การผลิตลองกอง

ล ักษมี สุภ ัทรา

น ักวิชาการเกษตรชํานาญการ
ล ักษณะทางพฤกศาสตร์
ื ทยาศาสตร์ คือ Lansium
ลองกองเป็ นไม ้ผลสกุลเดียวกันกับ ลางสาด และดูกู จัดอยูใ่ นวงศ ์ Meliaceae ชอวิ
ึ ลก
domesticum Corres (Aglaia dookoo Grifft.) ซงมี
ั ษณะทาง พฤกษศาสตร์ ดังนีคือ
ราก ต ้นลองกองทีปลูกด ้วยเมล็ด จะมีระบบราก ประกอบด ้วย รากแก ้ว รากแขนง และรากฝอย รากแขนงและ
ึ
รากฝอยอยูบ
่ ริเวณผิวดิน ทีความลึก 0-20 เซนติเมตร ซงหนาแน่
นมากบริเวณโคนต ้น และแผ่กระจายออกไป
ประมาณ 3-5 เมตร รอบโคนต ้น
ลําต้น มีลก
ั ษณะค่อนข ้างตรงและตังตรง เปลือกเรียบ สเี ขียวอมนํ าตาล ต ้นทีมีอายุมากเปลือกจะตกสะเก็ด หลุด
้ าศูนย์กลาง 30-40 เซนติเมตร ความสูง 20-30 เมตร เป็ นไม ้เนือแข็งปานกลาง เนือไม ้และ
ออกเป็ นแผ่น ๆ ได ้ เสนผ่
เปลือกมีกลินหอม
ทรงพุม
่ มีกงแขนงภายในทรงพุ
ิ
ม
่ มาก ถ ้าปลูกด ้วยเมล็ดและปล่อยตามธรรมชาติ ทรงพุม
่ จะสูงชะลูด เป็ นทรงกรวย
ี บยอดหรือทาบกิง ทรงพุม
แหลม กิงภายในทรงพุม
่ เป็ นกิงทํามุมแคบกับลําต ้น แต่ถ ้าปลูกด ้วยการเสย
่ เตียค่อนข ้าง
ิ
เป็ นทรงกลม เพราะกิงแขนงภายในทรงพุม
่ ทํามุมกว ้าง และถ ้าปลูกในระยะชดหรือปลูกร่วมกับพืชชนิดอืนทีมีรม
่ เงา
มาก จะทําให ้ทรงพุม
่ สูงชะลูดมากขึน

ใบ เป็ นใบประกอบ มี 5-8 ใบ ใบย่อยเรียงสลับกัน ขนาดใบกว ้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบหนา
้
้
สเี ขียวเข ้มเป็ นมัน ไม่มข
ี น เสนใบลึ
กทําให ้ใบเป็ นคลืน เสนใบเป็
นร่างแห รูปร่างใบป้ อมรูปไข่ (obvate) หรือ ยาวรี
ั ใบโค ้งงอลงหลังใบเล็กน ้อย ก ้านใบเหนียว ยาว 30-50 เซนติเมตร ใบแก่ไม่มรี สขม แต่ม ี
(elliptic) ปลายใบแหลมสน
รสขมขณะเป็ นต ้นกล ้า
่ (inflorescence) ทีดอกแต่ละดอกติดกับก ้านชอ
่ ไม่มก
ดอก ดอกลองกองเป็ นดอกชอ
ี ้านดอก (spike) เรียงสลับกัน
ดอกมีสเี ขียวอมนํ าตาล เป็ นดอกสมบูรณ์เพศ
- กลีบเลียง 5 กลีบ ขนาดกว ้าง 0.15-0.20 เซนติเมตร ยาว 0.15 เซนติเมตร สเี หลืองอ่อน มีขนปกคลุม และติดกับ
ผลจนผลแก่
- กลีบดอก อยูถ
่ ด
ั เข ้าไปจากกลีบเลียง ขนาดกว ้าง 0.2-0.3 เซนติเมตร ยาว 0.4-0.5 เซนติเมตร
สเี หลืองอ่อนเกือบขาว รูปไข่ มีขน
- เกสรตัวผู ้ ฐานของเกสรตัวผู ้ติดกันเป็ นหลอด มีอบ
ั เรณู 10 อัน แต่ละอองเกสรตัวผู ้ไม่งอก
่
ี
