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การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
The Technological Development for Increased Production Efficiency of Quality
Longkong in the Lower South
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--------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งใน
ด้านการจัดการสวน การจัดการโรคก่อนการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการยืดอายุ การเก็บรักษาลองกอง ทั้งนี้เพื่อให้
เกษตรกรสามารถผลิตลองกองที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนาไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น การวิจัยประกอบด้วย
3 ด้านด้วยกันคือ การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลองกอง ดาเนินการในแปลงเกษตรกรเปรียบเทียบระหว่างวิธี
แนะนากับวิธีเกษตรกร พบว่า การจัดการสวนตามวิธีแนะนาให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,052.1 กก./ไร่ ขณะที่วิธีของ
เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 752.2 กก./ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวิธีเกษตรกร 45.1 % เมื่อทาการเปรียบเทียบคุณภาพ
ของผลผลิต พบว่า วิธีแนะนาให้ผลผลิตคุณภาพเกรด A มากที่สุด คือ 51.6 % ส่วนวิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ให้
ผลผลิตเกรด C คือ 34.8 % สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า วิธีแนะนาได้ผลตอบแทน
18,833.1 บาท/ไร่ และวิธีของเกษตรกรได้ผลตอบแทน 10,917.0 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
72.5 % สาหรับเทคโนโลยีการจัดการโรคลองกอง ดาเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร โดยเปรียบเทียบระหว่าง
การใช้สารเคมี กับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม พบว่าการแก้ปัญหาโรคราดาในพื้นที่ควรใช้วิธีการผสมผสานระหว่าง
การใช้สารเคมี benomyl 10 กรัม/ น้า 20 ลิตร หรือจุลินทรีย์ Bacillus subtilis 20 กรัม/ น้า 20 ลิตร ฉีด
พ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ร่วมกับการตัดแต่งกิ่ง และการจัดการสวน ส่วนการทดสอบเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษาลองกองพบว่า การรมด้วยสาร 1-MCP ที่ระดับความเข้มข้น 500 ppb และหุ้มด้วยโฟมเน็ต
ร่วมกับสารดูดซับเอทิลีน(ด่างทับทิม) และเก็บรักษาในห้องเย็นอุณหภูมิ 18 OC สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้
นาน 14 วัน กรณีจะนาไปปฏิบัติอาจจะมีการปรับใช้สารดูดซับเอทิลีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือเพิ่มปริมาณ
สารดูดซับมากขึ้น ซึ่งน่าจะลดเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วง และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดได้อีก
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คานา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างเป็นที่รู้จักและนิยมในรสชาติหอม
หวานของคนทั่วไป พื้นที่ปลูกทั้งประเทศที่ให้ผลผลิตในปี 2550 เนื้อที่ 299,235 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 760 กก./ไร่
โดยภาคใต้ตอนล่างมีพื้นที่ปลูก 211,354 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วร้อยละ 74 ปลูกมากที่จังหวัด
นราธิวาสประมาณ 80,143 ไร่ ยะลา 51,416 ไร่ สงขลา 24,742 ไร่ และสตูล 7,367 ไร่ (สานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5,2552) มีการส่งออกผลผลิตในปี2550 ปริมาณ1,480 ตัน มูลค่า 23 ล้านบาท
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐเยอรมนี อินโดนีเซีย และสิงคโปร์(ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551 ) สภาพการผลิตลองกองของเกษตรกรทั่วไปในภาคใต้ตอนล่าง
มักปลูกเป็นพืชแซมและเป็นไม้ผลหลังบ้าน และยังมีปริมาณผลิตผลที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่า ซึ่งต่ากว่า 20 %
ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน มีปัญหาด้านโรคและแมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
เช่น อาการกิ่งแห้ง (Unknow) และผลเน่า Lasiodiplodia theobromae, Cylindocladium sp. โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคราดา แม้ว่าราดาส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าทาลายพืชโดยตรง แต่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดคราบเปื้อน ซึ่งทาให้
ราคาผลผลิตต่าลง ทาให้ ผลผลิ ตที่ได้คุณภาพส าหรับ การส่ งออกมีปริมาณน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากเกษตรกรไม่
ตระหนักถึงข้อดีของการผลิตลองกองที่มีคุณภาพ และไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตลองกองที่ดี และ
ถูกต้อง ในบางส่วนทาให้มีปัญหาทางด้านสุขอนามัยของไม้ผล คือ มีการเข้าทาลายของศัตรูพืชและติดมากับ
