ศึกษาการชักนาการออกดอกของลองกองในจังหวัดยะลา
The study the induction to the flowering of Longkong in Yala province
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บทคัดย่อ
ทาการศึ กษาเพื่ อหาแนวทางในการชักนาให้ตน้ ลองกองมี การออกดอกได้ตามปกติ และให้ผลผลิ ต
สม่าเสมอได้ทุกปี ด้วยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ การตัดราก, การรัดกิ่ง และการควัน่ ลาต้น โดยได้ดาเนิ นการ
ทดลอง ณ แปลงลองกองของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยะลา (ส่ วนแยกธารโต) ซึ่ งใช้ตน้ ลองกองที่ มีอายุ
ประมาณ 20 ปี จานวน 20 ต้น ซึ่ งมีขนาดความสู งของต้นและความกว้างของทรงพุ่มสม่าเสมอ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี 4 กรรมวิธี จานวน 5 ซ้ า ได้แก่ 1.ไม่มีการชัก
นา (ควบคุม) 2.ตัดรากบริ เวณชายพุ่มให้ลึกเข้ามาจากบริ เวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมีและลึก 20
เซนติเมตร (ทาให้พ้ืนที่ใต้ทรงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพันธ์) 3.รัดกิ่งก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพันธ์)
โดยเลือกกิ่ งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติ เมตร จานวน 3 กิ่ ง/ต้น แล้วใช้ลวดขนาด 2.0
มิลลิเมตรในการรัด และ 4.ควัน่ ลาต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตรจากพื้นดิน (เดือนกุมภาพันธ์) โดยความกว้างของ
รอยควัน่ มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ดาเนินการป้องกันกาจัดโรคโดยทาสารเคมีป้องกันเชื้อราที่อาจจะทาลายที่รอย
ควัน่ ) แล้วจัดเก็บข้อมูลการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาของต้น การออกดอกติ ดผล คุณภาพผลผลิต และรวบรวม
ข้อมูลสภาพอากาศระหว่าง การทดลอง เริ่ มดาเนิ นการทดลองตั้งแต่ เดื อนตุ ลาคม 2556 และสิ้ นสุ ดเดื อ น
กันยายน 2559 จากการศึกษาการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาของต้นลองกองในปี 2557 และ 2559 พบว่า ในปี
2557 ต้นลองกองที่ ไ ม่มีการชักนาและต้นลองกองที่ ค วัน่ ลาต้น มี การแตกใบอ่อนเฉลี่ ย/ต้นสู งสุ ด มี ความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธี
มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นเท่ากัน สาหรับการศึกษาการออกดอก พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีการออกดอก
โดยในปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการชักนา มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ต้น
ลองกองที่ ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับกรรมวิธีอื่น
ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ไม่มีการชักนา มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อดอก/ต้น
เฉลี่ยสู งสุ ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น จากการศึ กษาปริ มาณ
ผลผลิตของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี พบว่า ในปี 2557 ต้นลองกองที่ ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่ อผล/ต้นเฉลี่ ย
สู งสุ ด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ต้นลองกองที่ไม่มีการชักนา แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ไม่มีการชักนา มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควัน่
ลาต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ต้นลองกองที่รัดกิ่ง แต่มีความแตกต่างทาง
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยะลา

สถิติอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น ส่ วนคุณภาพผลผลิตลองกองด้านอื่นๆ ได้แก่ น้ าหนัก/ช่อ,
ความยาวช่อ, จานวนผล/ช่อ และน้ าหนัก/5 ผล พบว่า คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี
ปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่ องจากการทดลองครั้งนี้ ไม่ได้มีการจัดการด้านคุณภาพ คือ
การตัดแต่ งช่ อดอก การตัด แต่ งช่ อผล และการยึ ดช่ อ ซึ่ ง การจัดการด้านคุ ณภาพนั้นสามารถดาเนิ นการใน
ภายหลังได้เมื่อทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว แต่ตน้ ลองกองที่รัดกิ่งมีแนวโน้มที่จะให้คุณลักษณะของคุณภาพ
ผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น
คานา
ภาคใต้จัดว่าเป็ นภู มิภาคหนึ่ งของประเทศไทยที่ มีฝนตกชุ ก เนื่ องจากได้รับอิ ทธิ พลของลมมรสุ มที่
เกิดขึ้นประจาทุกปี ระหว่างเดื อนพฤษภาคมถึงสิ งหาคมจะได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ในช่วง
ปลายปี ตั้งแต่ เ ดื อนตุ ลาคมถึ งมกราคมในปี ถัดไปจะมี ปริ มาณฝนตกมากที่ สุ ด เพราะอิ ทธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออก เฉี ยงเหนื อ สภาวะภู มิอากาศของภาคใต้ในอดี ตนั้น จะพบว่าฤดู ฝนมี 2 ช่ วง ได้แก่ ช่ วงที่ ได้รับลม
มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ทาให้มีฝนตกชุ กในเดื อนพฤษภาคมถึ งตุ ลาคม อี กช่ วงหนึ่ ง คื อ ช่ วงที่ รับลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทาให้มีฝนตกชุกอีกครั้งในช่วงเดื อนพฤศจิกายนถึงมกราคม ส่ วนฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่ องจากได้รับลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งเป็ นลมร้อนที่พดั มาจากทะเลจีนใต้ ทา
ให้อากาศโดยทัว่ ไปร้อนและชื้น แต่ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาสภาวะภูมิอากาศของโลกมีความแปรปรวน ส่ งผลทา
ให้หลายประเทศประสบกับปั ญหาฝนทิ้ งช่ วงและเกิ ดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่ อง ปรากฏการณ์น้ ี มีผลกระทบ
อย่างยิ่งกับประเทศที่ ทาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเพาะปลูก ซึ่ งจะทาให้พืชพันธุ์ที่ปลูกมีการ
ชะงักการเจริ ญเติบโต หรื อเกิดการร่ วงของดอกและผล หรื ออาจทาให้ตน้ พืชตายเพราะขาดน้ า แต่สาหรับในบาง
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ ประสบกับปั ญหามีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี มีฝน
ตกในช่วงฤดูแล้ง และในบางครั้งหากรุ นแรงถึงขั้นวิกฤตก็เกิดน้ าท่วม และเช่นเดียวกันปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้ ก็
มีผลกระทบกับประเทศที่ทาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเพาะปลูก จะทาให้ตน้ พืชโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้นไม้ผลเศรษฐกิจหลายชนิดที่ปลูกในเขตภาคใต้ ได้แก่ ลองกอง มังคุด เงาะ และทุเรี ยน ไม่มีการออกดอกติดผล
หรื อมีการออกดอกติ ดผลบ้างในบางพื้ นที่ แต่นอ้ ย ปรากฏการณ์น้ ี เกิ ดขึ้ นมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
นับว่าเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่ทาให้เกษตรกรผูป้ ลูกไม้ผลเดื อดร้ อนเพราะขาดรายได้ ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มี
คาแนะนาหรื อเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษา วิจยั เพื่อแก้ปัญหาในกรณี ดงั กล่าวนี้ยงั มีไม่มาก
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาหาแนวทางในการชักนาให้ตน้ ลองกองมีการออกดอกได้ตามปกติ
และให้ผลผลิตสม่าเสมอได้ทุกปี โดยวิธีการไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ การตัดราก การรัดกิ่ ง และการควัน่ ลาต้น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับแนะนาแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการไม่ออกดอกของลองกองต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
(1) ต้นลองกอง อายุ 20 ปี จานวน 20 ต้น
(2) ป้ายแสดงหน่วยทดลอง
(3) ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ดและปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24 และ 13-13-21
(4) อุปกรณ์สาหรับการตัด เช่น กรรไกรตัดกิ่ง มีดคัตเดอร์
(5) อุปกรณ์สาหรับการวัด เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร
(6) เครื่ องชัง่
(7) ลวดรัด
(8) บันไดเหล็ก
(9) สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา
(10) จอบ
วิธีการ
ทาการทดลอง โดยดาเนินการคัดเลือกต้นลองกอง อายุ 20 ปี จานวน 20 ต้น ที่มีขนาดความสู งของต้น
และความกว้างของทรงพุ่มสม่ าเสมอในเดื อนตุ ลาคม 2556 และได้ดาเนิ นการตามกรรมวิธีทดลองในเดื อน
มกราคม 2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely randomized design, CRD) มี 4 กรรมวิธี
จานวน 5 ซ้ า คือ
กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีการชักนา (Control)
กรรมวิธีที่ 2 ตัดรากบริ เวณชายพุ่มให้ลึกเข้ามาจากบริ เวณชายพุ่มประมาณ 1/6 ของความยาวรัศมี
และลึก 20 เซนติเมตร (ทาให้พ้ืนที่ใต้ทรงพุ่มลดลงไป 30%) (เดือนกุมภาพันธ์)
กรรมวิธีที่ 3 รัดกิ่งก่อนออกดอก (เดือนกุมภาพันธ์) โดยเลือกกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
