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    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : The study the induction to the flowering of Longkong in  
                                             Yala province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง :  นายไพศอล  หะยีสาและ        สังกัด  ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา     
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นางสาวยูสลีนา  วัฒนบ ารุง     สังกดั  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา     
นายวรรณะ  บุตรมาตา       สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา     
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5. บทคัดย่อ 
ท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการชักน าให้ต้นลองกองมีการออกดอกได้ตามปกติและให้ผลผลิตสม่ าเสมอ 

ได้ทุกปี ด้วยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ การตัดราก, การรัดกิ่ง และการควั่นล าต้น โดยได้ด าเนินการทดลอง ณ 
แปลงลองกองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ส่วนแยกธารโต) ซึ่งใช้ต้นลองกองที่มีอายุประมาณ 20 ป ี
จ านวน 20 ต้น ซึ่งมีขนาดความสูงของต้นและความกว้างของทรงพุ่มสม่ าเสมอ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely randomized design, CRD) มี 4 กรรมวธิี จ านวน 5 ซ้ า ได้แก่ 1.ไม่มีการชักน า (ควบคุม) 2.ตัด
รากบริเวณชายพุ่มให้ลึกเข้ามาจากบริเวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมีและลึก 20 เซนติเมตร (ท าให้
พ้ืนที่ใต้ทรงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพันธ์)  3.รัดกิ่งก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพันธ์) โดยเลือกกิ่งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติเมตร จ านวน 3 กิ่ง/ต้น แล้วใช้ลวดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด  
และ 4.ควั่นล าต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน (เดือนกุมภาพันธ์) โดยความกว้างของรอยควั่น มีขนาด 3.0 
เซนติเมตร (ด าเนินการป้องกันก าจัดโรคโดยทาสารเคมีป้องกันเชื้อราที่อาจจะท าลายที่รอยควั่น) แล้วจัดเก็บข้อมูล
การเจริญเติบโตและพัฒนาของต้น การออกดอกติดผล คุณภาพผลผลิต และรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศระหว่าง   
การทดลอง  เริ่มด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2559  จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกองในปี 2557 และ 2559 พบว่า ในปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการชักน า



และต้นลองกองทีค่วั่นล าต้น มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสูงสุด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน  และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นเท่ากัน  
ส าหรับการศึกษาการออกดอก พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีการออกดอก โดยในปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการ
ชักน า มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับต้นลองกองที่ตัดรากบริเวณชายพุ่ม  แต่มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน   ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ไม่มีการ
ชักน า มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด   มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน   
และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควั่นล าต้น  มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด    มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน  จากการศึกษาปริมาณผลผลิตของต้นลองกองในแตล่ะกรรมวิธี พบว่า ใน
ปี 2557 ต้นลองกองที่ควั่นล าต้น มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับต้นลองกองที่ไม่มี
การชักน า แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน ในปี 2558 พบว่า ต้น
ลองกองที่ไม่มีการชักน า มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด มคีวามแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีอ่ืน   และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควั่นล าต้น มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติกับต้นลองกองที่รัดกิ่ง  แตม่ีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน   สว่น
คุณภาพผลผลิตลองกองด้านอ่ืนๆ ได้แก่ น้ าหนัก/ช่อ, ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และน้ าหนัก/5 ผล พบว่า 
คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ไม่ได้มีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก การตัดแต่งช่อผล และการยึดช่อ  
ซ่ึงการจัดการด้านคุณภาพนั้นสามารถด าเนินการในภายหลังได้เม่ือทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว แตต่้นลองกองที่
รัดกิ่งมีแนวโน้มที่จะให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน 

