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

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการผลิตลองกอง 

2. โครงการวิจัย :  การพัฒนาพันธุ์ลองกองและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    กิจกรรม : การปรับปรุงพันธุ์ลองกอง 
    กิจกรรมย่อย :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์ลองกอง 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study of technology appropriate to the varieties  
                                            Longkong. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง :  นายโนรี  อิสมะแอ          สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
    ผู้ร่วมงาน :    นางเอมอร  เพชรทอง      สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

นายจันทร์  คงคุณ          สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นายจ านง  ยานะธรรม     สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นางสาวนาตยา  ด าอ าไพ  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

5. บทคัดย่อ 
ท าการส ารวจและคัดเลือกแปลงลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส  จ านวน 10 อ าเภอๆ  

ละ 1 แปลงๆ ละ 5 ต้น จากแปลงลองกองต้นพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้ทั้งหมด จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 2 
แปลง  ได้แก่ อ าเภอเมือง, รือเสาะ, บาเจาะ, ระแงะ, เจาะไอร้อง, ตากใบ, จะแนะ, ยี่งอ, แว้ง และ    
สุไหงปาดี  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์ลองกอง  โดยเริ่มด าเนินการตั้งเดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากการจัดเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างใบเพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบ
ธาตุอาหารในแปลงลองกองของเกษตรกรแต่ละราย พบว่า สภาพดินในแปลงลองกองของเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินกรดจัดและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า การวิเคราะห์และตรวจสอบธาตุอาหารใน
ใบลองกอง พบว่า ปริมาณธาตุ N โดยเฉลี่ย 2.13%  ธาตุ P โดยเฉลี่ย 0.20% และธาตุ K โดยเฉลี่ย 
2.00%  และจากการศึกษาข้อมูลการออกดอกติดผล  พบว่า ต้นลองกองของเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
ออกดอกติดผล   แต่ออกดอกติดผลค่อนข้างน้อยและล่าช้ากว่าฤดูกาลปกติ  ผลของการด าเนินงาน  
ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการจัดการดินและจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของต้นลองกองและสามารถน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

6. ค าน า 
ลองกองเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์  

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยนั้น ลองกองเป็นพืชที่มีความส าคัญทาง



เศรษฐกิจ  มีพ้ืนที่ปลูก 461,043 ไร่  ในปี 2551  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  ให้ผลผลิต
ประมาณ 100,000 ตัน พันธุ์ลองกองที่ปลูกกันในปัจจุบันนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่พบในเขตจังหวัด
นราธิวาส จากนั้นก็มีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดน าไปปลูกทั้งภาคตะวันออก และภาคเหนือ ซึ่งเมล็ดของ
ลองกองอาจมีผลละ 1-2 เมล็ด หรือไม่มีเลย เนื่องจากลองกองไม่มีการสร้างละอองเกสร หรือสร้าง
ละอองเกสรน้อยมาก และละอองเกสรส่วนใหญ่เป็นหมัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ละอองเกสรปกติ  
ดังนั้นจึงท าให้เชื่อว่าลองกองที่ปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เดียวกัน  ซึ่งยืนยันด้วยการศึกษาลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ พบว่า ลองกองที่ปลูกเป็นการค้านั้นมีลายพิมพ์ดีเอ็นเหมือนกันหมด (จรัสศรี และสุวิมล, 
2547)   แต่ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน การเจริญเติบโต ผลผลิตก็แตกต่างกัน ซึ่งต้นที่
สามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีผลผลิตสูง แสดงว่าต้นนั้นสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนมาก ปกติจะมีปริมาณน้ าฝนสูงในช่วงเดือนแต่ใน
ปี 2541-2552 มีลักษณะที่แปรปรวนเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงที่ควรแล้ง จึงท าให้ลองกองออดอกช้า
หรือไม่ออกดอกเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ นอกจากนี้ลองกองในภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกด้วยเมล็ด
และมีอายุมาก ล าต้นมีความสูงมากกว่า 10 เมตร ทรงพุ่มทึบไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน เช่น การตัด
แต่งช่อดอกและช่อผล การจัดการโรคและแมลง และการเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ (ได้
ผลผลิตเกรดเอน้อยกว่า 15%) และโอกาสที่จะได้ผลผลิตออกสม่ าเสมอทุกปีมีน้อย 