3.5 – 4.0 เซนติเมตร จานวน 3 กิ่ง/ต้น แล้วใช้ลวดขนาด 2.0 มิลลิเมตรในการรัด
กรรมวิธีที่ 4 ควัน่ ลาต้นที่ระดับ 30 เซนติ เมตรจากพื้นดิ น (เดื อนกุมภาพันธ์) โดยความกว้างของ
รอยควัน่ มีขนาด 3.0 เซนติเมตร (ดาเนินการป้องกันกาจัดโรคโดยทาสารเคมีป้องกันเชื้อราที่อาจจะทาลายที่รอยควัน่ )
มีการปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นลองกองตามคาแนะนา คือ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น
และปุ๋ ยอิ นทรี ยอ์ ดั เม็ด อัตรา 25 กิ โลกรัม/ต้น ในระยะการพัฒนาของต้น มี การให้น้ าแก่ ตน้ ลองกองอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่เดือนมกราคม (กรณี ที่ไม่มีสภาพภาวะอากาศฝนตกต่อเนื่ องให้ดาเนิ นการให้น้ าทุกวันจนดิ นชุ่ ม
แทน) ได้ดาเนิ นการตามกรรมวิธีการทดลองในช่ วงปลายเดื อนกุมภาพันธ์ พร้อมกับใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 8–24–24
อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น และมีการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น ในระยะติดผล
เริ่ มดาเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และสิ้ นสุ ดเดือนกันยายน 2559 ณ แปลงลองกองของ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยะลา (ส่ วนแยกธารโต) อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1.สภาพภูมอิ ากาศระหว่ างการทดลอง
ในปี 2557 สภาพภูมิอากาศของอาเภอธารโต จังหวัดยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 พบว่า มี
ฝนตกอย่างต่อเนื่ อง และเกิดฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 พบว่ายังมีฝนตก
ในเดื อนมกราคม และเกิ ดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่ อง ตั้งแต่ตน้ เดื อนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 ในเดื อน
เมษายนฝนยังไม่ตกและเกิดสภาวะแห้งแล้ง ส่ วนในเดื อนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เริ่ มมีฝนตก สาหรับสภาพ
ภูมิอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2558 สภาพภูมิอากาศของ
อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่ อง และเกิดฝนตกหนักใน
เดือนธันวาคม ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 พบว่ายังมีฝนตกในเดือนมกราคม และเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝน
ไม่ตกต่อเนื่อง ตั้งแต่ตน้ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558 ในเดือนเมษายนยังเกิดสภาวะแห้งแล้งและมีฝนตกเล็กน้อย
ส่ วนในเดื อนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 เริ่ มมีฝนตก สาหรับสภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
2558 พบว่า มี ฝนตกอย่างต่อเนื่ อง และในปี 2559 สภาพภู มิอากาศของอาเภอธารโต จังหวัดยะลา ในช่ วงเดื อน
ตุลาคม – ธันวาคม 2559 พบว่า มีฝนตก แต่ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 พบว่า เริ่ มเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝน
ไม่ตกต่อเนื่ อง และในช่ วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 พบว่า ในเดือนเมษายนสภาพภูมิอากาศยังเกิดความแห้ง
แล้ง ฝนไม่ตก ส่ วนในเดื อนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนมีฝนตกเล็กน้อย และในช่ วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
2559 พบว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่ อง (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณน้ าฝนรวมรายเดือนของอาเภอธารโต จังหวัดยะลา ในปี 2557 – 2559
ปริมาณนา้ ฝนรวมราย ปริมาณนา้ ฝนรวมราย
ปริมาณนา้ ฝนรวม
ลาดับที่
เดือน
เดือนปี 2557
เดือนปี 2558
รายเดือนปี 2559
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
(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.
สิ งหาคม
142.10
186.00
97.50
12.
กันยายน
65.10
197.70
124.10
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา
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2.การเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้ นลองกอง
จากการศึ กษาการเจริ ญเติ บโตและการพัฒนาของต้นลองกองในระยะการพัฒนาทางลาต้น จานวน 20
ต้น ในปี 2557 และ 2559 พบว่า สภาพต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีความสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อน โดยใน
ปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการชักนาและต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นสู งสุ ด คือ 13.75% มี
ความแตกต่ างทางสถิติอย่างมี นยั สาคัญกับต้นที่ ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่ รัดกิ่ ง (11.66% และ
10.0% ตามลาดับ) และสาหรับในปี 2559 ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมีการแตกใบอ่อนเฉลี่ย/ต้นเท่ากัน คือ 20.0%
(ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การแตกใบอ่อนของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนมีนาคม 2557 และ 2559
การแตกใบอ่ อน
การแตกใบอ่ อน
กรรมวิธี
ปี 2557
ปี 2559
(%)
(%)
ไม่มีการชักนา
13.75 a
20.00
ตัดรากบริ เวณชายพุ่ม
11.66 b
20.00
รัดกิ่ง
10.00 c
20.00
ควัน่ ลาต้น
13.75 a
20.00
C.V. (%)
3.40
8.54
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

