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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตลองกอง 

2. โครงการวิจัย   :  การพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กิจกรรม   :  การปรับปรุงพันธุ์ลองกอง 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :     - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกสายต้นลองกองพันธุ์ดี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Clonal  Selection of  Longkong 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายส าเริง ช่างประเสริฐ   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวนาตยา  ด าอ าไพ  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

    :  นางสาวสุจิตรา  แดงนาวงษ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

    :  นายอานันต์ ศรีสวัสดิ์   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

 

5.บทคัดย่อ     

      การรวบรวมและคัดเลือกสายต้นลองกองพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและคัดเลือกสายต้น

ลองกองพันธุ์ดีเด่นส าหรับชช้เปนนต้นแม่พันธุ์ชนการยยายพันธุ์สู่เกษตรกร ด าเนินการคัดเลือกสายต้น

ลองกองพันธุ์ดีชนแปลงทดลองยองศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีและสวนเกษตรกรชนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่

ปี 2554-2556 โดยท าการคัดเลือกจาก (criteria) ที่ตั้งไว้เปนนเกณฑ์ชนการคัดเลือก สามารถคัดเลือก

สายต้นลองกองพันธุ์ดีได้ 33 สายต้นชนปี 2554 และท าการคัดเลือกจนเหลือ 10 สายต้น ชนปี 2555 

ซึ่งเปนนสายต้นจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีทั้งหมดเนื่องจากสายต้นลองกองชนแปลงเกษตรกร 

เกษตรกรได้ตัดต้นลองกองทิ้งและไปปลูกทุเรียนแทน และต่อมาได้ท าการคัดเลือกสายต้นลองกองที่มี

คุณภาพดีเหมาะสมชนการแนะน าพันธุ์ชห้เกษตรกร เหลือเพียงจ านวน 5 สายต้น ชนปี 2556 คือ  

พันธุ์ จบ.1    พันธุ์ จบ.2     พันธุ์ จบ.3    พันธุ์ จบ.4      พันธุ์ จบ.5 
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6.ค าน า                                  

       ลองกอง (Longkong) เปนนพืชที่จัดอยู่ชนวงศ์  Meliaceae เช่นเดียวกับลางสาด คอแลน 
กระท้อนและสะเดา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Aglaia dookkoo Griff (เต็ม,2554) มีถ่ินก าเนิดอยู่ตาม
เกาะมาลายู อินโดนีเซีย พิลิปปินส์ และภาคชต้ยองไทยคือจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลาซึ่งเปนน
ต้นก าเนิดยองลองกองชนประเทศไทยและได้มีการน ามาปลูกชนพื้นที่จังหวัดภาคชต้ คือ จังหวัดสงยลา 
สุราษฏร์ธานี ตรัง กระบี่ พังงา ชุมพร และจังหวัดระนอง และยังได้ยยายมาปลูกชนเยตภาคตะวันออก 
เช่น จันทบุรี ตราด และระยอง อีกด้วย ( สถาบันวิจัยพืชสวน,2532) ลองกองเปนนไม้ผลยนาดกลาง มี
ความสูงประมาณ 15-30 เมตรชบจัดอยู่ชนประเภทชบรวม มี 5-6 คู่  ลักษณะชบยาวรี มีก้านชบย่อย 
ด้านหน้ายองชบสีเยียวเย้มเปนนมัน ดอกส่วนมากเกิดจากตาดอกตามต้นและกิ่งชหญ่ ช่อดอกเปนนแบบ 
spike ยาว 15-20  เซนติเมตร ผลติดกันเปนนพวงแน่นกับก้านผล พันธุ์ลองกองแบ่งตามลักษณะยอง
ผลที่จ าหน่ายตามท้องตลาดแบ่งได้ 2 พันธุ์ คือ  พันธุ์หัวป้าน  ผลจะมีลักษณะกลมชหญ่ เปลือกผล
หนา ไม่มียาง เมล็ดลีบ เปนนส่วนชหญ่ รสชาติหวานถึงหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอมอ่อนๆ และ ลองกอง
พันธุ์หัวแหลม  ผลมีลักษณะปลายผลกลม ผลค่อนย้างรีแหลม เปลือกหนา ไม่มียาง กลิ่นหอมแรง 
รสชาติดีกว่าพันธุ์หัวป้าน สียาวยุ่นหรือชส ผลชน 1 ช่อ มีประมาณ 10 – 40 ผล ( สถาบนัวิจัยพืชสวน
,2532)  จากรสชาติที่หวานและหอมท าชห้ลองกองเปนนสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพชนการส่งออกสภาพ
ปัจจุบันลองกองยังไม่เคยมีการคัดเลือกสายต้นที่มีลักษณะดีเด่นที่เหมาะสมส าหรับการส่งออก การ
ทดลองชนครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและคัดเลือกสายต้นลองกองพันธุ์ดีเด่นส าหรับชช้เปนนต้น
แม่พันธุ์ชนการยยายพันธุ์สู่เกษตรกรต่อไป 
 