ี ํ าตาล รังไข่มรี ป
- เกสรตัวเมีย มีลก
ั ษณะคล ้ายกระบอง สวนปลายสขาวนวล ฐานสน
ู ร่างกลม มีขนอ่อนปกคลุมแน่น
ั ยอดเกสรตัวเมียเป็ นเหลียม 4-5 เหลียม
รังไข่ม ี 4-5 พู คอเกสรตัวเมียสน
ี ํ าตาลอม
ตาดอก เกิดบริเวณกิงและลําต ้น อาจเป็ นตาเดียวหรือเป็ นกลุม
่ 2-20 ตา ในระยะแรกเห็นเป็ นตุม
่ แข็ง สน
้
ั ดาห์ จึงพัฒนาเป็ นชอ
่ ดอก ใน 1 ชอ
่ จะมีดอก 10-30 ดอก และชอ
่ ดอกยาว 15-20
เขียว และใชเวลาประมาณ
2 สป

ั ดาห์ท ี 6 เริมบานจากโคนไปปลายชอ
่
เซนติเมตร ดอกเริมบานในสป

่ มี 10-40 ผลต่อชอ
่ รูปร่างค่อนข ้างกลมหรือรี ผลติดกับก ้านชอ
่ ผลอ่อนมีสเี ขียว เมือสุกเปลียนเป็ นส ี
ผล เป็ นชอ
เหลือง มีตอ
่ มนํ าหวานทีผิว เห็นเป็ นตุม
่ นูนขนาดเล็ก เมือผลแก่จัดเปลือกล่อน แกะเนือออกได ้ง่าย เปลือกหนา ไม่ม ี
ี าวใส มีรสหวาน (TSS 17-19%) หอม ผลสามารถเจริญได ้โดยไม่มก
ยาง เนือสข
ี ารผสมเกสร ผลทีเก็บเกียวได ้มี 25้
35% ของดอก และผลลองกองเจริญแบบ Simple Sigmoid curve ใชเวลาหลั
งจากดอกบานจนถึงเก็บเกียวประมาณ
ั ดาห์
13 สป

เมล็ด เมล็ดลองกองมีรป
ู ร่างกลมรี ด ้านหนึงโค ้งนูน อีกด ้านหนึงแบนราบ สเี ขียวอมเหลือง ใน
1 ผล มีเมล็ดทีสมบูรณ์ 1-2 เมล็ด เมล็ดลองกองสามารถเจริญได ้โดยไม่ต ้องได ้รับการผสม และเป็ นเมล็ดทีมี 2-6
คัพภะ ดังนันเมล็ดเดียวสามารถให ้ต ้นกล ้าได ้มากกว่า 1 ต ้น
ึ
ลองกอง ดูก และลางสาดเป็ นไม ้ผลในสกุลเดียวกัน ซงแบ่
งออกได ้เป็ น 3 กลุม
่ คือ
1. กลุม
่ ลองกอง เป็ นกลุม
่ ทีผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดีทสุ
ี ด มีเมล็ดน ้อยหรืออาจจะไม่มเี มล็ดเลยใบมีลก
ั ษณะคล ้ายคลึง
ึ
กันมาก คือมีสเี ขียวเข ้ม และมีรอ
่ งใบลึก ทําให ้ดูเหมือนกับว่าใบหยักเป็ นคลืน ซงกลุ
ม
่ นีแบ่งออกได ้เป็ น 3 ชนิด คือ
1.1 ลองกองแห ้ง ผลสุกจะมีเนือใสเป็ นแก ้ว เนือแห ้ง หวานและมีกลินหอมชวนรับประทาน สว่ นเปลือกหนามีส ี
เหลืองคลําและไม่มย
ี าง
1.2 ลองกองนํ า ผลสุกจะมีเนือค่อนข ้างฉํ านํ า สเี ปลือกเหลืองสว่างกว่า
1.3 ลองกองปาลาแมหรือลองกองแปร์แมร์ ผลสุกจะมีเนือนิม กลินไม่หอมเหมือนลองกองนํ า เปลือกบางและมียาง
บ ้าง
2. กลุม
่ ดูกห
ู รือลูกู ลักษณะใบค่อนข ้างหนาและมีสเี ขียวเข ้มคล ้ายลองกอง แต่หยักเป็ นคลืนน ้อยกว่า ขนาดผลค่อน
