่ืนๆ ที่มีการผลิตลองกอง 

(2) มีแปลงต้นแบบการตัดยอดต้นลองกองในระดับที่แตกต่างกัน  ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตร 
เกษตรกร และผู้สนใจได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ 
11. ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสทุกท่าน     
ที่มีส่วนช่วยในการคัดเลือกต้นลองกอง ด าเนินการตัดยอดต้นลองกอง วัดข้อมูลต้น บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต
การออกดอก การติดผล คุณภาพผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั งช่วยรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศระหว่าง
การทดลอง  ท าให้งานวิจัยครั งนี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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