ผลผลิต ผู้ประกอบการไม่สามารถรวบรวมผลผลิตเหล่านี้ส่งออกได้ ประกอบกับลองกองมีข้อจากัดในเรื่องอายุการ
เก็บรักษาสั้นประมาณ 4-6 วัน ในสภาพอุณหภูมิห้อง ผิวคล้า และหลุดร่วงง่าย นอกจากนี้เกษตรกรที่ปลูก
ลองกองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่ว นใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ จึงไม่มีทุนที่
จะมาดาเนินการผลิตลองกองให้มีคุณภาพและภาครัฐยังให้การสนับสนุนทางด้านนี้น้อย จากปัญหาเหล่านี้หาก
สามารถแก้ไขและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการผลิตลองกองให้กับเกษตรกรได้ ก็จะเป็นการสร้าง
โอกาสให้ แ ก่ เ กษตรกร โดยการพั ฒ นาการผลิ ต ลองกองของเกษตรกรให้ มี ม าตรฐานทั้ ง ตลาดภายในและ
ต่างประเทศให้การยอมรับ เป็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย
ดังนั้นการพัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพที่เหมาะสม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคง ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตลองกองคุณภาพ ทั้งในด้านการจัดการสวน โรคก่อนการเก็บ
เกี่ยว ตลอดจนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ และผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น
2. เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร สร้างความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โดยพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีดาเนินการ
วัสดุ อุปกรณ์
- ปุ๋ยคอก
- ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 13-13-21, 8-24-24
- แคลเซียม-โบรอน, จิบเบอเรลลิน
- ไส้เดือนฝอย(Steinernema carpocapsae)

- 1-MCP (1- Methylcyclopropene)
- เครื่องวัดสีผิวเปลือกลองกอง colormeter
- เครื่องวัดปริมาณ soluble solids( Hand
refractometer)
- เครื่องวัดความแน่นเนื้อ (Penetrometer)
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- สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช (เบนโนมิล, คาร์เบนดา
ซิม, คาร์บาริล, ไอโปรไดโอน, แมนโคแซบ)
- จุลินทรีย์ Bacillus subtilis
- ด่างทับทิม NaOH Phenolphthalein

- ตะกร้าพลาสติกมีฝาปิด กล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษ
ห่อ โฟมเน็ต พลาสติกกันกระแทก
- เครื่องชั่งไฟฟ้า
- กรรไกรตัดแต่ง ผ้าขาวบางถ้วยพลาสติก ถ้วยกระดาษ

วิธีการ
1.เทคโนโลยีการผลิตลองกอง
การศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่ไร่นาเกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมดาเนินการนั้น มีวิธีดาเนินการโดยใช้
หลักการวิจัยระบบการทาฟาร์ม (Farming Systems Research : FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Technology Development : PTD) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) ดาเนินการคัดเลือกพื้นที่
เกษตรกรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกลองกอง เพือ่ เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ และประเด็นปัญหา (Area Analysis) เป็นการศึกษา
สภาพพื้นที่โดยการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecosystem Analysis) วิธีการที่ใช้ คือ การประเมินสภาวะ
ชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) เป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิของพื้นที่เป้าหมาย โดย
เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต ลองกองของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ภูมิปัญญาเกษตรกร ทรัพยากรใน
พื้นที่ที่กลุ่มเกษตรกรสามารถนามาใช้ในกระบวนการผลิต
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เป็นการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปัญหาที่
ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมพิจารณากิจกรรมการวิจัย ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยนาเทคโนโลยีการผลิตลองกองที่ได้จากงานวิจัย นามาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการวิจัย (Experimentation)
ดาเนินการวิจัยตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะนา และวิธี
เกษตรกร มีวิธีปฏิบัติรายละเอียดดังตารางผนวกที่ 1
ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการประเมินผลการดาเนินงาน
2.เทคโนโลยีการจัดการโรคลองกอง
ดาเนินการกับกลุ่มเกษตรกรจานวน 5 ราย ซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีดังนี้
1. กรรมวิธีแนะนา มีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทดสอบการป้องกันกาจัดเชื้อราดาในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
1 เดือน ประกอบไปด้วย 6 กรรมวิธีดังนี้
- benomyl 10 กรัม/น้า 20 ลิตร
- carbaryl 15 กรัม/น้า 20 ลิตร
- carbendazim 10 มิลลิลิตร/ น้า 20 l.