Conducted a study to find ways to induce the Longkong flowering has normally and 
yield regularly was every year. Ways do not the use of chemicals, including the root pruning, 
the limb strangulation and the stranded trunk. The experiment was conducted at an 
experimental plot of Yala agricultural research and development center. To select the Longkong 

trees which the age of 20 years, 20 trees and the height and width of the tree's canopy regularly. 
The experiment was arranged in a completely randomized design in 4 treatments with 5 
replications. The treatments were : 1.no induced (control),  2.pruning the root at ends of the 
bushes, for about 1/6 of the radius length canopy and 20 cm depth. (on February) 3.straining 

the limb, by selecting limb diameter of about 3.5 - 4.0 cm., 3 of limb/plant and then use wire 
diameter of 2.0 mm in the straining. (on February) and 4.stranded the trunk at 30 cm from the 
ground, by mark strand a width of 3.0 cm. (on February). 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 2013 to late September 2016.  According to the study, 
the growth and development of the Longkong trees in 2014 and 2016. In 2014 are found, the 
Longkong trees without induction and the Longkong trees which stranded the trunk were gave 



the percentage of fresh leaves highest, significantly compared with other treatments. In 2016, the 
percentage of fresh leaves of Longkong trees in the each treatments are no different.  For the 
study of flowering is found, Longkong trees are flowering all treatments. In 2014, the Longkong 
trees without induction were gave average number of flower/tree highest, are no different with 
the Longkong trees which pruning the root, but significantly compared with other treatments. In 
2015, the Longkong trees without induction were gave average number of flower/tree highest, 
significantly compared with other treatments. And in 2016, the Longkong trees which stranded 
the trunk were gave average number of flower/tree highest, significantly compared with other 
treatments. And the study of quantity yield in 2014 is found, the Longkong trees which stranded 
the trunk were gave average bouquet number of fruits / tree highest, are no different with the 
Longkong trees without induction, but significantly compared with other treatments. In 2015, the 
Longkong trees without induction were gave average bouquet number of fruits/tree highest, 
significantly compared with other treatments.  And in 2016, the Longkong trees which stranded 
the trunk were gave average bouquet number of fruits/tree highest, are no different with the 
Longkong trees which straining the limb, but significantly compared with other treatments. For 
the other side of quality yield, include weight fruit bouquets, length of fruit bouquets, number 
of fruits/bouquets, weight/ 5 fruits. 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. 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 
Longkong trees which straining the limb were gave the quality features of the yield better than 
other treatments. 

6. ค าน า 
ภาคใต้จัดว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีฝนตกชุก เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมที่เกิดข้ึน

ประจ าทุกปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ในช่วงปลายปี
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมในปีถัดไปจะมีปริมาณฝนตกมากที่สุด เพราะอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ 
สภาวะภูมิอากาศของภาคใต้ในอดีตนั้น จะพบว่าฤดูฝนมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้
มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุก
อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  ส่วนฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจาก
ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น   แต่

~ 



ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสภาวะภูมิอากาศของโลกมีความแปรปรวน ส่งผลท าให้หลายประเทศประสบกับปัญหาฝน
ทิ้งช่วงและเกิดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้มีผลกระทบอย่างยิ่งกับประเทศที่ท าการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเพาะปลูก  ซึ่งจะท าให้พืชพันธุ์ที่ปลูกมีการชะงักการเจริญเติบโต หรือเกิดการร่วงของ
ดอกและผล หรืออาจท าให้ต้นพืชตายเพราะขาดน้ า   แต่ส าหรับในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะใน
เขตภาคใต้ ประสบกับปัญหามีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีฝนตกในช่วงฤดูแล้ง และในบางครั้งหากรุนแรง
ถึงข้ันวิกฤตก็เกิดน้ าท่วม  และเช่นเดียวกันปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็มีผลกระทบกับประเทศที่ท าการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเพาะปลูก จะท าให้ต้นพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ผลเศรษฐกิจหลายชนิดที่ปลูกใน
เขตภาคใต้  ได้แก่ ลองกอง มังคุด เงาะ และทุเรียน ไม่มีการออกดอกติดผล หรือมีการออกดอกติดผลบ้างในบาง
พ้ืนที่แต่น้อย ปรากฏการณ์นี้เกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว นับว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเดือดร้อนเพราะขาดรายได้  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค าแนะน าหรือเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  
รวมทั้งการศึกษา วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าวนี้ยังมีไม่มาก  