ดังนั้น  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์ลองกอง  จึงได้ด าเนินการศึกษาเทคโนโลยี
การผลิตให้เหมาะสมกับพันธุ์ลองกองที่คัดเลือก 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

(1) ต้นลองกอง  
(2) ไม้เมตร, ตลับเมตร 
(3) จอบ, เสียม 
(4) ถุงพลาสติก, ถุงกระดาษ 
(5) เครื่องชั่ง 
วิธีการ 

 ด าเนินการส ารวจและคัดเลือกแปลงลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 อ าเภอๆ 
ละ 1 แปลงๆ ละ 5 ต้น จากแปลงลองกองต้นพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้ทั้งหมด จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 2 
แปลง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้น คือ ต้นที่ให้ผลผลิตติดต่อกัน 3 ปี  ผลมีรสชาติหวาน  และต้นมี
ความแข็งแรง ทนทานต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลง แล้วจัดเก็บข้อมูล  ดังนี้ 
 - บันทึกข้อมูลสภาพต้น สภาพสวน การจัดการสวน ข้อมูลภูมิอากาศ และเก็บตัวอย่างดิน
และใบวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
 - ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของต้น การออกดอก ติดผล 

โดยเริ่มด าเนินการตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2555  และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2556 



8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
(1) ข้อมูลเกษตรกรที่ท าการคัดเลือกแปลงลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส  
ไดด้ าเนินการส ารวจและคัดเลือกแปลงลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 

อ าเภอๆ ละ 1 แปลงๆ ละ 5 ต้น ได้แก่ อ าเภอเมือง, รือเสาะ, บาเจาะ, ระแงะ, เจาะไอร้อง, ตากใบ, 
จะแนะ, ยี่งอ, แว้ง และสุไหงปาดี  แล้วไดท้ าการวัดข้อมูลต้นลองกองและสัมภาษณ์ข้อมูลการจัดการ
สวนลองกองของเกษตรกรแต่ละราย  ปรากฏผลดังตารางที่ 1, 2 และ 3 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกษตรกรที่ท าการคัดเลือกสายต้นลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 

หมายเลข 
โทรศัพท์ 

1. นายด า 
3 9601 00279 18 6 

คงสวัสดิ ์ 15 ม.4 ต.ล าภ ู อ.เมือง จ.นราธิวาส 084 - 8565277 

2. นายมะกร ี
3 9606 00033 86 1  

มะแซ 40 ม.1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 087 - 8372533 

3. นายอดิศักดิ ์
 3 9603 00169 97 0 

สะดอ 40 ม.5 ต.กาเยาะมาต ี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 084 - 1958137 

4. นายผิน 
3 9605 00660 46 4 

วงษ์น้อย 121/1 ม.3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 073 - 670063 

5. นายสมเจตน ์
3 9605 00588 29 1 

สะตาปอ 152/2 ม.3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 081 - 7488323 

6. นายประสิทธ์ิ 
3 9602 00320 10 2 

ตุกเตียน 184 ม.2 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 081 - 9907102 

7. นายอาซือมิง 
2 9612 00009 55 8   

มูซอ 73 ม.3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 083 - 1936466 

8. นายนิเซ็ง 
3 9604 00218 94 8 

ดือราแม 51/1 ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 084 - 2134835 

9. นายอันวา 
1 9608 00004 36 2 

อารง 110/2 ม.5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 084 - 3962217 

10. นายพร 
3 9611 00393 08 7 

แก้วฉาย 72 ม.6 ต.สไุหงปาด ี อ.สุไหงปาด ี จ.นราธิวาส 073 - 653198 

ตารางท่ี 2 ลักษณะต้นลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสทีไ่ดท้ าการคัดเลือก 

ล าดับ ชื่อเกษตรกร ต้นที่ อายุต้น ความสูง ความกว้าง ความกว้าง เส้นรอบวงล าต้น 



ที ่ (ปี) ของต้น 
(เมตร) 

ของทรงพุ่ม 
ทิศตะวันออก – 

ทิศตะวันตก 
(เมตร) 

ของทรงพุ่ม 
ทิศเหนือ – 

ทิศใต้ 
(เมตร) 

ที่ระดับ 50 ซม. 
จากพ้ืนดิน 
(เซนติเมตร) 

1. นายด า  คงสวัสดิ ์ 1 20 10.50 5.00 5.20 48 
  2 20 7.00 5.50 4.30 47 
  3 20 7.50 3.60 3.40 42 
  4 20 8.00 4.30 5.30 54 
  5 20 8.50 5.50 5.00 47 
        