- iprodione 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
- mancozeb 50 กรัม/น้า 20 ลิตร
- จุลินทรีย์ Bacillus subtilis กรัม/น้า
20 ลิตร
2. กรรมวิธีเกษตรกร
3.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลองกอง
วางแผนการทดลองแบบ Split Split Plot in RCB จานวน 4 ซ้า
Main Plot มี 2 ปัจจัย - ไม่รมสาร1-MCP
- รมสาร1-MCP
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Sub Plot มี 4 ปัจจัย

- ห่อกระดาษ (วิธีปฏิบัติของพ่อค้าในพื้นที่)
- ห่อกระดาษ+สารดูดซับเอทิลีน
- หุ้มโฟมเน็ต+สารดูดซับเอทิลีน
- หุ้มพลาสติกกันกระแทก+สารดูดซับเอทิลีน
Sub sub plot มี 4 ปัจจัย
- ระยะเวลาเก็บรักษาลองกองที่ 0 7 14 21 วัน
1. นาผลผลิตลองกองอายุ 12 สัปดาห์หลังดอกบาน มาทาความสะอาดและตัดแต่งผลเน่าเสีย แล้ว
แ
บ่
ง
เ
ป็
น
2 ส่วน ส่วนหนึ่งนาไปรม ด้วย 1-MCP (1- Methylcyclopropene ) อัตราส่วน 500 ppb ใช้เวลา 6 ชม. นา
ผลผลิตลองกองมาห่อผลโดยวิธีต่างๆ ตามกรรมวิธีที่กาหนด บรรจุลงในตะกร้าพลาสติกมีฝาปิด(ปี2551) กล่อง
กระดาษลู กฟูกและตะกร้าพลาสติก (ปี 2552) เก็บรักษาในห้องเย็นอุณหภูมิ 18 OC ที่ภาควิชาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสุ่มตัวอย่างทุก 7 วัน มาวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทั้งทางกายภาพและเคมี
2. การเตรียมสารดูดซับเอทิลีน โดยใช้ด่างทับทิมเป็นผงจานวน 15 กรัมละลายในน้าอุ่น 100 มิลลิลิตร
จนได้สารละลายอิ่มตัว นาชอล์กที่หักเป็นชิ้นเล็กๆ ชุบลงในสารละลายด่างทับทิมอิ่มตัว นาขึ้นมาผึ่งพอหมาดๆ
บรรจุถุงพลาสติกประมาณ 20กรัม ใส่ในภาชนะที่บรรจุลองกองที่จะนาไปเก็บรักษาในห้องเย็น ก่อนใส่เจาะรูเล็ กๆ
ที่ถุงพลาสติกให้ทั่ว ใส่ภาชนะละ5 ถุง
เวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินงาน

เริ่มต้น ปี 2547 สิ้นสุด ปี 2552
สวนเกษตรกร จ. สงขลา พัทลุง และสตูล
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. เทคโนโลยีการผลิตลองกอง
1.1 ผลการเลือกพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ และวินิจฉัยปัญหา เลือกพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกลองกองเป็น
ส่วนใหญ่ และมีปัญหาด้านการผลิต โดยได้คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลา และสตูล ผลการวิเคราะห์พื้นที่
พบว่า เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ปลูกลองกอง 1-5 ไร่ ใช้ระยะปลูก 6-8 เมตร ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบสวน
ผสมผสานกับ ไม้ผลอื่นเช่น มังคุด มะพร้าว สะตอ เงาะ หมาก เป็นต้น สาหรับปัญหาการผลิตลองกองที่พบ
ส่วนมากคือ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่า เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมในด้านการดูแลรักษาสวน และความแปรปรวนของสภาพอากาศในแต่ละปี
ปัญหาการเข้าทาลายของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนชอนเปลือกลองกอง แมลงวันทอง ค้างคาว และ ด้วง
หนวดยาว ส่วนโรค พบราดา ราสีชมพู ที่ผลผลิต และพบปัญหาผลร่วง ผลแตก นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้าน
การตลาด ราคาจาหน่ายผลิตผลอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยต่า และไม่แน่นอนในแต่ละปีเนื่องจากผลผลิตจะออกมาพร้อมกัน
ในระยะเวลาอันสั้นและออกพร้อมกับไม้ผลชนิดอื่น จากประเด็นปัญหาที่พบ ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขคือ การ
นาเทคโนโลยีการผลิตลองกองมาทดสอบในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตลองกองที่ได้จากงานวิจัย กับ
เทคโนโลยีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม จัดฝึกอบรมให้เกษตรกร และลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาในแปลงลองกองก่อนที่จะ
เริ่มทาการทดสอบ
1.2 ผลการดาเนินการทดสอบ พบว่า การผลิตลองกองตามวิธีแนะนาได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,052.1 กก./ไร่
และวิธีของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 725.2 กก./ไร่ ซึง่ เพิ่มขึ้นจากวิธีเกษตรกร 45.1 % เนื่องจากวิธีแนะนา มี
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การใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตราและจานวนครั้งที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการของผลผลิตลองกอง สาหรับผล