ดังนั้น  การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาหาแนวทางในการชักน าให้ต้นลองกองมีการออกดอกได้ตามปกติ และ
ให้ผลผลิตสม่ าเสมอได้ทุกปี โดยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ การตัดราก การรัดกิ่ง  และการควั่นล าต้น   เพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าหรับแนะน าแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการไม่ออกดอกของลองกองต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

(1) ต้นลองกอง อายุ 20 ปี จ านวน 20 ต้น 

(2) ป้ายแสดงหน่วยทดลอง 

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

(4) อุปกรณ์ส าหรับการตัด เช่น กรรไกรตัดกิ่ง มีดคัตเดอร์ 

(5) อุปกรณ์ส าหรับการวัด เช่น ไม้บรรทัด  ตลับเมตร 

(6) เครื่องชั่ง 

(7) ลวดรัด 

(8) บันไดเหล็ก 

(9) สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 

(10)  จอบ 

วิธีการ 
ท าการทดลอง  โดยด าเนินการคัดเลือกต้นลองกอง อายุ 20 ปี จ านวน 20 ต้น ที่มีขนาดความสูงของต้น

และความกว้างของทรงพุ่มสม่ าเสมอในเดือนตุลาคม 2556 และได้ด าเนินการตามกรรมวิธีทดลองในเดือนมกราคม 
2556  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี  4  กรรมวิธี  จ านวน 5 
ซ้ า  คือ 



   กรรมวิธีที่ 1  ไม่มีการชักน า (Control) 
   กรรมวิธีที่ 2  ตัดรากบริเวณชายพุ่มให้ลึกเข้ามาจากบริเวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของ

ความยาวรัศมีและลึก 20 เซนติเมตร (ท าให้พ้ืนที่ใต้ทรงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพันธ์) 
   กรรมวิธีที่ 3  รัดกิ่งก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพันธ์) โดยเลือกกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติเมตร  จ านวน 3 กิ่ง/ต้น แล้วใช้ลวดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด   
   กรรมวิธีที่ 4  ควั่นล าต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน (เดือนกุมภาพันธ์) โดยความ
กว้างของรอยควั่น มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ด าเนินการป้องกันก าจัดโรคโดยทาสารเคมีป้องกันเชื้อราที่อาจจะ
ท าลายที่รอยควั่น) 

มีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นลองกองตามค าแนะน า  คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 2 กิโลกรมั/ต้น   
และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 25 กิโลกรัม/ต้น ในระยะการพัฒนาของต้น  มีการให้น้ าแก่ต้นลองกองอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนมกราคม (กรณีที่ไม่มีสภาพภาวะอากาศฝนตกต่อเนื่องให้ด าเนินการให้น้ าทุกวันจนดินชุ่มแทน) ได้
ด าเนินการตามกรรมวิธีการทดลองในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8–24–24 อัตรา 2 
กิโลกรัม/ต้น  และมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น ในระยะติดผล แล้วท าการศึกษาข้อมลู
ดังนี้ 

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

 เวลาและสถานที่ 
เริ่มด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2559 ณ แปลงลองกองของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ส่วนแยกธารโต) อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา   

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.สภาพภูมิอากาศระหว่างการทดลอง 
ในปี 2557 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 พบว่า มี

ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเกิดฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน  ในชว่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 พบว่ายังมฝีน
ตกในเดือนมกราคม  และเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 ในเดือน
เมษายนฝนยังไม่ตกและเกิดสภาวะแห้งแล้ง  ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เริ่มมีฝนตก  ส าหรับสภาพ
ภูมิอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง    ในปี 2558  สภาพภูมิอากาศ
ของอ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และเกิดฝนตก
หนกัในเดือนธันวาคม  ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 พบว่ายังมฝีนตกในเดือนมกราคม  และเกิดสภาวะ
แห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558  ในเดือนเมษายนยังเกิดสภาวะแห้งแล้งและมี
ฝนตกเล็กน้อย  ส่วนในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 เริ่มมีฝนตก  ส าหรับสภาพภูมิอากาศในช่วงเดือน