2. นายมะกร ี  มะแซ    1 15 8.00 6.20 7.00 49 
  2 15 4.60 6.00 5.50 49 
  3 15 6.80 5.50 4.50 46 
  4 15 9.20 5.35 6.50 45 
  5 15 9.50 4.50 4.90 48 
        

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะต้นลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสที่ไดท้ าการคัดเลือก (ต่อ)                     

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร ต้นที่ 
อายุต้น 

(ปี) 

ความสูง 
ของต้น 
(เมตร) 

ความกว้าง 
ของทรงพุ่ม 

ทิศตะวันออก – 
ทิศตะวันตก 

(เมตร) 

ความกว้าง 
ของทรงพุ่ม 
ทิศเหนือ – 

ทิศใต้ 
(เมตร) 

เส้นรอบวงล าต้น 
ที่ระดับ 50 ซม. 

จากพ้ืนดิน 
(เซนติเมตร) 

3. นายอดิศักดิ ์ สะดอ 1 18 8.40 4.30 5.00 38 
  2 18 8.30 4.00 3.30 34 
  3 18 9.30 4.30 2.60 43 
  4 18 8.30 5.00 3.00 41 
  5 18 8.50 3.00 3.30 39 
        

4. นายผิน   วงษ์น้อย 1 30 8.50 6.00 5.00 63 
  2 30 5.50 6.00 7.00 66 
  3 30 5.00 7.00 7.00 71 
  4 30 5.50 6.00 6.60 70 
  5 30 8.60 5.40 5.20 58 
        

5. นายสมเจตน ์  สะตาปอ 1 20 7.60 5.00 4.50 57 



  2 20 9.10 4.60 4.70 47 
  3 20 7.50 5.00 4.40 48 
  4 20 6.40 5.00 5.20 39 
  5 20 8.10 4.50 4.00 45 
        

6. นายประสิทธ์ิ   ตุกเตียน 1 30 8.50 6.00 5.00 63 
  2 30 5.50 6.00 7.00 66 
  3 30 5.00 7.00 7.00 71 
  4 30 5.50 6.00 6.60 70 
  5 30 8.60 5.40 5.20 58 
        

7. นายอาซือมิง   มูซอ 1 25 7.10 6.70 6.00 73 
  2 25 10.50 6.20 6.30 58 
  3 25 10.30 6.90 5.50 63 
  4 25 9.90 6.80 6.60 51 
  5 25 10.60 6.30 5.80 71 
        

8. นายนิเซ็ง   ดือราแม 1 23 9.00 4.20 5.50 55 
  2 23 6.50 5.70 4.60 46 
  3 23 8.90 5.40 4.00 42 
  4 23 7.80 4.00 6.00 42 
  5 23 8.15 5.20 4.80 46 
        

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะต้นลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสที่ไดท้ าการคัดเลือก (ต่อ)                     

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร ต้นที่ 
อายุต้น 

(ปี) 

ความสูง 
ของต้น 
(เมตร) 

ความกว้าง 
ของทรงพุ่ม 

ทิศตะวันออก – 
ทิศตะวันตก 

(เมตร) 

ความกว้าง 
ของทรงพุ่ม 
ทิศเหนือ – 

ทิศใต้ 
(เมตร) 

เส้นรอบวงล าต้น 
ที่ระดับ 50 ซม. 

จากพ้ืนดิน 
(เซนติเมตร) 

9. นายอันวา   อารง 1 20 4.50 2.80 3.00 51 
  2 20 5.50 2.50 3.20 48 
  3 20 6.20 5.50 3.30 49 
  4 20 6.45 3.70 3.50 57 
  5 20 6.10 4.20 2.20 42 
        

10. นายพร    แก้วฉาย 1 15 8.00 6.80 6.40 46 



  2 15 5.00 4.60 7.70 28 
  3 15 5.80 5.70 4.50 38 
  4 15 5.80 4.40 4.30 33 
  5 15 7.00 5.20 6.00 40 
        

ตารางท่ี 3 สภาพสวนลองกองและการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร สภาพสวนและวิธีการจัดการสวน 