ข ้างใหญ่และมีเปลือกหนากว่าลองกอง มีเมล็ดมาก และมีเนือฉํ านํ า ทีพบมี 2 ชนิด คือ
2.1 ดูกแ
ู ปร์แมร์ มีผลค่อนข ้างรีก ้นผลแหลม ผิวย่นเล็กน ้อย
2.2 ดูกน
ู ํ า มีผลค่อนข ้างกลมมีผวิ สดใสกว่าดูกแ
ู ปร์แมร์
ั ผลเล็กกว่าลองกอง ผลสุกมีสเี หลืองนวล เปลือกบางมียาง
3. ลางสาด ใบบางกว่าลองกอง คลืนใบไม่เด่นชด

เหนียว มีเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อผลเกษตรกรสามารถจําแนกต ้นพันธุไ์ ด ้โดยสงั เกตจากลักษณะของใบ แต่ต ้องมี
ประสบการณ์พอสมควร
พืนทีปลูก
ลองกองเป็ นไม ้ผลทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต ้ มีการขยายพืนทีปลูกออกไปตามจังหวัดต่างๆใน
พืนทีภาคใต ้ และภาคตะวันออก โดยในปี 2552 มีพนที
ื ปลูก ลองกอง รวม 331,117 ไร่ (ลดลงจากปี 2551 ร ้อยละ 1.4)
พืนทียืนต ้นกระจายอยูท
่ ก
ุ จังหวัดในภาคใต ้ จังหวัดทีเป็ นแหล่งผลิตหลัก ได ้แก่ จังหวัดนราธิวาส 80,143 ไร่ (24%)
ยะลา 51,416 ไร่ (16%) ชุมพร 36,329 ไร่ (11%) นครศรีธรรมราช 35,062 ไร่ (11%) และสงขลา 24,742 ไร่ (7%)
สําหรับปริมาณผลผลิตในชว่ งปี 2550-2552 มีปริมาณไม่แน่นอน ขึนกับสภาพดินฟ้ าอากาศและการดูแลรักษา ปี
2552 คาดว่าลองกองจะมีผลผลิตรวม 137,217 ตัน (เพิมขึนจากปี 2551 ร ้อยละ 296.5) ผลผลิตลองกองกระจายทุก
จังหวัดในภาคใต ้ จังหวัดทีเป็ นแหล่งผลิตหลักได ้แก่ จังหวัดนราธิวาส 22,957 ตัน (17%) ยะลา 18,400 ตัน (13%)
สุราษฎร์ธานี 17,677 ตัน (13%) นครศรีธรรมราช 16,155 ตัน (12%) และชุมพร 14,557 ตัน (11%)
การปลูกลองกอง
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
ลองกองเป็ นไม ้ผลทีมีถนกํ
ิ าเนิดในเขตร ้อน ดังนันสภาพอากาศทีเหมาะสมต่อการปลูกลองกองควรมีอากาศร ้อน
่ ชน
ื อุณหภูม ิ 20-30 องศาเซลเซย
ี ส ความชนในอากาศ
ื
และชุม
70-80% ปริมาณนํ าฝน 2,000-3,000 มิลลิเมตรต่อปี
จํานวนวันทีมีฝน 150-200 วันต่อปี (ประมาณ 5-7 เดือน) แต่ควรมีชว่ งทีไม่มฝ
ี น มีความแห ้งแล ้ง 2 เดือน ระดับความ
สูงไม่เกิน 600 เมตร จากระดับนํ าทะเล ดินทีเหมาะสม คือ ดินร่วนปนทราย มีอน
ิ ทรียวัตถุสงู หน ้าดินลึกไม่น ้อยกว่า 1
ํ
เมตร มีการระบายนํ าดี และควรมีแหล่งนํ าทีมีปริมาณเพียงพอสาหรับให ้ลองกองในเวลาทีต ้องการ
การเตรียมกล้า
้
ี บยอด เสย
ี บข ้าง หรือทาบกิง ต ้นกล ้าทีรอปลูกควร