กรกฎาคม – กันยายน 2558 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง    และในปี 2559 สภาพภูมิอากาศของอ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 พบว่า มีฝนตก  แต่ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 
พบว่า เริ่มเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง  และในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 พบว่า ในเดือน
เมษายนสภาพภูมิอากาศยังเกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตก  ส่วนในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนมีฝนตกเล็กน้อย 
และในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง  (ดังตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือนของอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ในปี 2557 – 2559 

ล าดับที่ เดือน 
ปริมาณน้ าฝนรวม
รายเดือนปี 2557   

(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ าฝนรวม
รายเดือนปี 2558   

(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ าฝนรวม 
รายเดือนปี 2559   

(มิลลิเมตร) 
1. ตุลาคม 283.70 194.90 331.40 
2. พฤศจิกายน 408.30 366.70 336.00 
3. ธันวาคม 326.20 823.80 125.70 
4. มกราคม 34.60 61.80 252.80 
5. กุมภาพันธ์ 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. กันยายน 65.10 197.70 124.10 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา 

 2.การเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกอง  
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกองในระยะการพัฒนาทางล าต้น จ านวน 20 ต้น 
ในปี 2557 และ 2559 พบว่า สภาพต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีความสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อน  โดยในปี 2557 
ต้นลองกองที่ไม่มีการชักน าและต้นลองกองทีค่วั่นล าต้น มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสูงสุด คือ 13.75% มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นทีต่ัดรากบริเวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (11.66% และ 10.0% 
ตามล าดับ)  และส าหรับในปี 2559 ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นเท่ากัน คือ 20.0%  (ดัง
ตารางที่ 2) 
 
 
 



ตารางท่ี 2 การแตกใบอ่อนของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนมีนาคม 2557 และ 2559 

กรรมวิธี 
การแตกใบอ่อน 

ปี 2557 
(%) 

การแตกใบอ่อน 
ปี 2559 

(%) 
ไม่มีการชักน า 13.75 a 20.00 
ตัดรากบริเวณชายพุ่ม 11.66 b 20.00 
รัดกิ่ง 10.00 c 20.00 
ควั่นล าต้น 13.75 a 20.00 
C.V. (%) 3.40 8.54 
 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

 3.การออกดอกของต้นลองกอง 
จากการศึกษาข้อมูลการออกดอกของต้นลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมี

การออกดอก โดยในปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการชักน า มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 17.50 ช่อ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับต้นลองกองที่ตัดรากบริเวณชายพุ่ม ซึ่งมีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ย คือ 17.00 ช่อ แต่มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่รัดกิ่ง  และต้นลองกองที่ควั่นล าต้น  (7.00 และ 15.60 ช่อ ตามล าดับ)   
จะเห็นได้ว่าการออกดอกของต้นลองกองของแต่ละกรรมวิธีค่อนข้างจะน้อย เนื่องจากก่อนระยะออกดอก เกิดสภาวะ
แห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม – เมษายน 2557   ส่วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
เริ่มมีฝนตก   ในปี 2558 การออกดอกของต้นลองกองค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตก
ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม – เมษายน 2558  โดยต้นลองกองที่ไม่มีการชักน า มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย
สูงสุด คือ 15.00 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ตัดรากบริเวณชายพุ่ม, ต้นลองกองที่รัดกิ่ง 
และต้นลองกองที่ควั่นล าต้น (12.00, 4.80 และ 11.20 ช่อ ตามล าดับ)    และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควั่น
ล าต้น มีจ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 301.40 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่มีการชัก
น า, ต้นลองกองที่ตัดรากบริเวณชายพุ่ม  และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (56.60, 12.80 และ 113.60 ช่อ ตามล าดับ) (ดัง
ตารางที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 การออกดอกของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ปี 2557, 2558 และ 2559 

กรรมวิธี 
จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย  
ณ เดือนพฤษภาคม 2557  

(ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย  
ณ เดือนมิถุนายน 2558  

 (ช่อ) 

จ านวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ย  
ณ เดือนมิถุนายน 2559  

