
การพัฒนาคณุภาพลองกองดวยวิธีการทําสาวและการตดัยอด 
          นายจตุรงค พรหมวจิิต * 

 ลองกองเปนไมผลเศรษฐกจิในภาคใต มีเนื้อที่ใหผล ประมาณ ๒๓๒,๐๗๑ ไร ผลผลิตประมาณ ๖๘,๙๕๒ 

ตัน ในป ๒๕๕๙ ปลูกมากในพื้นที่จงัหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส และเปนถ่ินกําเนิดลองกอง

คุณภาพดีที่มีชื่อเสียงคือ “ลองกองซีโป” รองลงมาคือ ยะลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และ       

สุราษฎรธานี ผลผลิตที่ไดสวนใหญใชบรโิภคภายในประเทศ สงไปจําหนายตางประเทศเลก็นอย ประมาณรอยละ   

๕  ของผลผลิตทัง้หมด เนื่องจากลองกองมีขอจํากัดในดานการขนสงไประยะทางไกล ๆ ผลผลิต เกบ็ไดไมนาน 

และเนาเสียงาย  และการผลิตลองกองของเกษตรกรสวนใหญยังไมไดคุณภาพ เปนเกรดคละสวนใหญ โดยมีการ

ผลิตที่ไดคุณภาพประมาณรอยละ  ๓๐  เนื่องจากตนลองกองสวนใหญมีอายุเกิน ๓๐ ป  ลําตนสูงทําใหมปีญหา

และอุปสรรคในการจัดการดูแลรักษา การตัดแตงชอดอก ชอผล และการเกบ็เกี่ยว  โดยชวงที่ผานมาผลผลิต

ลองกองที่ไมมีคุณภาพออกมาจํานวนมากทกุป สงผลใหราคาตกต่ํา ทําใหเกษตรกรไมจูงใจที่จะปรับปรงุและ

พัฒนาสวนในการผลิตลองกองคุณภาพ สําหรบัทิศทางดานการตลาดพบวาผูบริโภคมีความตองการผลผลิต

ลองกองทีม่ีคุณภาพ ทั้งเกรด A B และ C  สามารถจําหนายไดราคาสูงตามช้ันคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรยงัผลิตได  

ไมเพียงพอกับความตองการของตลาด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพลองกองดวยวิธีการตัดยอดและการทําสาว    

จะเปนแนวทางใหเกษตรกรสามารถผลิตลองกองไดอยางมีคณุภาพ ตรงตามความตองการของตลาด และสราง

รายไดที่ดีแกเกษตรกรอยางยั่งยืนในอนาคต โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้                                                    

 ๑. การทําสาวตนลองกอง  

     สภาพตนลองกองในจงัหวัดชายแดนใต เกือบทัง้หมด มีอายุเกิน ๓๐ ป ทําใหมปีญหาในการ

จัดการดูแลรักษาและการเกบ็เกี่ยวผลผลิต  ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ํา ดังนั้นการใชวิธีการทําสาว       

ตนลองกองเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิต จงึเปนวิธีเหมาะสมทีเ่กษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติไดงาย         

โดยมีวิธีการดังนี้  

  ๑.๑ การตัดลําตนลองกองเพื่อการทําสาว ใหวัดความสูงของตนที่จะตัด โดยมรีะยะความสงู

จากพื้นดิน ระหวาง  ๑ - ๒ เมตร โดยดูความเหมาะสม และความสมบรูณของลําตน  จะตัดใหเหลอืเฉพาะ   

ลําตนหลัก โดยการตัดเฉียง ซึ่งจะชวยปองกันไมใหน้ําขงัรอยตัด จะลดการติดเชื้อโรคทางบาดแผลได และทา

ปดปากแผลดวยปูนแดง (ปูนกินหมาก) หลงัจากนั้นรอใหตนใหมงอกออกมา ซึ่งตนใหมจะงอกบรเิวณโคนตน 

รอบ ๆ รอยแผลที่ตัด เมื่อตนใหมแข็งแรง ใหทําการตัดปลิดตนที่ไมสมบูรณทิง้ เหลือไวประมาณ ๒ – ๓ ตน  

ในลักษณะการเวนชวงที่สรางความสมดุลกับลําตนเดิม ชวงฤดูในการทําสาวตนลองกองทีเ่หมาะสมควรทํา

ในชวงตนฤดูฝน เนื่องจากตนลองกองมีความตองการน้ําในการแตกยอดทรงพุมใหม ถาขาดน้ําจะทําให 

ตนลองกองตายได อยางไรก็ตาม การทําสาวลองกองสามารถทําไดในชวงฤดูแลงหากมีการจัดการระบบน้ํา     

ที่ดีพอ การทําสาวลองกองจะใชเวลาการเจริญเติบโตของตนใหม ๕ – ๖ ป จึงจะใหผลผลิต ดังนั้น ควรใช

