เรียบเรียง
วันทนา บัวทรัพย กองสงเสริมพืชสวน
เรืองเดช นิเวศประเสริฐ กองสงเสริมพืชสวน

จัดทํา
วิเชียร ภิรมยสุภาพ

กองเกษตรสัมพันธ

ทีป่ รึกษา
พรทิพย สุคนธสิงห
กองสงเสริมพืชสวน
ชาย โฆรวิส
ศูนยวจิ ยั พืชสวนสุราษฎรธานี
มนตรี วงศรักษพานิช
กองสงเสริมพืชสวน

ภาพประกอบ
ศูนยวจิ ยั พืชสวนสุราษฎรธานี

สารบัญ
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
พันธุ
การขยายพันธุ
การปลูก

ลองกอง
ลองกองเป น ไม ผ ลในสกุ ล เดี ย วกั น กั บ ลางสาดและดู กู มี ถิ่ น กํ าเนิ ด อยู  แ ถบหมู  เ กาะมลายู
อินโดนีเซีย ฟลิปปนสและตอนใตของประเทศไทย ปจจุบนั มีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกกันมากในเขตภาคใต
และภาคตะวั น ออกเพราะคิ ด ว า ให ผ ลตอบแทนสู ง แตในความจริ งแลวการทํ าสวนลองกองจะให
ผลตอบแทนที่ดีก็ตอเมื่อเกษตรกรสามารถจัดสวนลองกองไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ จะตอง
สามารถผลิตลองกองไดในปริมาณและคุณภาพที่ดี โดยใชตนทุนการผลิตที่เหมาะสม และจะตอง
วางแผนการตลาดใหกบั ผลผลิตเพือ่ ใหจาหน
ํ ายไดราคาดี

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ลองกองเปนไมผลเมืองรอนที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในสภาพภูมิอากาศรอนขึ้น อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมอยูระหวาง25-30 องศาเซลเซียส ความชืน้ ในอากาศคอนขางสูง 70-80% มีปริมาณนํ้าฝน
2,000-3,000 มิลลิเมตรตอป จํานวนวันทีฝ่ นตกประมาณ 150-200 วันตอป ดินทีด่ คี วรเปนดินรวน
ปนทรายที่มีอินทรียวัตถุคอนขางสูง และจําเปนตองมีแหลงนําเพี
้ ยงพอที่จะใหนากั
ํ้ บตนลองกองไดตาม
เวลาและปริมาณทีต่ อ งการ
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ลองกองเปนพืชทีช่ อบรมเงาแตไมชอบลมแรง เพราะถาแสงแดดจัดจะทําใหใบไหม สวนลมแรงจะ
พัดเอาความชื้นออกจากสวนจึงควรสรางรมเงาและปลูกไมบงั ลมรอบๆ สวน

พันธุ
ลองกอง ดูกูและลางสาดเปนไมผลในสกุลเดียวกัน ซึง่ แบงออกไดเปน 3กลุม คือ
1. กลุ  ม ลองกอง เป น กลุ  ม ที่ ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด มี เ มล็ ด น อ ยหรื อ อาจจะไม มี เ มล็ดเลย
ใบมีลักษณะคลายคลึงกันมาก คือมีสีเขียวเขมและมีรองใบลึก ทําใหดูเหมือนกับวาใบหยักเปนคลื่น
ซึ่งกลุม นีแ้ บงออกไดเปน 3 ชนิด คือ
ลองกองแหง ผลสุกจะมีเนือ้ ใสเปนแกว เนื้อแหง หวานและมีกลิน
่ หอมชวนรับประทาน สวนเปลือก

หนามีสเี หลืองคลําและไม
้
มยี าง
ลองกองนํา้ ผลสุกจะมีเนือ้ คอนขางฉํ่านํา้ สีเปลือกเหลืองสวางกวา
ลองกองปาลาแมหรื อลองกองแปร แ มร ผลสุ ก จะมี เ นื้ อ นิ่ ม กลิ่ น ไม ห อมเหมื อ นลองกองนํ้ า

เปลือกบางและมียางบาง
2. กลุมดูกูหรือลูกู ลักษณะใบคอนขางหนาและมีสเี ขียวเขมคลายลองกอง แตหยักเปนคลืน่ นอย
กวา ขนาดผลคอนขางใหญและมีเปลือกหนากวาลองกอง มีเมล็ดมาก และมีเนือ้ ฉํานํ
่ า้ ที่พบมี 2 ชนิด
คือ
ดูกแู ปรแมรมีผลคอนขางรีกน
 ผลแหลม ผิวยนเล็กนอย
ดูกนู า้ํ มีผลคอนขางกลมมีผวิ สดใสกวาดูกแู ปรแมร