3.การออกดอกของต้ นลองกอง
จากการศึกษาข้อมูลการออกดอกของต้นลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ต้นลองกองทุกกรรมวิธีมี
การออกดอก โดยในปี 2557 ต้นลองกองที่ไม่มีการชักนา มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 17.50 ช่อ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิ ติกบั ต้นลองกองที่ ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม ซึ่ งมี จานวนช่ อผล/ต้นเฉลี่ ย คื อ 17.00 ช่ อ แต่ มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ รัดกิ่ง และต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น (7.00 และ 15.60 ช่อ ตามลาดับ)
จะเห็ นได้ว่าการออกดอกของต้นลองกองของแต่ ละกรรมวิธีค่อนข้างจะน้อย เนื่ องจากก่อนระยะออกดอก เกิ ด
สภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่ อง ตั้งแต่ตน้ เดือนมกราคม – เมษายน 2557 ส่ วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็ น
ต้นไป เริ่ มมีฝนตก ในปี 2558 การออกดอกของต้นลองกองค่อนข้างน้อย เนื่ องจากยังเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตก
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ตน้ เดือนมกราคม – เมษายน 2558 โดยต้นลองกองที่ไม่มีการชักนา มีจานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ 15.00 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม, ต้นลองกองที่รัดกิ่ง และต้น
ลองกองที่ควัน่ ลาต้น (12.00, 4.80 และ 11.20 ช่อ ตามลาดับ) และในปี 2559 พบว่า ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มี
จานวนช่อดอก/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 301.40 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการชักนา, ต้น
ลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (56.60, 12.80 และ 113.60 ช่อ ตามลาดับ) (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การออกดอกของต้นลองกองในแต่ละกรรมวิธี ปี 2557, 2558 และ 2559
จานวนช่ อดอก/ต้ นเฉลีย่
จานวนช่ อดอก/ต้ นเฉลีย่
กรรมวิธี
ณ เดือนพฤษภาคม 2557 ณ เดือนมิถุนายน 2558
(ช่ อ)
(ช่ อ)
ไม่มีการชักนา
17.50 a
15.00 a
ตัดรากบริ เวณชายพุ่ม
17.00 a
12.00 b
รัดกิ่ง
7.00 c
4.80 c
ควัน่ ลาต้น
15.60 b
11.20 b
C.V. (%)
4.71
3.34