วิธีการตัดยอดลองกองในสวนบางสวนที่ระดับความสงูของลาํตน ๖ เมตรควบคูกันไปดวย อยางนอยรอยละ 

๕๐  ของพื้นที่ เพื่อใหเกษตรมีรายไดอยางตอเนื่อง 

____________________________________ 

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา 
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ภาพท่ี ๑ แสดงการตัดตนลองกองเพื่อทําสาว 

 

  ๑.๒ การจัดการดูแลรักษาลองกองตนใหม และการเตรียมความพรอมสรางความสมบูรณ

ของตนในการสรางผลผลิต  

      เมื่อตนลองกองที่ทําสาวงอกตนใหมออกมา และมกีารปลิดตนไมสมบรูณทิ้งไป เหลอืไว

เฉพาะตนหลัก ๒ – ๓ ตน ใหดําเนินการดูแลรักษาตามขั้นตอนดังนี ้

         ๑) การตัดแตงกิ่ง ใหตัดยอดลองกองตนใหมสงูจากตนตอเดิม ประมาณ ๑ - ๒ เมตร 

และทาปูนแดง หรอืสารกันเชื้อรา และบงัคับทรงพุมใหแผออกขาง อาจใชวิธีการโนมกิง่ผกูเชือกกับที่ยึด

บริเวณดานขาง จนเกิดทรงพุมทีส่มบรูณ แลวจึงตัดแตงกิ่งน้าํคาง และกิ่งกระโดงที่แตกออกมาใหม อยาให

ทรงพุมดูทบึจนเกินไป เพือ่ลดการแยงอาหาร หมั่นตรวจดกูารแตกออกใบออน และการเจริญเตบิโตของใบ

ออนจนถึงใบเริ่มแกสมบรูณ และควรกําจัดโรคและแมลง บริเวณยอดใบออนจนถึงใบเริม่แกสมบรูณ ใหฉีด

พนยูเรีย (46 -0-0 ) อัตรา ๑๐๐ กรัม ตอนํ้า ๒๐ ลิตร กรณีลองกองไมคอยแตกใบออนและใหน้ําอยาง

สม่ําเสมอ 

        ๒) การเตรียมความพรอมใหตนสมบรูณ  

   (๑) กําจัดวัชพืชกอนการใสปุย เพื่อปองกันการชะลาง และการระเหยของปุย และ

ใหปุยสมัผสักบัหนาดินมากทีสุ่ด โดยการตัดหญา หรือพนสารเคมีกําจัดวัชพืช (ใชกรณีที่จําเปน) ประมาณ

เดือนกันยายนถึงตลุาคม ของทุกป  

   (๒) ใหใสปุยบํารุงตน ใชสูตร ๑๕ – ๑๕ - ๑๕ หรือ ๑๖ – ๑๖ - ๑๖ ตนละ  

๑ - ๒ กิโลกรัม พรอมปุยหมักปุยคอก ๒๐ กิโลกรมัตอตน ซึง่ปุยหมัก/คอก จะชวยปรับสภาพดิน เพิ่มปรมิาณ

อินทรียวัตถุ โดยหวานใหหางจากโคนตน ๑ ศอก ตามรัศมีของทรงพุม และใหน้ําทันท ี

   (๓) ตัดแตงกิ่งหลงัจากใสปุยเรียบรอยแลว ใหตัดแตงกิง่ทันทีเพื่อปองกันการ

สูญเสียปุย นํากิ่งไมที่ตัดวางทบับริเวณทรงพุม เพื่อปองกันการชะลางของปุย และเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุ 

แกดิน 

        ๓) การดูแลรักษาเพื่อชักนําการออกดอก 

   (๑) ใหใสปุยเรงดอก ๑ ครั้ง ในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ของทุกป โดยใสสูตร 

๑๒ – ๒๔ – ๑๒ หรือ ๘ – ๒๔ -  ๒๔ จํานวน ๑ กิโลกรมัตอตน  
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   (๒) ทําความสะอาดบรเิวณทรงพุม โดยการนําวัชพืช และเศษใบไม กิ่งไมแหง ออก

จากบริเวณทรงพุมใหสะอาด เพื่อลดความชื้น 

   (๓) งดการใหน้ําตนลองกอง ประมาณ ๓๐ – ๔๕ วัน จนใบเฉาประมาณ รอยละ 

๖๐ ของตนลองกอง (เริ่มเฉาจากดานลาง สวนบรเิวณยอดยังเขียวอยู) หากไมมีการพัฒนาการของตาดอก   

ใหรออกี ๕ วัน แลวใหน้ํา พอดินชุม โดยการเปดระบบใหน้ํา แบบมินิสปรงิเกอร ชนิดหัวใหน้ําอัตรา ๓๐๐ 