3. ลางสาด ใบบางกวาลองกอง คลืน่ ใบไมเดนชัด ผลเล็กกวาลองกอง ผลสุกมีสเี หลืองนวล
เปลือกบางมียางเหนียว มีเมล็ด2-3 เมล็ดตอผล

ลองกอง

หนากอนนี้

ลองกองปาลาแม

หนาถัดไป

ลางสาด

สารบัญ
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เกษตรกรสามารถจําแนกตนพันธุไดโดยสังเกตจากลักษณะของใบ แตตอ งมีประสบการณพอสม
ควร

ลางสาด

ลองกอง

ลองกองกาลาแม

การขยายพันธุ
การขยายพันธุลองกองเพื่อจุดมุงหมายใหไดตนพันธุดี พันธุแทสามารถทําไดหลายวิธีทั้งเพาะ
เมล็ด ทาบกิ่ง ตอกิง่ (เสียบยอดและเสียบขาง) และติดตา

การเพาะเมล็ด
ทําไดโดยคัดเลือกเมล็ดลองกองพันธุแ ทมาปลูกโดยมัน่ ใจวาไมมเี มล็ดพันธุอ น่ื เชน ลางสาด ดูกู
มาปะปน โดยทีผ่ ลลองกอง 100 ผล หนักประมาณ 2 กก. จะมีเมล็ดสมบูรณเพียงประมาณ 10-12
เมล็ดเทานัน้ ลางเมล็ดใหสะอาด ผึง่ ลมใหแหงแลวนําไปเพาะทั
้
นที ในขีเ้ ถาแกลบผสมทราบ ในอัตรา
1:1 โดยฝงเมล็ดในวัสดุ เพาะลึกประมาณครึง่ เซนติเมตรแลวเกลีย่ กลบดวย วัสดุเพาะ ดูแลรดนําให
้ ชุม
ชื้นอยูเสมอ เมล็ดก็จะเริม่ งอกหลังจากเพาะประมาณ 15-45 วัน เมล็ด 1 เมล็ดจะงอกไดตน กลา
ประมาณ 1-3 ตน จากนั้นเมื่อใบคูแรกแกเต็มที่จึงยายไปปลูกในถุงเพาะชําตอไป

การทาบกิง่ ตอกิ่ง และการติดตา โดยใชตน ตอทีเ่ พาะเมล็ดจากดูกหู รือลางสาด ตามวิธเี ดียวกับ
เพาะเมล็ดลองกองที่กลาวแลวขางตน จะประสบความสําเร็จมากกวาการถอนตนกลาจากใตตนมาทํา
เปนตนตอ ซึ่งตนตอทีเ่ หมาะสมควรจะมีอายุประมาณ 7-10 เดือน สวนตนแมพนั ธุค วรเปนตนพันธุด ที ่ี
ใหผลผลิตแลว และควรทําการขยายพันธุใ นฤดูฝน เพราะตนตอและตนแมพนั ธุอ ยูใ นระยะการเจริญเติบ
โตมีความสมบูรณสูง รวมทัง้ เปนระยะทีค่ วามชืน้ ในอากาศสูงซึง่ จะชวยใหเนือ้ เยือ่ บริเวณรอยตอประสาน
กันไดอยางสมบูรณ
การทาบกิง่ วิธีทาบกิ่งที่ใหผลดี คือ การทาบกิ่งแบบปาด ดัดแปลง หรือฝานบวบแปลง

หนากอนนี้

หนาถัดไป

สารบัญ
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การตอกิง่ ทําได 2 วิธี คือ การเสียบยอด และ เสียบขาง

การเสียบยอด เปนวิธีที่นิยมกันมากที่สุด ตนตอที่เหมาะสมสมควรมีขนาดประมาณครึ่ง

เซนติเมตร กิ่งพันธุที่นํามาใชจะมีขนาดใหญหรือเล็กกวาตนตอก็ใชได โดยใชเทคนิคจัดแนวเนือ้ เยือ่
เจริญใหตรงกันดานใดดานหนึ่ง โดยถากิ่งพันธุดีมีขนาดใหญกวาตนตอใหใชไมไผผาซีกมาชวยคํ้าพยุง
ลําตนจนกวารอยแผลประสานกันสนิท
การเสียบขาง วิธีน้ีเหมาะกับตนตอทีม
่ อี ายุมากกวา 1 ป หรือมีขนาดประมาณแทงดินสอ