7.วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์    

 ต้นลองกอง 

 ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16   0-0-46   

 ปุ๋ยคอก 

 สารเคมีก าจัดแมลง 

 เครื่องมือวัดความหวาน 

 บีกเกอร์ 

 ไปยูเรต 

 กรรไกร 

 ตะกร้าพลาสติก 
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- การวางแผนการทดลอง  

                           ไม่มีแผนการทดลอง 

            

- วิธีการด าเนินการ  

     ส ารวจต้นลองกองที่ปลูกภายชนศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และสวนเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากการ

ประกวด      โดยชนเบื้องต้นคัดเลือกจากลักษณะภายนอก เช่น มีสภาพสมบูรณ์  ล าต้นมียนาดต้นและทรงพุ่ม

ไม่ชหญ่และสูงจนเกินไป    แล้วท าแผนที่ต้นลองกองที่มีลักษณะตามท่ีต้องการและชห้หมายเลยประจ าต้น  

(  series number )  ต่อจากคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีเด่นตาม (criteria) ที่ตั้งไว้    

 ยั้นตอนการด าเนินงานทดลอง 
1. ส ารวจต้นลองกองที่อยู่ชนศูนย์วิจัยพืชสวนและจากแปลงเกษตรกรที่มีลักษณะเด่น 
2. ท าแผนผังต้นลองกองชนแปลงปลูกและก าหนด หมายเลยประจ าต้น (  series number )   
3. ดูแลรักษาต้นลองกองตามปกติ 
4. บันทึกผลตาม (criteria) ที่ก าหนด      
5. ก าหนด (criteria) ที่ต้องการ คือ 

5.1 ต้นโตแย็งแรงไม่มีโรค 
5.2 ลักษณะการออกดอก 

- ออกดอกก่อนฤดูกาล  ออกดอกตามฤดูกาล  และออกดอกหลัง  
5.3 ลักษณะการติดผล 

- ช่อมียนาดยาว 

- รูปทรงผลดี  การเรียงผลชนช่อ 

- น้ าหนักช่อ  ความยาวช่อ จ านวนผล 
5.4 ลักษณะด้านคุณภาพ 

- ลักษณะความสุกแก่ พร้อมกัน 

- สีผิว 

- รสชาติดี 
 การบันทึกข้อมูล 

1. การเจริญเติบโต    การออกดอก    
2. ย้อมูลการเกิดโรคและแมลง 
3. คุณภาพผลผลิ 
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เวลาและสถานที่    2554 – 2556  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์   

ปี 2554   ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์ และส ารวจสายต้นลองกองชนศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีที่มีการ

รวบรวมสายพันธุ์จากภาคชต้ชนปี 2505 จ านวน 20 สายต้น และแปลงเกษตรกรที่ชนะการประกวด 

จ านวน 2 ราย จ านวน  13  สายต้น และได้ เก็บย้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และคุณภาพ

ผลผลิต เพ่ือหาสายต้นที่เย้ากฎเกณฑ์หรือชกล้เคียงกับมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 33 สายต้น 

ปี 2555  ท าการประเมินผลการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และคุณภาพผลผลิต ยอง

ลองกองจ านวน 33 สายต้น และท าการคัดเลือกสายต้นที่อยู่ชนเกณฑ์มาตรฐานหรือชกล้เคียงเพ่ือติดตาม

เก็บย้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และคุณภาพผลผลิต ชนปีที่ 2 จ านวน 10 สายต้น แยก