ต ้นกล ้าทีใชอาจเป็
นต ้นทีเพาะจากเมล็ด หรือต ้นทีติดตา เสย
ึ ้นกล ้าเจริญเติบโตดีทสุ
อยูใ่ นโรงเรือนทีมีการพรางแสง 50-60% ซงต
ี ด ก่อนย ้ายปลูก ควรให ้มีการเพิมแสงขึนทีละ
น ้อย งดปุ๋ย และค่อย ๆ ลดปริมาณนํ าทีให ้ และเมือจะปลูกต ้นกล ้าต ้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ใบยอดคูส
่ ด
ุ ท ้ายแก่เต็มที
การเพาะกล้า
คัดเลือกเมล็ดทีสมบูรณ์ ล ้างให ้สะอาด ผึงลมให ้แห ้ง เพาะทันทีหรือเก็บรวบรวมจนได ้ปริมาณทีต ้องการ ซงึ
ื ม
ั พัทธ์ 100% ทีอุณหภูม ิ 20-25 องศาเซลเซย
ี ส นานไม่เกิน
เมล็ดลองกองสามารถเก็บไว ้ได ้ในสภาพทีมีความชนส
ั
ี
ั
10 สปดาห์ และถ ้าเก็บทีอุณหภูม ิ 30 องศาเซลเซยส ควรเก็บไว ้ไม่เกิน 8 สปดาห์ เพราะต ้นกล ้ามีการเจริญเติบโตลด
้
่
ลง การเพาะใชทรายผสมถ่
านแกลบ อัตรา 1:1 ฝั งเมล็ดให ้ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล ้วกลบให ้มิด รดนํ าให ้ชุม
อยูเ่ สมอ เมล็ดจะงอกภายใน 45 วัน เมือใบคูแ
่ รกแก่เต็มทีให ้ย ้ายลงถุงชาํ เมือกล ้ามีอายุ 8-12 เดือน จึงย ้ายปลูก
้
การใชต้ ้นกล ้าทีเพาะจากเมล็ด มีรากแก ้ว แต่ใชเวลานานกว่
าจะให ้ผลผลิตประมาณ 7-8 ปี หลังปลูก ทรงพุม
่ สูง
่
ึ
ชะลูด นอกจากนีกิงแขนงสวนใหญ่จะเป็ นมุมแคบ จะต ้องมีการจัดทรงพุม
่ เพือให ้มีกงที
ิ ทํามุมกว ้าง ซงออกดอก
มากกว่ากิงมุมแคบ
ี บยอด (ใชต้ ้นตอลางสาด หรือดูกู ซงมี
ึ เมล็ดจํานวนมากกว่าลองกองโดยเพาะเมล็ดเหมือนการเพาะเมล็ด
ต ้นเสย
ึ
ลองกอง) ระยะเวลาให ้ผลผลิตเร็วประมาณ 5-6 ปี ต ้นมีทรงพุม
่ กลม กิงแขนงเป็ นกิงทีมีมม
ุ กว ้าง ซงออกดอกและให
้
้
ึ
ผลผลิตมากกว่ากิงมุมแคบ แต่การเตรียมต ้นพันธุใ์ ชเวลานานกว่าต ้นเพาะเมล็ด ซงรากแก ้วจะขดทีก ้นถุง ทําให ้ต ้อง
ตัดรากแก ้วทิง และมีการตัดแต่งรากก่อนปลูก ต ้นทีเปลียนยอดการเจริญเติบโตน ้อยกว่าต ้นเพาะเมล็ด ทําให ้มีทรง
พุม
่ เตียกว่า
การเตรียมแปลงปลูก
1. เตรียมพืนทีด ้วยการขุดตอและรากไม ้ออกให ้หมด ไถดินตากแดดไว ้ 10-15 วัน แล ้วปรับพืนทีให ้เสมอ
้
2. ระยะปลูก ถ ้าปลูกเป็ นพืชแซม ระยะปลูกทีใชขึ้ นกับพืชหลัก กรณีทปลู
ี กเป็ นพืชเดียว ควรใชระยะระหว่
างต ้น 4-6
เมตร และระยะระหว่างแถว 6-8 เมตร
้
3. การวางระบบนํ า การปลูกลองกองให ้ได ้ผลผลิตดีและมีคณ
ุ ภาพ จําเป็ นต ้องมีการติดตังระบบนํ า ควรใชระบบพ่