1. นายด า  คงสวัสดิ ์ - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมังคุดและทเุรียน 
  - หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแต่งก่ิง  ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15  อัตรา  1.5 กก./ต้น และ 
  ปุ๋ยอินทรีย์  3 กก./ต้น 
  - ระยะก่อนออกดอก  ใส่ปุ๋ยสตูร 8 – 24 – 24  อัตรา  1  กก./ต้น 
  - ระยะตดิผล  ฉีดด้วยปุย๋น้ า พด. 2 
  - ให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ โดยการสูบน้ าจากบ่อ 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 50 – 60 กก./ต้น  หรือ 80 – 100 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  1.หนอนชอนเปลือก  แก้ไข โดยการขูดล าต้น ใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
  และใส่ปุย๋บ ารุงต้น 
                           2.เชื้อราในดิน  แก้ไข  โดยการขุดเอารากออก  แล้วใช้น้ ามันเครื่องเก่า 
  ปูนขาว และอาลเีอท ราด 
   

2. นายมะกร ี  มะแซ    - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับทุเรียน 
  - มีการตัดแต่งกิ่งระหว่างการเก็บเกี่ยว 
  - หลังการเก็บเกี่ยว ใสปุ่๋ยสตูร 15 – 15 – 15 อัตรา 1 กก./ต้น และปุ๋ยขี้วัว อัตรา 1 กก./ต้น  
  - ไม่มีระบบให้น้ า  อาศัยน้ าฝน 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
   

ตารางท่ี 3 สภาพสวนลองกองและการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร สภาพสวนและวิธีการจัดการสวน 

2. นายมะกร ี  มะแซ (ต่อ)  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 40 กก./ต้น  หรือ 100 ช่อ/ต้น    

  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  หนอนชอนเปลือก  ไม่มีการแก้ไข  ปล่อยตามธรรมชาติ 
   

3. นายอดิศักดิ ์ สะดอ - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  



  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมะพร้าว 
  - มีการตัดแต่งกิ่งระหว่างการเก็บเกี่ยว 
  - หลังการเก็บเกี่ยว ใสปุ่๋ยสตูร 15 – 15 – 15 อัตรา 0.5 กก./ต้น 
  - ระยะก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 1 กก./ต้น 
  - ให้น้ าแบบปล่อยน้ าท่วมแปลง โดยการใช้น้ าจากประปาภเูขา 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 60 กก./ต้น  หรือ 70 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  1.หนอนชอนเปลือก  แก้ไข โดยการใช้ไส้เดือนฝอยฉีดพ่น 
                           2. โรคกิ่งแห้ง  แก้ไข  โดยการตดัแต่งกิ่งที่เป็นโรคเผาท าลาย 
   

4. นายผิน   วงษ์น้อย - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมะพร้าว 
  - หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแต่งก่ิง  ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15  อัตรา  1 กก./ต้น และ 
  ปุ๋ยน้ าหมัก (เศษอาหารและเศษปลา) ราด 
  - ระยะก่อนออกดอก  ใส่ปุ๋ยสตูร 8 – 24 – 24  อัตรา  1  กก./ต้น  และปุ๋ยน้ าหมัก (เศษ

ผลไม้) ฉีดเร่งดอก 
  - ระยะตดิผล  ใส่ปุ๋ยสูตร 13–13–21  อัตรา  2  กก./ต้น และปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก+น้ าหมัก+

ปุ๋ยคอก) เพื่อบ ารุงผล 
  - ให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ โดยการสูบน้ าจากสระขดุในสวน 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 60 กก./ต้น  หรือ 100 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  หนอนชอนเปลือก  แก้ไข โดยการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น 
   

5. นายสมเจตน ์  สะตาปอ - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับทัง 
  - มีการตัดแต่งกิ่งระหว่างการเก็บเกี่ยว 
  - ระยะก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15–15–15 อัตรา 1 กก./ต้น และปุย๋คอก อัตรา 3  กก./ต้น 
  - ไม่มีระบบให้น้ า  อาศัยน้ าฝน 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 30 – 50 กก./ต้น  หรือ 50 – 70 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  1.หนอนชอนเปลือก  ไมม่ีการแกไ้ข  ปล่อยตามธรรมชาต ิ
                            2. โรคกิ่งแห้ง  แก้ไข  โดยการตดัแต่งกิ่งที่เปน็โรคเผาท าลาย 
   

 

 

ตารางท่ี 3 สภาพสวนลองกองและการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 



ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร สภาพสวนและวิธีการจัดการสวน 