จานวนช่ อดอก/ต้ นเฉลีย่
ณ เดือนมิถุนายน 2559
(ช่ อ)
56.60 c
12.80 d
113.60 b
301.40 a
0.94

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

3.คุณภาพผลผลิตของต้ นลองกอง
จากการศึ กษาปริ มาณและคุณภาพผลผลิตของต้นลองกองตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า ในปี 2557
ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 21.00 ช่อ ช่ อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ต้น
ลองกองที่ไม่มีการชักนา ซึ่ งมีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ย คือ 20.50 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
กับต้นที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม และต้นลองกองที่รัดกิ่ง (18.60 และ 7.00 ช่อ ตามลาดับ) ซึ่ งหากดูขอ้ มูลจากการ
บันทึกในเดื อนพฤษภาคม 2557 จะพบว่าจานวนช่อดอก/ต้นของแต่ละกรรมวิธีมีค่อนข้างน้อย แต่เมื่อดูขอ้ มูล
ผลผลิตในเดือนกันยายน 2557 กลับพบว่าจานวนช่อผล/ต้นของแต่ละกรรมวิธีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่ องจากจะ
มีช่อดอกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและต่อมามีการพัฒนาเป็ นช่อผล ในปี 2558 พบว่า ต้นลองกองที่ ไม่มีการชักนามี
จานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 11.50 ช่อ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ตดั รากบริ เวณชาย
พุ่ม, ต้นลองกองที่รัดกิ่ง และต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น (6.40, 4.00 และ 6.60 ช่อ ตามลาดับ) และในปี 2559 พบว่า
ต้นลองกองที่ควัน่ ลาต้น มีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 32.00 ช่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ต้นลองกอง
ที่รัดกิ่ง ซึ่ งมีจานวนช่อผล/ต้นเฉลี่ย คือ 31.20 ช่อ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญกับต้นที่ไม่มีการ
ชักนาและต้นลองกองที่ตดั รากบริ เวณชายพุ่ม (24.00 และ 15.00 ช่อ ตามลาดับ) ส่ วนคุณภาพผลผลิตลองกอง
ด้านอื่นๆ ได้แก่ น้ าหนัก/ช่ อ, ความยาวช่ อ, จานวนผล/ช่ อ และน้ าหนัก/5 ผล พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธีปรากฏผลไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลง แต่ตน้
ลองกองที่รัดกิ่งมีแนวโน้มให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น (ดังตารางที่
4, 5 และ 6) ทั้งนี้ เนื่ องจากการทดลองครั้งนี้ ไม่ได้มีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อดอก ช่อผล และ
การยึดช่อ มีการปล่อยตามธรรมชาติเพื่อดูผลการให้ปริ มาณช่อดอกและช่อผลของแต่ละกรรมวิธีเท่านั้น ซึ่ งการ
จัดการด้านคุณภาพสามารถดาเนิ นการในภายหลังได้เมื่อทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนั้น แล้ว ในปี
2557, 2558 และ 2559 ช่วงระยะการพัฒนาของช่อดอกและผลเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกยาวนาน ไม่มีน้ าเพียง
พอที่จะให้แก่ตน้ ลองกอง ทาให้การพัฒนาของดอกไม่สมบูรณ์ และเกิดการร่ วงของดอกบางส่ วน รวมทั้งส่ งผล
ต่อการพัฒนาของช่อผลด้วย ทาให้ได้ปริ มาณผลผลิตน้อยและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ
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ตารางที่ 4 ข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2557
กรรมวิธี

จานวนช่ อผล
เฉลีย่ /ต้ น
(ช่ อ)

ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

20.50 a
18.60 b
7.00 c
21.00 a
2.45

นา้ หนัก
ผลผลิต
เฉลีย่ /ต้ น
(กิโลกรัม)
3.00 c
6.94 a
4.87 b
7.32 a
7.96

นา้ หนัก ความยาวช่ อ
เฉลีย่ /ช่ อ
เฉลีย่
(สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
(เซนติเมตร)
273.50 d
14.99 c
349.67 b
18.46 b
695.70 a
20.25 a
333.84 c
20.72 a
0.80
2.45

จานวนผล
เฉลีย่ /ช่ อ
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(ผล)
19.26 c
19.77 c
25.78 a
22.91 b
3.20