น
ฝอย (มินส
ิ ปริงเกลอร์)
4. การปลูกพืชทีให ้ร่มเงา ธรรมชาติของลองกองเป็ นพืชทีเจริญปะปนกับพืชอืน ในการปลูกลอง กองเป็ นพืชเดียว
ึ
ควรปลูกไม ้ทีให ้ร่มเงาก่อนทีจะปลูกลองกอง ซงได
้แก่ กล ้วย ยอป่ า ทองหลาง แคฝรัง หมาก มะพร ้าว ทุเรียน สม้

แขก และมังคุด เป็ นต ้น สําหรับสะตอนันควรระวังเพราะหนอนเจาะลําต ้นสะตอ สามารถทําลายต ้นลองกองได ้ด ้วย
่ ไผ่ กระถิน สน มะพร ้าวนํ าหอม และระกําหวาน เป็ นต ้น
และควรปลูกไม ้บังลม เชน
5. การเตรียมหลุมปลูก พืนทีทีดินมีความอุดมสมบูรณ์ การขุดหลุมไม่จําเป็ น หลังกําหนดแนวและจุดปลูกแล ้ว ให ้
โรยหินฟอสเฟต 500 กรัม (ประมาณ 1.5 กระป๋ องนมข ้นหวาน) พรวนคลุกกับหน ้าดินให ้เข ้ากัน สว่ นพืนทีทีมีความ
่ ๋ ยคอก
อุดมสมบูรณ์ตํา ควรขุดหลุม กว ้างxยาวxลึก ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ใสป
ุ
1 ปี บ และหินฟอสเฟต 500 กรัม
คลุกกับดินทีขุดขึนมาแล ้วกลบคืนลงหลุม 2/3 ของหลุม
6. การปลูก ควรปลูกต ้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-มิถน
ุ ายน) แต่ถ ้ามีนําเพียงพอก็สามารถปลูกในฤดูร ้อนได ้
การปฏิบ ัติดแ
ู ลต้นลองกองหล ังปลูก
1. การทําร่มเงา ควรมีการทําร่มเงาให ้กับต ้นลองกองหลังจากปลูก ด ้วยตาข่ายพรางแสง ทาง มะพร ้าว ทางปาล์ม
จนกว่าพืชทีปลูกให ้ร่มเงา โตพอทีจะให ้ร่มเงาได ้
่ ฟางข ้าว แกลบ ใบกล ้วย ทางมะพร ้าวหรือทางปาล์มเพือรักษาความชนใน
ื
2.การคลุมโคน ควรมีวส
ั ดุคลุมโคน เชน
ดินโดยเฉพาะอย่างยิงในชว่ งฤดูแล ้ง
3. การให ้นํ า ควรให ้อย่างสมําเสมอในชว่ งฤดูแล ้งทีไม่มฝ
ี น แต่ในฤดูฝนถ ้าฝนตกมาก ควรทําทางระบายนํ าไม่ควร
ให ้มีนําขัง
่ ๋ย
่ งปุ
4. การใสป
ุ ควรใสท
ั ๋ ยคอกและปุ๋ยเคมี หว่านใต ้ทรงพุม
่ โดยรอบ ให ้ห่างจากโคนต ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร
่ ลังจากตัดแต่งกิงและกําจัดวัชพืช ปริมาณปุ๋ยทีใสข
่ นกั
่
แล ้วพรวนดินกลบ ควรใสห
ึ บอายุและขนาดของต ้น เชน
่ ๋ ยคอก
ปี ท ี 1 ใสป
ุ
5 กิโลกรัมต่อต ้น ปุ๋ยเคมีสต
ู ร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 150-200 กรัมต่อต ้น
่ ๋ ยคอก
ปี ท ี 2 และปี ตอ
่ ไปเมือยังไม่ให ้ผลผลิต ใส่ 2 ครังต่อปี ต ้นและปลายฤดูฝน โดยใสป
ุ
15-50 กิโลกรัมต่อต ้นต่อ
้