6. นายประสิทธ์ิ   ตุกเตียน - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับทัง 
  - หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแต่งก่ิง  ใส่ปุ๋ยขี้ค้างคาว  อัตรา 2  กก./ต้น  และปุ๋ยขี้แพะ  อัตรา  
  5 กก./ต้น 
  - ระยะตดิผล   ใส่ปุ๋ยขี้ค้างคาว  อัตรา  2  กก./ต้น 
  - ใหน้้ าใช้สายยางรด โดยการสูบน้ าจากบ่อบาดาล 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 

  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 60 – 70 กก./ต้น  หรือ 70 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  แมลงวันทองท าลายผล  ไม่มีการแกไ้ข  ปล่อยตามธรรมชาติ 

7. นายอาซือมิง   มูซอ - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมังคุดและทเุรียน 
  - หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแต่งก่ิง  ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15  อัตรา  1 กก./ต้น 
  - ระยะก่อนออกดอกและระยะออกดอก  ฉีดฮอร์โมนเร่งดอกและส่งเสรมิการยดืช่อดอก 
  - ระยะตดิผล  ใส่ปุ๋ยสูตร 13 – 13 – 21  อัตรา 2  กก./ต้น 
  - ไม่มีระบบให้น้ า  อาศัยน้ าฝน 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 60 กก./ต้น  หรือ 50 ช่อ/ต้น    
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 60 กก./ต้น  หรือ 50 ช่อ/ต้น    

  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  หนอนชอนเปลือก  ไม่มีการแก้ไข  ปล่อยตามธรรมชาติ 
8. นายนิเซ็ง   ดือราแม - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมะพร้าว ทุเรยีน เงาะ และยางพารา 
  - ไม่มีการตัดแต่งก่ิง  
  - ระยะตดิผล  ใส่ปุ๋ยสูตร 13 – 13 – 21  อัตรา 0.5  กก./ต้น และปุ๋ยคอก (ขี้ไก่+ขี้วัว) อัตรา  
  2  กก./ต้น 
  - ไม่มีระบบให้น้ า  อาศัยน้ าฝน 
  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 100 กก./ต้น  หรือ 150 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  หนอนชอนเปลือก แก้ไข โดยการใส่ปุย๋บ ารุงตน้ 

9. นายอันวา   อารง - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนเดี่ยว 
  - หลังการเก็บเกี่ยวมีการตัดแต่งกิง่  ใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีไก่+ขี้วัว) อัตรา 2  กก./ต้น  
  - ระยะก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15–15–15 อัตรา 1 กก./ต้น และปุย๋ขี้วัว อัตรา 10 กก./ต้น 
  - ระยะออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 อัตรา 1 กก./ต้น 
  - ระยะตดิผล ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 อัตรา 1 กก./ต้น และปุ๋ยขีว้ัว อัตรา 10  กก./ต้น 
  - ไม่มีระบบให้น้ า  อาศัยน้ าฝน 



  - มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 30 กก./ต้น  หรือ 40 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  หนอนชอนเปลือก ไม่มีการแก้ไข  ปล่อยตามธรรมชาติ 
   

 

ตารางท่ี 3 สภาพสวนลองกองและการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร สภาพสวนและวิธีการจัดการสวน 

10. นายพร    แก้วฉาย - ปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุ  
  - เป็นสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมังคุด 
  - ไม่มีการตัดแต่งก่ิง 
  - ระยะออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 1 กก./ต้น 
  - ไม่มีระบบให้น้ า  อาศัยน้ าฝน 
  - ไม่มีการตัดแต่งช่อดอกและช่อผล 
  - ได้ผลผลิต ปรมิาณ 80 กก./ต้น  หรือ 140 ช่อ/ต้น    
  - ปัญหาที่พบ ได้แก่  1.หนอนชอนเปลือก แก้ไข โดยการขดูล าต้น แล้วเผา 
                            2.แมลงวันทองท าลายผล  ไม่มีการแก้ไข  ปล่อยตามธรรมชาต ิ
   

 (2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนราธิวาสเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศใน 10 อ าเภอของจังหวัดนราธิวาสที่ท าการศึกษาข้อมูล  

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 4)  

ตารางท่ี 4 ปริมาณน้ าฝนรวมของจังหวัดนราธิวาส เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 