ลิตร/ช่ัวโมง นาน ๒๐ – ๒๕ นาที กรณีถาใชสปริงเกอร ใหลดเวลาลงประมาณ  ๑๐ – ๑๕ นาที  หลังจากนั้น

ใหงดน้ําจนมีการพัฒนาการของตุมตาดอก หากยังไมเปนตุมตาดอกใหน้ําซ้ําในลกัษณะเดิมอกีครัง้ หาก

สังเกตเห็นพัฒนาการเปนตุมตาดอก ใหน้ําตอจนกระทั่งชอดอกมีความยาวประมาณ ๒ – ๓ เซนติเมตร    

แลวพนดวยฮอรโมนจิบเบอรเรลริน อัตรา ๒ กรัม ตอนํ้า ๒๐ ลิตร เพื่อยืดตาดอก หลงัจากนั้น ใหน้ําตอเนื่อง

โดยมินิสปรงิเกอร หรือสปรงิเกอร ในอัตราการใหน้ําแบบเดมิ 

ภาพท่ี ๒ แสดงการออกดอกของตนลองกอง 

 
 

    ๔) การตัดแตงชอดอก  

        ใหตัดแตงชอดอก เมื่อชอดอกมีความยาวไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร โดยเลือกชอ 

ที่สมบูรณ (อวบใหญ)   ชอดอกหอยลงขางลาง ดังนี ้

        (๑) ตัดแตงดอกใหเหลือกลุมละ ๑ ชอ โดยเวนดอกที่ยืดลงขางลางเทานั้น  

เพื่อปองกันการหลุดรวงภายหลงั 

        (๒) ใหเวนดอกจากโคน เวนระยะหางจากลําตน ประมาณ ๑๐ – ๒๐ 

เซนติเมตร และเวนระยะหางระหวางดอก ประมาณ ๔๐ – ๖๐ เซนติเมตร (เกษตรกรบางคนใชระยะ ๑๕ 

เซนติเมตร จะมีลกูดก แตเมือถึงระยะลูกเปลี่ยนสจีะทําใหลกูรวง) ตัดแตงใหเหลือดอกประมาณ ๕ – ๑๐ 

ดอก ตอกิ่ง 

        (๓) ดอกที่อยูบรเิวณปลายกิ่งและสวนยอดใหตัดทิ้งทัง้หมด 

        (๔) ใหเวนดอกไวประมาณ ๕๐ – ๑๕๐ ดอกตอตน (ขึ้นกับขนาดตน) 

        (๕) ใหน้ําทุกวัน ถาฝนไมตก 

        (๖) ควรมีการฉีดสารเคมีกําจัดเพลี้ยแปงทีร่บกวน  
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         ๕) การบํารุงผล 

       (๑) หลังดอกบานประมาณ ๑ – ๒ เดือน (ผลขนาดประมาณ ๑ เซนติเมตร 

หรือขนาดปลายนิ้วกอย )  ใหมีการตัดแตงผลหรือตัดปลายผลทิ้งถามีชอผลยาวมากเกินไป โดย ๑ ชอ ควรมี

ผลตัง้แต ๓๕ – ๕๐ ผล/ชอ 

       (๒) หลังตัดแตงผลแลวใหใสปุย สูตร ๑๓ – ๑๓ – ๒๑ หรือสูตรเสมอเชน     

๑๕ – ๑๕ – ๑๕ และ ๑๖ – ๑๖ – ๑๖ เปนตน อัตรา ตนละ ๑ กิโลกรมั เพื่อบํารงุและพฒันาคุณภาพ    

ของผล 

       (๓) ใหน้ําทุกวัน ถาฝนไมตก สําหรับตนลองกองที่มีทรงพุมประมาณ ๕ เมตร

(เสนผานศูนยกลางประมาณ ๕ เมตร) ใหน้ํา ๑๘๐ ลิตร/ครัง้/วัน โดยใหสังเกตสภาพความชื้นของดิน หากใช

ไมปกดินแลวปกไมลง หรอืใชมือกําดินแลวไมเปนกอน ใหน้าํอีกครั้ง 

         ๖) การตัดแตงชอผล และการดูแลกอนการเก็บเกี่ยว  

       (๑) วิธีการกรีดผล  

    เปนวิธีการเพื่อพฒันาขนาดของผลใหใหญขึ้น โดยกรีดเปนแนวยาว     

จากโคนชอถึงปลายชอ ๓ ดานรอบชอ ใหมรีะยะหางเทาๆ กัน ผลที่ถกูกรีดจะรวงหมดและเกิดเพิม่พื้นที่