นา้ หนัก
เฉลีย่ /5 ผล
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
95.43 b
88.10 c
134.95 a
73.66 d
0.81

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิ ติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

ตารางที่ 5 ข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2558
กรรมวิธี

จานวนช่ อผล
เฉลีย่ /ต้ น
(ช่ อ)

ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

11.50 a
6.40 b
4.00 c
6.60 b
8.37

นา้ หนัก
ผลผลิต
เฉลีย่ /ต้ น
(กิโลกรัม)
13.03 a
4.48 b
1.77 d
3.12 c
11.40

นา้ หนัก ความยาวช่ อ
เฉลีย่ /ช่ อ
เฉลีย่
(สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
(เซนติเมตร)
531.82 a
19.26 a
428.31 c
17.68 b
437.77 b
16.50 c
294.06 d
14.56 d
1.14
3.05

จานวนผล
เฉลีย่ /ช่ อ
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(ผล)
32.90 a
24.40 c
32.10 a
30.40 b
1.77

นา้ หนัก
เฉลีย่ /5 ผล
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
86.81 b
92.73 a
78.33 c
85.77 b
1.08

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิ ติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05

ตารางที่ 6 ข้อมูลปริ มาณและคุณภาพผลผลิตลองกองในแต่ละกรรมวิธี ณ เดือนกันยายน ปี 2559
กรรมวิธี

จานวนช่ อผล
เฉลีย่ /ต้ น
(ช่ อ)

ไม่มีการชักนา
ตัดรากบริ เวณชายพุม่
รัดกิ่ง
ควัน่ ลาต้น
C.V. (%)

24.00 b
15.00 c
31.20 a
32.00 a
3.41

นา้ หนัก
ผลผลิต
เฉลีย่ /ต้ น
(กิโลกรัม)
3.63 b
3.42 b
3.54 b
4.80 a
13.20

นา้ หนัก ความยาวช่ อ
เฉลีย่ /ช่ อ
เฉลีย่
(สุ่ ม 10 ช่ อ) (สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
(เซนติเมตร)
345.00 a
12.16 a
263.00 b
10.01 c
180.00 d
11.20 b
198.60 c
12.86 a
3.16
5.42

จานวนผล
เฉลีย่ /ช่ อ
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(ผล)
11.54 c
17.86 a
13.16 b
11.48 c
5.01

ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างทางสถิ ติ จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 0.05
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นา้ หนัก
เฉลีย่ /5 ผล
(สุ่ ม 10 ช่ อ)
(กรัม)
72.00 bc
77.00 a
75.60 ab
70.60 c
3.76

สรุ ปผลการทดลอง
(1) การชักนาการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีการตัดรากบริ เวณชายพุ่ม การรัดกิ่ง และการ
ควัน่ ลาต้น ทุ กกรรมวิธีสามารถชักนาการออกดอกของต้นลองกองได้ ซึ่ งการรัดกิ่ งเป็ นกรรมวิธีที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเที ยบกับกรรมวิธีอื่นๆ และมีแนวโน้มให้คุณลักษณะของคุณภาพผลผลิตดี กว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น
(2) การชักนาการออกดอกของต้นลองกองด้วยกรรมวิธีการควัน่ ลาต้น เป็ นกรรมวิธีที่จะทาให้ตน้
ลองกองตายได้ หากเกิดความแห้งแล้งยาวนาน ฝนไม่ตก และไม่มีน้ าที่จะให้แก่ตน้ ลองกอง
(3) การผลิ ต ลองกองให้ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่ มีคุ ณ ภาพ ควรมี ก ารปฏิ บัติ ดู แ ลรั ก ษาและมี ก ารใส่ ปุ๋ ยตาม
คาแนะนา มีแหล่งน้ าที่ เพียงพอหรื อติ ดตั้งระบบการให้น้ าในแปลง เพื่อให้สามารถให้น้ าแก่ตน้ ลองกองใน
หน้าแล้งหรื อระยะการพัฒนาของช่อดอกและช่อผล รวมทั้งจะต้องมีการจัดการด้านคุณภาพ คือ การตัดแต่งช่อ
ดอก การตัดแต่งช่อผล และการยึดช่อ
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