เปนนสายต้นลองกองยองศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจ านวน  10  สายต้น   ชนส่วนยองสายต้นลองกองที่

คัดเลือกชนแปลงเกษตรกร เนื่องจากประสบปัญหาลองกองมีราคาตกต่ าท าชห้เกษตรกรโค่นต้นลองกอง

ออกและเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนแทนท าชห้ไม่สามารถเก็บย้อมูลงานวิจัยชนแปลงเกษตรกรต่อไปได้ 

ปี 2556   ประเมินผลผลิตและหลักเกณฑ์ชนการคัดเลือกตามมาตรฐานชนปีที่ 3  สามารถคัดเลือก

สายต้นลองกองที่เย้าหลักเกณฑ์และมีลักษณะดีเด่นจ านวน 5  สายต้น 

1. จบ.1  มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7.56  เมตร  ยนาดยองล าต้นมีเส้นรอบวงเท่ากับ 

85 เซนติเมตร  ความสูงยองต้นเท่ากับ 8.82 เมตร มีการออกดอกตามฤดูกาล ช่อผลมีความยาวเฉลี่ย 

20.24 เซนติเมตร จ านวนผลต่อช่อเฉลี่ยเท่ากับ 23 ผล/ช่อ น้ าหนักช่อผลเฉลี่ย 638 กรัม/ช่อ มีค่าความ

หวานเท่ากับ 18 องศา Brix  ผลมีลักษณะยาวรี  พบการเกิดโรคน้อย   มีการแตกยองผลน้อย  มีกลิ่น

หอม 

2. จบ.2 มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 8.5 เมตร  ยนาดยองล าต้นมีเส้นรอบวงเท่ากับ 

102 เซนติเมตร ความสูงยองต้นเท่ากับ 8.35 เมตร มีการออกดอกตามฤดูกาล ช่อผลมีความยาวเฉลี่ย 

24.00 เซนติเมตร จ านวนผลต่อช่อเฉลี่ยเท่ากับ 50 ผล/ช่อ น้ าหนักช่อผลเฉลี่ย 864 กรัม/ช่อ มีค่าความ

หวานเท่ากับ 18 องศา Brix  ผลมีลักษณะยาวรี  พบการเกิดโรคน้อยและแมลงน้อย   มีการแตกยองผล

น้อย มีกลิ่นหอม 

 

3. จบ.3 มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 9.35 เมตร  ยนาดยองล าต้นมีเส้นรอบวงเท่ากับ 

110 เซนติเมตร ความสูงยองต้นเท่ากับ 8.35 เมตร มีการออกดอกตามฤดูกาล ช่อผลมีความยาวเฉลี่ย 

20.00 เซนติเมตร จ านวนผลต่อช่อเฉลี่ยเท่ากับ 30 ผล/ช่อ น้ าหนักช่อผลเฉลี่ย 773 กรัม/ช่อ มีค่าความ
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หวานเท่ากับ 19 องศา Brix  ผลมีลักษณะยาวรี  พบการเกิดโรคน้อยและแมลงน้อย   มีการแตกยองผล

น้อย มีกลิ่นหอม 

4. จบ.4 มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 6.25 เมตร  ยนาดยองล าต้นมีเส้นรอบวงเท่ากับ 

83 เซนติเมตร ความสูงยองต้นเท่ากับ 9.12 เมตร มีการออกดอกตามฤดูกาล ช่อผลมีความยาวเฉลี่ย 

22.40 เซนติเมตร จ านวนผลต่อช่อเฉลี่ยเท่ากับ 30 ผล/ช่อ น้ าหนักช่อผลเฉลี่ย 770 กรัม/ช่อ มีค่าความ

หวานเท่ากับ 19 องศา Brix  ผลมีลักษณะยาวรี  พบการเกิดโรคน้อยและแมลงน้อย   มีการแตกยองผล

น้อย มีกลิ่นหอม 

5. จบ.5 มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 10.50 เมตร  ยนาดยองล าต้นมีเส้นรอบวง

เท่ากับ 99 เซนติเมตร ความสูงยองต้นเท่ากับ 8.03 เมตร มีการออกดอกตามฤดูกาล ช่อผลมีความยาว

เฉลี่ย 23.40 เซนติเมตร จ านวนผลต่อช่อเฉลี่ยเท่ากับ 38 ผล/ช่อ น้ าหนักช่อผลเฉลี่ย 616 กรัม/ช่อ มีค่า