 (ช่อ) 
ไม่มีการชักน า 17.50 a 15.00 a 56.60 c 
ตัดรากบริเวณชายพุ่ม 17.00 a 12.00 b 12.80 d 
รัดกิ่ง 7.00 c 4.80 c 113.60 b 
ควั่นล าต้น 15.60 b 11.20 b 301.40 a 
C.V. (%) 4.71 3.34 0.94 
 ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

 3.คุณภาพผลผลิตของต้นลองกอง 
จากการศึกษาปริมาณและคุณภาพผลผลิตของต้นลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ในปี 2557       

ต้นลองกองที่ควั่นล าต้น มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 21.00 ช่อ ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับต้น
ลองกองที่ไม่มีการชักน า ซึ่งมีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ย คือ 20.50 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับ
ต้นทีต่ัดรากบริเวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (18.60 และ 7.00 ช่อ ตามล าดับ)    ซึ่งหากดูข้อมูลจากการ
บันทึกในเดือนพฤษภาคม 2557 จะพบว่าจ านวนช่อดอก/ต้นของแต่ละกรรมวิธีมีค่อนข้างน้อย แต่เมื่อดูข้อมูล
ผลผลิตในเดือนกันยายน 2557 กลับพบว่าจ านวนช่อผล/ต้นของแต่ละกรรมวิธีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากจะมี
ช่อดอกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและต่อมามีการพัฒนาเป็นช่อผล  ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ไม่มีการชักน ามี
จ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 11.50 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นทีต่ัดรากบริเวณชาย
พุ่ม, ต้นลองกองที่รัดกิ่ง และต้นลองกองที่ควั่นล าต้น (6.40, 4.00 และ 6.60 ช่อ ตามล าดับ)  และในปี 2559 
พบว่า ต้นลองกองที่ควั่นล าต้น มีจ านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 32.00 ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับตน้
ลองกองทีร่ัดกิ่ง ซึ่งมจี านวนช่อผล/ต้นเฉลี่ย คือ 31.20 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับต้นที่ไม่
มีการชักน าและต้นลองกองที่ตัดรากบริเวณชายพุ่ม (24.00 และ 15.00 ช่อ ตามล าดับ)   ส่วนคุณภาพผลผลิต
ลองกองด้านอ่ืนๆ ได้แก่ น้ าหนัก/ช่อ, ความยาวช่อ, จ านวนผล/ช่อ และน้ าหนัก/5 ผล  พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 
ปี คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง  แตต้่น
ลองกองทีร่ัดกิ่งมีแนวโน้มให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน (ดังตารางที่ 4, 5 
และ 6)   ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ไม่ได้มีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และการยึด
ช่อ มีการปล่อยตามธรรมชาติเพ่ือดูผลการให้ปริมาณช่อดอกและช่อผลของแต่ละกรรมวิธีเท่านั้น ซ่ึงการจัดการ
ด้านคุณภาพสามารถด าเนินการในภายหลังได้เมื่อทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนั้น แล้ว ในปี 2557, 
2558 และ 2559 ช่วงระยะการพัฒนาของช่อดอกและผลเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกยาวนาน ไม่มีน้ าเพียงพอที่จะ
ให้แก่ต้นลองกอง ท าให้การพัฒนาของดอกไม่สมบูรณ์ และเกิดการร่วงของดอกบางส่วน  รวมทั้งส่งผลต่อการ
พัฒนาของช่อผลด้วย  ท าให้ได้ปริมาณผลผลิตน้อยและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 



ตารางท่ี 4 ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2557   

กรรมวิธี 
จ านวนช่อผล

เฉลี่ย/ต้น  
(ช่อ) 

น้ าหนัก 
ผลผลิต 

เฉลี่ย/ต้น 
(กิโลกรัม) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาว
ช่อเฉลี่ย 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนติเมตร) 

จ านวนผล 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ย/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 

(กรัม) 
ไม่มีการชักน า 20.50 a 3.00 c 273.50 d  14.99 c 19.26 c 95.43 b 
ตัดรากบริเวณชายพุ่ม 18.60 b 6.94 a 349.67 b 18.46 b  19.77 c 88.10 c 
รัดกิ่ง 7.00 c 4.87 b 695.70 a 20.25 a 25.78 a 134.95 a 
ควั่นล าต้น 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 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกตา่งกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกตา่งทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2558   