ครัง และปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 0.5-3.0 กิโลกรัมต่อต ้นต่อครัง ให ้ใชระยะห่
างจากโคนต ้นถึงปลายทรงพุม
่ 1.0 เมตร ใส่
ปุ๋ย 1.0 กิโลกรัม
5. การตัดแต่งกิง ควรตัดแต่งกิงทีเป็ นโรค กิงแห ้ง และกิงกระโดงออก เพือให ้มีทรงต ้นทีโปร่ง ไม่เป็ นแหล่งของ
โรคและแมลง
้
ั รู
6. การกําจัดวัชพืช ควรใชวิ้ ธต
ี ด
ั หรือถาง ไม่ควรใชสารเคมี
เพราะจะทําลายแมลงทีเป็ นประโยชน์ และศต
ธรรมชาติ
7. การป้ องกันกําจัดโรคและแมลง ควรมีการสํารวจต ้นลองกอง เมือพบโรคและแมลงทําลาย ก็ควรทําการป้ องกัน
ั รูพช
กําจัดอย่างเหมาะสม ศต
ื ทีสําคัญคือ หนอนกินใต ้ผิวเปลือกลองกอง
้ ระโยชน์
สรรพคุณและการนําไปใชป
่ เดียวกับผลไม ้ชนิดอืน ผลสดใชรั้ บประทาน ผลลองกองทีสุกเต็ม
ลองกองเป็ นผลไม ้ทีมีประโยชน์มากมายเชน
ทีนันมีรสชาติหวาน มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร ลองกองนอกจากให ้รสชาติอร่อยแล ้ว นํ าจากผลมีการนํ าไปหยอดตาเพือ
รักษาตาอักเสบ เปลือกของผลและเมล็ดมีสว่ นประกอบของสารทีมีความสําคัญทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ผิว
ของเปลือกทีมีรสขมและมีสารพวก tannin เป็ นจํานวนมาก เปลือกของผลนํ าไปตากแห ้งแล ้วเผ่าให ้เกิดควันใชสู้ ด
ดมรักษาผู ้ป่ วยเป็ นวัณโรคให ้บรรเทาได ้ และกลินควันจากเปลือกแห ้งสามารถไล่ยงุ ได ้ เปลือกของลําต ้นและใบใช ้
้ นยารักษาโรคกระเพาะ
เป็ นยาต ้มสําหรับรักษาโรคบิด สว่ นกิงใชเป็
คุณค่าทางอาหาร
คุณค่าทางอาหารจากเนือผลทีบริโภคได ้ 100 กรัม ประกอบด ้วย
คาร์โบไฮเดรต 15.2 กรัม วิตามินบี 2 0.04 มิลลิกรัม
ี ม 19.0 มิลลิกรัม วิตามินซ ี 3.0 มิลลิกรัม
แคลเซย
ี ม 27.5 มิลลิกรัม ไขมัน 0.2 มิลลิกรัม
โปแตสเซย
ฟอสฟอรัส 25.0 มิลลิกรัม โปรตีน 0.9 มิลลิกรัม
ี 1.0 มิลลิกรัม
เหล็ก 1.1 มิลลิกรัม ไนอาซน
วิตามินบี 1 0.07 มิลลิกรัม พลังงาน 57 แคลอรี
คุณค่าทางโภชนาการ
ลองกองเป็ นผลไม ้ทีอุดมไปด ้วยวิตามินบี และฟอสฟอรัส มีสรรพคุณในการลดความร ้อน ทีเกิดขึนภายใน

่ งปาก
ร่างกาย เมือรับประทานเป็ นประจําจะชว่ ยป้ องกันไม่ให ้เป็ นไข ้ตัวร ้อน ลดอาการร ้อนในชอ
้ ระโยชน์
การนําไปใชป
ลองกองมีสรรพคุณในการลดความร ้อนทีเกิดขึนภายในร่างกายของมนุษย์ นอกจากนีการรับประทานลองกอง
เป็ นประจําก็ยงั ชว่ ยป้ องกันไม่ให ้เกิดอาการร ้อนในขึนภายในปากได ้อีกด ้วย