ชองวางในชอ ทําใหผลขยายขนาดใหญขึ้น 

       (๒) การดูแลตกแตงผลแก   

     (๒.๑) หากชอผลยังแนนอยูใหตัดชอที่ชิด หรอืชอที่มผีลรวงทิ้ง 

     (๒.๒) ปลิดผลที่โคนชอ ๓ - ๔ ผล เพื่อลดความเสียหายขณะเก็บเกี่ยว 

และลดปญหาชอรวงจากการเบียดกิ่ง  

     (๒.๓) ในระยะผลเปลี่ยนสี หากมผีลเนา ผลแตก ใหเกบ็ทิง้ เพราะอาจ  

จะทําใหผลเนาทัง้ชอ 

     (๒.๔) ตัดผลปลายชอออก ๒ – ๓ ผล เพื่อใหมีการสกุของผลสม่ําเสมอ 

     (๒.๕) มีการหอชอผลเพื่อปองกันการทําลายจากผเีสือ้มวนหวานและ

แมลงวันทอง 

     (๒.๖) ใชไฟสีสมเมื่อพบการเขาทําลายของคางคาว 

        (๓) การดูแลกอนการเกบ็เกี่ยว 

     (๓.๑) ควนพนสารคารเบนดาซมิ (ปองกันเชื้อรา) กอนการเก็บเกี่ยว  

อยางนอย ๑๐ วัน 

     (๓.๒) ใชนํ้าปูนใสพนเพื่อปองกันกําจัดมด ซึ่งเปนพาหนะของราดํา และ

เพลี้ยแปง 

   ๗) การเกบ็เกี่ยวผลผลิต 

       วิธีการสังเกตผลลองกองที่เหมาะสมตอการเก็บเกี่ยว 

         (๑) นับตั้งแตดอกบานอายุ ๑๓ – ๑๕ สัปดาห  

         (๒) ผลมีสเีหลืองนวลทั้งชอทุกผล 
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         (๓) ผลลางหรือผลที่ปลายชอบบีดูจะนิม่ 

         (๔) ชิมดูจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดหนอย 

         (๕) ควรคัดผลที่แตก และเนาออกจากชอ 

         (๖) ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลแหง ผลไมมีความชื้น เพื่อปองกันเชื้อรา 

ภาพท่ี ๓ แสดงชอลองกองที่ผานการตัดแตงชอดอก 

 

   ๘) การจัดการหลงัการเก็บเกี่ยว  

        เมื่อเก็บเกี่ยวผลลองกองแลว เพือ่ใหผลลองกองไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ 

ใหดําเนินการดังนี ้

         (๑) การคัดเกรด เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกลองกอง สามารถจําหนายได

ราคาที่สงูขึ้นตามเกรดคุณภาพของลองกอง โดยแบงเกรดไดดังนี้ 

      (๑.๑) เกรด ๑ หรอืเกรด A  ชอมีน้ําหนักตั้งแต ๗๐๐ กรมัขึ้นไป 

      (๑.๒) เกรด ๒ หรอืเกรด B  ชอมีน้ําหนักตั้งแต ๕๐๐ กรัมขึ้นไป 

      (๑.๓) เกรด ๓ หรอืเกรด C  ชอมีน้ําหนักตั้งแต ๓๐๐ กรัมขึ้นไป 

      (๑.๔) เกรด คละ ชอมีน้ําหนักต่ํากวา ๓๐๐ กรัม ลงไป 

         (๒) การบรรจุลงเขง และกลองกระดาษ 

     การขนสงลองกองระยะทางไกล ๆ จะตองบรรจลุองกองลงในเขง หรือ

กลองกระดาษ ตามชั้นคุณภาพที่คัดเกรดไว เพื่อปองกันผลรวง และเนาเสียกอนกําหนด ควรเกบ็เกี่ยวผล

ลองกองในชวงเชา และระบายสงออกจากพื้นที่ในชวงเย็น ไมควรเกบ็เกี่ยวในชวงฝนตก และใชลมเปาไล

แมลงออกใหหมด 
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 ๒. การตัดยอดบงัคับทรงพุมตนลองกอง  

       นอกจากการทําสาวแลว ยังมีวิธีการตัดยอดตนลองกอง วิธีน้ีจะใหผลผลิตไดในปถัดไป  โดยถา

หากพบวาตนลองกองมีความสมบูรณมาก  ก็ใหใชวิธีตัดยอดแทนวิธีการทําสาว ซึ่งเปนวิธีตัดแตงกิ่งและยอด 

ใหเหลือความสูงไวที่ระดบั ๖ เมตรจากพื้นดิน จะทําใหตนลองกองเตี้ยลงในระยะทีบ่รหิารจัดการไดงาย   

โดยตัดใหเหลือกิ่งหลัก ๆ ไว เพื่อใหเกิดผลผลิตไดในปถัดไป การดูแลรักษาใหใชวิธีการปฏิบัตเิชนเดียวกับ

วิธีการทําสาว 

ภาพท่ี ๔ แสดงการตัดยอดบงัคับทรงพุมตนลองกอง 
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