กรรมวิธี 
จ านวนช่อผล

เฉลี่ย/ต้น  
(ช่อ) 

น้ าหนัก 
ผลผลิต 

เฉลี่ย/ต้น 
(กิโลกรัม) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาว
ช่อเฉลี่ย 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนติเมตร) 

จ านวนผล 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ย/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 

(กรัม) 
ไม่มีการชักน า 11.50 a 13.03 a 531.82 a  19.26 a 32.90 a 86.81 b 
ตัดรากบริเวณชายพุ่ม 6.40 b 4.48 b 428.31 c 17.68 b  24.40 c 92.73 a 
รัดกิ่ง 4.00 c 1.77 d 437.77 b 16.50 c 32.10 a 78.33 c 
ควั่นล าต้น 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 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกตา่งกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกตา่งทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6 ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2559   

กรรมวิธี 
จ านวนช่อผล

เฉลี่ย/ต้น  
(ช่อ) 

น้ าหนัก 
ผลผลิต 

เฉลี่ย/ต้น 
(กิโลกรัม) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(กรัม) 

ความยาว
ช่อเฉลี่ย 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(เซนติเมตร) 

จ านวนผล 
เฉลี่ย/ช่อ 

(สุ่ม 10 ช่อ) 
(ผล) 

น้ าหนัก 
เฉลี่ย/5 ผล 
(สุ่ม 10 ช่อ) 

(กรัม) 
ไม่มีการชักน า 24.00 b 3.63 b 345.00 a  12.16 a 11.54 c 72.00 bc 
ตัดรากบริเวณชายพุ่ม 15.00 c 3.42 b 263.00 b 10.01 c  17.86 a 77.00 a 
รัดกิ่ง 31.20 a 3.54 b 180.00 d 11.20 b 13.16 b 75.60 ab 
ควั่นล าต้น 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 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่แตกตา่งกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกตา่งทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
(1) การชักน าการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีการตัดรากบริเวณชายพุ่ม  การรัดกิ่ง และการควัน่

ล าต้น ทุกกรรมวิธีสามารถชักน าการออกดอกของต้นลองกองได้  ซึ่งการรัดกิ่งเป็นกรรมวิธีที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ และมีแนวโน้มให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบั
กรรมวิธีอ่ืน 

(2) การชักน าการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีการควั่นล าต้น เป็นกรรมวิธีที่จะท าให้ต้นลองกอง
ตายได้  หากเกิดความแห้งแล้งยาวนาน ฝนไม่ตก และไม่มีน้ าที่จะให้แก่ต้นลองกอง  

(3) การผลิตลองกองให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ควรมีการปฏิบัติดูแลรักษาและมีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า   
มีแหล่งน้ าที่เพียงพอหรือติดตั้งระบบการให้น้ าในแปลง  เพ่ือให้สามารถให้น้ าแก่ต้นลองกองในหน้าแล้งหรือระยะ
การพัฒนาของช่อดอกและช่อผล   รวมทั้งจะต้องมีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก การตัดแต่งช่อ
ผล และการยึดช่อ  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(1) ข้อมูลแนวทางการชักน าการออกดอกของต้นลองกองที่เหมาะสม เพ่ือให้ต้นลองกองมีการออกดอกได้

ตามปกติและให้ผลผลิตสม่ าเสมอได้ทุกปี สามารถที่จะน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกลองกองในพ้ืนที่ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการผลิตลองกอง 

(2) มีแปลงต้นแบบการชักน าการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน  ส าหรับให้เจ้าหน้าที่
ทางด้านการเกษตร เกษตรกร และผู้สนใจได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ 

 
 



11. ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสทุกท่าน     
ที่มีส่วนช่วยในการคัดเลือกต้นลองกอง ด าเนินการตามกรรมวิธีทดลอง บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอก 
การติดผล คุณภาพผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งช่วยรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศระหว่างการทดลอง  
ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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