ล าดับ 
ที ่

เดือน ปริมาณน้ าฝนรวมเฉลี่ย  (มิลลิเมตร) 
ปีงบประมาณ  2555 ปีงบประมาณ  2556 

1. ตุลาคม 324.80 176.83 
2. พฤศจิกายน 614.52 141.13 
3. ธันวาคม 681.41 881.30 
4. มกราคม 402.05 245.16 
5. กุมภาพันธ ์ 39.00 430.17 
6. มีนาคม 140.62 41.67 
7. เมษายน 181.32 141.33 
8. พฤษภาคม 98.26 154.77 
9. มิถุนายน 86.01 131.05 
10. กรกฎาคม 107.19 95.73 
11. สิงหาคม 168.41 212.87 



12. กันยายน 230.83 130.62 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 
 

(3) ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแปลงลองกองของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 
จากการจัดเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างใบเพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบธาตุอาหารในแปลง 

ลองกองของเกษตรกรแต่ละรายในจังหวัดนราธิวาส ปรากฏผลดังตารางที่ 5 และ 6 
 
 
     

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างดินในแปลงลองกองของเกษตรกร 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเกษตรกร 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

pH 
OM 
(%) 

Avail.P  
(mg/kg) 

Avail.K 
(mg/kg) 

1. นายด า  คงสวัสดิ ์ 5.2 2.41 198 61 
2. นายมะกร ี  มะแซ    4.6 2.76 18 136 
3. นายอดิศักดิ ์ สะดอ 5.2 1.42 154 99 
4. นายผิน   วงษ์น้อย 5.2 2.15 419 88 
5. นายสมเจตน ์  สะตาปอ 4.9 2.08 21 63 
6. นายประสิทธ์ิ   ตุกเตียน 5.4 3.08 827 78 
7. นายอาซือมิง   มูซอ 4.4 2.41 2 55 
8. นายนิเซ็ง   ดือราแม 4.2 1.72 16 63 
9. นายอันวา   อารง 6.2 1.94 186 71 
10. นายพร    แก้วฉาย 5.7 1.99 87 67 

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างใบลองกองของเกษตรกร  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อเกษตรกร 

ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างใบลองกอง 
Total N (%) P (%) K (%) 

1. นายด า  คงสวัสดิ ์ 2.14 0.25 1.77 
2. นายมะกร ี  มะแซ    2.19 0.18 2.14 
3. นายอดิศักดิ ์ สะดอ 1.97 0.19 2.21 
4. นายผิน   วงษ์น้อย 2.28 0.21 1.97 
5. นายสมเจตน ์  สะตาปอ 1.93 0.25 2.49 
6. นายประสิทธ์ิ   ตุกเตียน 2.12 0.18 1.92 
7. นายอาซือมิง   มูซอ 2.31 0.16 0.76 
8. นายนิเซ็ง   ดือราแม 2.34 0.18 2.45 



9. นายอันวา   อารง 2.19 0.18 1.96 
10. นายพร    แก้วฉาย 1.82 0.22 2.34 

 

(4) ข้อมูลการออกดอกติดผลของต้นลองกองของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 
จากการออกติดตามและศึกษาการพัฒนาของต้นลองกอง จ านวน 10 แปลง ใน 10 อ าเภอ 

ของจังหวัดนราธิวาสที่ท าการศึกษาข้อมูล  พบว่า ต้นลองกองของเกษตรกรส่วนใหญ่มีการออกดอก
ติดผล แต่ออกดอกติดผลค่อนข้างน้อยและล่าช้ากว่าฤดูกาลปกติ  ปรากฏดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 การออกดอกติดผลของต้นลองกองของเกษตรกร  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อเกษตรกร การออกดอกติดผล 

1. นายด า  คงสวัสดิ ์ ติดผลอ่อนเฉลีย่ 100  ช่อ/ต้น 
2. นายมะกร ี  มะแซ    ติดผลอ่อนเฉลีย่ 25 ช่อ/ต้น 
3. นายอดิศักดิ ์ สะดอ ติดผลอ่อนเฉลีย่ 15 ช่อ/ต้น 
4. นายผิน   วงษ์น้อย ติดผลอ่อนเฉลีย่ 40 ช่อ/ต้น 
5. นายสมเจตน ์  สะตาปอ ติดผลอ่อนเฉลีย่ 30 ช่อ/ต้น 

ตารางท่ี 7 การออกดอกติดผลของต้นลองกองของเกษตรกร (ต่อ)  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อเกษตรกร การออกดอกติดผล 