ความหวานเท่ากับ 18 องศา Brix  ผลมีลักษณะยาวรี  พบการเกิดโรคน้อยและแมลงน้อย   มีการแตก

ยองผลน้อย มีกลิ่นหอม 

  การคัดเลือกสายต้นลองกองพันธุ์ดี จากแปลงยองศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ซึ่งเปนนแปลงรวบรวม

พันธุ์ลองกองจากท่ัวประเทศที่ด าเนินการตั้งแต่ปี 2505  พบว่ามีสายต้นลองกองที่มีลักษณะที่ดีเด่น

จ านวนหลายสายต้นแต่ทั้งนี้ชนการทดลองครั้งนี้เปนนการด าเนินงานเพียงจ านวน 3 ปีเท่านั้น ซึ่งหลักเกณฑ์

ที่ชช้นาการคัดเลือกนั้นเปนนเพียงหลักเกณฑ์ท่ีนักวิจัยตั้งยึ้นมาตามความต้องการยองเกษตรกร ดังนั้น 

คุณภาพยองผลผลิต หรือการเจริญเติบโตหรือการออกดอกนั้นจะย้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมยองชนแต่ละปี

ด้วย 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ด าเนินคัดสายต้นลองกองที่มีลักษณะดีเด่นตั้งแต่ปี 2554 – 2556 

สามารถคัดสายต้นลองกองที่มีลักษณะเด่น เหมาะสมชนการแนะน าพันธุ์ชห้เกษตรกรปลูกเปนนการค้าชน

จังหวัดจันทบุรีและพ้ืนที่ชกล้เคียง  จ านวน 5 สายต้นคือ   สายต้น จบ. 1  สายต้น จบ. 2  สายต้น จบ. 3  

สายต้น จบ. 4  สายต้น จบ. 5  

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  1.ยยายพันธุ์สายต้นพันธุ์ลองกองชห้เกษตรกรที่สนชจ  

  2. ยอรับรองสายพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร 
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      11.เอกสารอ้างอิง  

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2547.  สถิติการปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น ปี 2543.  ฝ่ายย้อมูลส่งเสริมการเกษตร  

       กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ.  404 น. 

เกียรติเกษตร  กาญจนพิสุทธิ์, มโนธรรม  สัจจ์ถาวร, อดุลย์  พงศ์สุวรรณ, บรรณ  บูรณะ และลิยิต    

       เอียดแก้ว.  2531.ลางสาด-ลองกอง.  กลุ่มเกษตรสัญจร.  ฐานเกษตรกรรม, นนทบุรี.  63 น. 

ธีรพงศ์  ชมชจ.  2544.  ผลยองสภาวะเครียดน้ า และสารไทโอยูเรียต่อการออกดอกยองลองกอง.  

       วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

เปรมปรี  ณ สงยลา.  2539.  รวมกลยุทธ์ลองกอง.  เจริญรัฐการพิมพ์, กรุงเทพฯ.  84 น. 

มงคล  แซ่หลิม  สายัณห์  สดุดี และสุภาณี  ชนะวีรวรรณ.  2545.  การชช้สารประกอบแคลเซี่ยมกับลองกอง. 

        ภาควิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงยลานครินทร์.  แหล่งที่มา : htpp//opac.clib.psu.ac.th/result.  

        24 ธันวาคม 2556. 

มงคล  แซ่หลิม  สายัณห์  สดุดี และสุภาณี  ชนะวีรวรรณ.  2545.  ลองกอง, ปัญหาผลแตก.  ภาควิชาพืช 

       ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงยลานครินทร์.  แหล่งที่มา : htpp//opac.clib.psu.ac.th/result.  24 ธันวาคม 

       2556 
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12.ภาคผนวก 

 

 ภาพท่ี 1 ลกัษณะช่อผลและผลของสายตน้    จบ 1 

 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะช่อผลและผลสายตน้  จบ 2 

 

ภาพท่ี 3 ลกัษณะช่อผลและผลสายตน้ จบ 3 
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ภาพท่ี 4 ลกัษณะช่อผลและผลสายตน้ จบ 4 

 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะช่อผลและผลสายตน้ จบ 5 

 

 