การผลิตลองกองคุณภาพ
การผลิตลองกองยังมีข ้อจํากัดในการพัฒนาลองกองเพือการสง่ ตลาดบนหรือเพือการสง่ ออก คือ เกษตรกรสว่ น
มากขาดความรู ้เกียวกับการจัดการทีเหมาะสมทําให ้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพไม่สมําเสมอ และในด ้านการตลาดขาดความ
ื นในคุณภาพของสน
ิ ค ้า เป็ นอุปสรรคในการใชเป็
้ นจุดขายและขยายตลาด สําหรับแนวทางในการพัฒนาขีด
เชอมั
ิ ธิภาพ มีคณ
้
ความสามารถของเกษตรกรโดยการนํ าเทคโนโลยีการผลิตทีมีประสท
ุ ภาพดี และปลอดภัยไปใชในการ
พัฒนาให ้เกิดการผลิตทีดีและเหมาะสม จึงเป็ นแนวทางในการแก ้ไขปั ญหาราคาผลผลิตตกตําในอนาคตได ้
ิ ค ้าเกษตรให ้ตรงตามมาตรฐานทีกําหนดไว ้ สําหรับ
การควบคุมคุณภาพเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการผลิตสน
ิ ค ้าเกษตร การผลิตทางการเกษตรทีถูกต ้องและเหมาะสม (Good Agricultural Practice; GAP) เป็ นแนวทาง
สน
ปฏิบต
ั งิ านในระบบผลิตเพือทําให ้การผลิตได ้คุณภาพทีดีตรงตามมาตรฐานทีกําหนด ผลลัพธ์ทได
ี ้จะมีความ
ิ
ปลอดภัยทังผู ้ผลิตและผู ้บริโภค อีกทังไม่เกิดมลพิษต่อสงแวดล
้อม สําหรับลองกองทีผลิตในภาคใต ้มีคณ
ุ ภาพทาง
่
ั
กายภาพ ได ้แก่ นํ าหนักชอผล ความสะอาด จัดอยูใ่ นชนที 2 (Class II) ทีมาตรฐานตังไว ้ ทังนีเนืองจากเกษตรกรผู ้
ี หลัก จึงไม่ได ้ใสป
่ ั จจัยการผลิตเต็มที โดยปั จจัยทีคาด
ปลูกลองกองสว่ นใหญ่ไม่ได ้เน ้นการผลิตลองกองเป็ นอาชพ
่ ดอกและ
ว่าน่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพผล ได ้แก่ การให ้นํ า การให ้ปุ๋ย อายุเก็บเกียวผล การตัดแต่งกิง การปลิดชอ
่ และโรคแมลง
การปลิดผลในชอ
ดังนันเพือเป็ นแนวทางให ้เกษตรกรผลิตลองกองให ้ได ้มาตรฐานควรมีการจัดการทีถูกต ้องเหมาะสม ทังการให ้
นํ าทีเพียงพอ เนืองจากต ้นลองกองต ้องการนํ าตลอดชว่ งการพัฒนาของผล ลองกองทีได ้รับนํ าไม่เพียงพอจะทําให ้
่ ผลเล็กลง ความหนาเปลือกและความตึงผิวผล
มีปัญหาผลร่วง ผลแคระแกร็น มีผลต่อคุณภาพผลตังแต่นําหนักชอ
่ ดอก การตัดแต่งชอ
่ ผลจะได ้
เพิมขึน ปริมาณนํ าคันของเนือผลลดลง เป็ นต ้น และการปฏิบต
ั อ
ิ ก
ี ข ้อคือการตัดแต่งชอ
่
ลองกองทีมีความยาวชอผลสมําเสมอ ประกอบกับต ้องมีการให ้ปุ๋ยในปริมาณทีเหมาะสมเพือให ้ได ้ผลผลิตทีมี
คุณภาพ