6. นายประสิทธ์ิ   ตุกเตียน ออกดอก 
7. นายอาซือมิง   มูซอ ติดผลอ่อนเฉลีย่ 35 ช่อ/ต้น 
8. นายนิเซ็ง   ดือราแม ติดผลอ่อนเฉลีย่ 5 ช่อ/ต้น 
9. นายอันวา   อารง ติดผลอ่อนเฉลีย่ 25 ช่อ/ต้น 
10. นายพร    แก้วฉาย ติดผลอ่อนเฉลีย่ 40 ช่อ/ต้น 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์ลองกองในครั้งนี้  ได้ด าเนินการการส ารวจและคัดเลือก 

แปลงลองกองของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 1 แปลง จากแปลงลองกอง
ต้นพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้ทั้งหมด จ านวน 10 อ าเภอๆ ละ 2 แปลง และได้ท าการจัดเก็บตัวอย่างดินและ
ตัวอย่างใบเพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบธาตุอาหารในแปลงลองกองของเกษตรกรแต่ละราย ซ่ึงพบว่า
สภาพดินในแปลงลองกองของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีสภาพเป็นดินกรดจัดและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
และจากการวิเคราะห์และตรวจสอบธาตุอาหารในใบลองกอง จะพบว่า ปริมาณธาตุ N อยู่ในช่วง 
1.82 - 2.13%  ปริมาณธาตุ P อยู่ในช่วง 0.16 - 0.25%  และปริมาณธาตุ K อยู่ในช่วง 0.76 - 
2.49%  ส าหรับการออกดอกติดผลนั้น พบว่า ต้นลองกองของเกษตรกรส่วนใหญ่มีการออกดอกติดผล
ค่อนข้างน้อยและล่าช้ากว่าฤดูกาลปกติ  ดังนั้น การที่จะท าให้ต้นลองกองของเกษตรกรมีการออกดอก
ติดผลในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดการดิน จัดการ



ธาตุอาหาร และควบคุมความชื้นที่เหมาะสมให้ตรงตามความต้องการของต้นลองกองในแต่ละระยะ
การพัฒนาของต้นลองกอง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้แนวทางและข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการจัดการดินและจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมตาม

ความต้องการของต้นลองกอง และสามารถน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรเป็นการเพ่ิมผลผลิตและรายได้
ให้แก่เกษตรกร 

11. ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
ที่ช่วยในการออกส ารวจและคัดเลือกแปลงลองกองสายต้นพันธุ์ดี รวบรวมข้อมูลภูมิอากาศ รวมทั้ง
ช่วยในการจัดเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างใบเพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบธาตุอาหาร  ท าให้งานวิจัย
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. 2546. ระบบการจัดการคุณภาพ : การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ส าหรับ  

ลองกอง. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

จรัสศรี นวลศรี และสุวิมล กลศึก. 2547.  พันธุ์และความหลากหลายของพันธุ์พืชสกุลลางสาด. ใน   
การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้ : เอกสาร
ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี. สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่. 

ภูวดล บุตรรัตน.์ 2531. การศึกษาพัฒนาการของดอก ผล และเมล็ดลองกอง. ปัตตานี : รายงานวิจัย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 16. 

มงคล  ศรีวัฒนวรชัย  พิมพรรณ ตันสกุล  และไพรัตน์ นาควิโรจน์. 2523. การศึกษาสภาวะการออก 
                     ดอกติดผล และคุณภาพของลองกองบางพันธุ์ในภาคใต้ ปี 2520 - 2522. สงขลา :  
                     รายงานวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 45. 

มงคล หลิม  สายัณห์ สดุดี  จ าเป็น อ่อนทอง  และสุภาณี ชนะวีรวรรณ. 2544. การศึกษาสวน 
ต้นแบบในการผลิตลองกอง. สงขลา : รายงานวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 35. 

วิมัย สานุวัฒน.์ 2532. ลองกอง. ข่าวสารเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 34 : 43-71. 

สายัณห์ สดุดี และโนรี อิสมะแอ. 2547.  ผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศท่ีมีต่อการการ 



ออกดอกของลองกอง. ใน  การวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองใน
ภาคใต้ : เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี. สงขลา : คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่. 

ส านักงานส่งเสริมและฝึกอบรม. 2537. ลองกอง. ว.เกษตรก้าวหน้า 9 : 1-20. 

รวี เสรฐภักด.ี 2543. การออกดอก การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลลองกอง. ใน เทคโนโลยีการผลิต 
ลองกอง : เอกสารประกอบการอบรมเทคโนโลยีการผลิตลองกอง. ปัตตานี : 
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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