หรือใหญกวา ซึง่ เนือ้ ไมจะเริม่ แข็ง การผาตนตอเพื่อเสียบยอดทําไดยากและรอยแผลชํา้ สําหรับวิธนี ถ้ี า
ทําครัง้ แรกไมประสบความสําเร็จก็สามารถนําตนตอกลับมาใชไดอกี ครัง้ หนึง่
การติดตา วิธีที่ไดผลดีคือ การติดตาแบบเพลท ตนตอทีใ่ ชมขี นาดใหญเหมือนกับทีใ่ ชในการเสียบ

ขาง และจะตองมีความสมบูรณ เปลือกรอนไดงา ย สําหรับแผนตาพันธุด กี ค็ วรเปนตาทีส่ มบูรณและมีใบ
ติดทีแ่ ผนตาดวย

การปลูก
การปลูกลองกองควรจะไดมกี ารเตรียมพืน้ ที่ วางระบบนําและปลู
้
กพืชใหรม เงาไวลว งหนากอนลง
มือปลูกลองกอง โดยถามีการวางระบบนําไว
้ กอ นสามารถใหนาได
้ํ ทันที ควรปลูกตัง้ แตเดือนมีนาคมเมษายน เพือ่ จะไดมเี วลาตัง้ ตัวแลวเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงฤดูฝน

การปรับพืน้ ที่
การปรับพื้นที่ ใหไถ ขุดตอ และรากไมเกาออกใหหมด ไถปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ แตถาเปนพื้นที่
ราบอยูแลวควรไถกําจัดวัชพืชเพียงอยางเดียว แลวตากดินทิง้ ไว 10-15 วัน

ระยะปลูก
ระยะปลูก ถาปลูกลองกองแซมในพืชอืน่ ระยะปลูกทีใ่ ชจะขึน้ กับพืชประธาน แตถาทําสวนลองกอง
เพียงอยางเดียว โดยปลูกพืชใหรมเงา เชน กลวย ยอปา ทองหลาง แคฝรั่ง เปนตน สามารถเลือกระยะ
ปลูกไดตั้งแต 6-8 เมตร เนือ่ งจากลองกองเปนไมผลทีใ่ หผลตามลําตนและกิ่งใหญ สามารถใชระยะ
ปลูกที่แคบลงได แตตอ งมีการตัดแตงกิง่ ทีด่ ี สําหรับการทําสวนขนาดใหญก็ควรจะใชระยะระหวางแถว
ใหกวางขึน้ เพือ่ สะดวกในการนําเครือ่ งทุน แรงเขาไปใชในสวน ดังนัน้ ระยะปลูกทีแ่ นะนํา คือ ระยะ
ระหวางตน 4-6 เมตร ระยะระหวางแถว 6-8 เมตร

การวางระบบนํา้
การวางระบบนํา้ ไมผลทุกชนิดตองการนํ้าในปริมาณและเวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อการเจริญเติบโต
และออกดอกติดผลที่ดี การปลูกลองกองเปนสวนเพือ่ การคาจึงจําเปนตองมีการวางระบบนํา้ ซึง่ แนะนํา
ใหใชระบบมินิสปริงเกลอร และจําเปนตองมีการออกแบบทีถ่ กู ตอง และใชอุปกรณที่มีคุณภาพเพื่อให

หนากอนนี้

หนาถัดไป

สารบัญ
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ควบคุมปริมาณนําได
้ สมําเสมอ
่
และเพื่อจะไดประหยัดคาใชจายในระยะยาวทั้งคานํ้ามันเชือ้ เพลิง หรือ
คาไฟฟา รวมทัง้ เพือ่ ใหมอี ายุใชงานยาวนาน

การเตรียมตนกลา
การเตรียมตนกลา ตนกลาทีน่ าปลู
ํ กลงแปลงควรมีอายุตง้ั แต 1 ปขน้ึ ไป อยูในสภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ และจะตองมีใบยอดคูสุดทายแกเต็มที่แลว ไมควรนําตนทีก่ ําลังแตกใบออนไปปลูก และกอน
ปลูกควรเตรียมตนกลาใหพรอมกับสภาพแวดลอมในแปลงปลูก โดยคอย ๆ งดนํ้าและปุย พรอมกับ
คอย ๆ เพิม่ แสงใหมากขึน้ ทีละนอย

หนากอนนี้

หนาถัดไป

สารบัญ