การตรวจวัดค่าปริมาณของแข็ง ที่ละลายน้าได้ (Total soluble solids) พบว่าวิธีแนะนามีค่าสูงกว่าวิธีของ
เกษตรกร โดยวิธีแนะนามีค่าปริมาณ TSS 18.5 o Brix ส่วนวิธีของเกษตรกร มีค่า 17.9 o Brix การนาวิธี
แนะนาไปปฏิบัติทาให้ได้ลองกองคุณภาพเกรด A มากที่สุดคือ 51.6 % รองลงมาคือ เกรด B เกรด C และ
เกรดต่า ได้ผลผลิต 32.3 14.9 และ 1.2 % ตามลาดับ ส่วนวิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ผลผลิตเกรด C มากที่สุด
คือ 34.8 % รองลงมาคือเกรด B เกรด A และเกรดต่า ได้ผลผลิต 32.7 27.8 และ 4.7 % จะเห็น
ได้ว่าการตัดแต่งช่อดอกและช่อผลให้เหลือ 1 -2 ช่อ/กลุ่ม ตามวิธีแนะนา ทาให้ได้ลองกองคุณภาพเกรด A สูง
กว่าวิธีของเกษตรซึ่งบางรายไม่มีการตัดแต่ง หรือมีการตัดแต่งแต่เหลือ มากกว่า 3 ช่อ/กลุ่มขึ้น ไป เมื่อคิดเป็น
รายได้เฉลี่ยพบว่าวิธีแนะนามีรายได้ 27,444.8 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกร 16,957.1 บาท/ไร่ คิดเป็นรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 10,487.8 บาท/ไร่ การที่วิธีแนะนามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตเกรด A ขายได้ราคาที่สูง
กว่าผลผลิตเกรด B เกรด C และแบบขายคละ โดยราคาจะต่างกันปะมาณ 10-25 บาท/กก. การผลิตตามวิธี
แนะนาจะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,611.7 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,040.0 บาท/ไร่
ซึง่ วิธีแนะนามีตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2,571.7 บาท/ไร่ เมื่อหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนผันแปรพบว่า
ผลตอบแทนของวิธีแนะนา 18,833.1 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกร มีผลตอบแทน 10,917.0 บาท/ไร่ คิดเป็น
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 72.5 % (ตารางผนวกที่ 2) สาหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าวิธี
แนะนามีค่า 3.2 วิธีเกษตรกรมีค่า 2.8 ซึ่งทั้ง 2 วิธีการ มีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่าวิธีการที่ดาเนินการนั้นมี
กาไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถทาการผลิตได้ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า เมื่อเกษตรกร
เลือกปฏิบัติตามวิธีแนะนา จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 72.5 % และเมื่อวิเคราะห์ถึงข้อมูล
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนระหว่างทั้งสองวิธีก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ผลิตลองกองมากขึ้น แต่
ทั้งนี้จากผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้นนอกจากจะขึ้นกับวิธีการผลิตแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะทาให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ หนึ่งในปัจจัยดังกล่าวก็คือ ราคาผลผลิต ซึ่งพบว่าในหลายปีที่ผ่านมาราคาผลผลิต
ทางการเกษตรมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ในบางครั้งอาจจะไม่เป็นไปตามหลั กของอุปสงค์อุปทานด้วยซ้าไป คือ
เมื่อมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยก็จะส่งผลให้ราคาสูงขึ้น แต่เมื่อสังเกตราคาผลผลิตลองกองในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา (ปี 2551-2552) จะเห็ น ได้ว่าแม้ผลผลิ ตลองกองจะออกในปริมาณที่น้อยแต่ก็ยังไม่ทาให้ ราคาผลผลิ ต
ลองกองสูงขึ้นเลย ทั้งนี้อาจจะเกิดเนื่องจากว่า ในช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดอาจจะมีผลผลิตของไม้ผลชนิดอื่น
ออกสู่ตลาดด้วยเช่นกันจึงทาให้ส่วนแบ่งของตลาดมาก กอร์ปกับลองกองเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะเก็บรักษาได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น เน่าเสียง่าย จึงทาให้เกษตรกรไม่ค่อยมีอานาจต่อรองในตลาด จึงจาเป็นต้ องรีบขายให้หมดใน
คราวเดียว จึงทาให้ราคาที่ได้ค่อนข้างน้อยกว่าผลไม้ชนิดอื่น
1.3 การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร จากการประเมิน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่าเกษตรกร
ให้ยอมรับ ด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การใช้ไส้เดือนฝอย การตัดแต่งช่อดอก/ช่อผล การปลิดผล การใช้ฮอร์โมน
จิบเบอเรลลิน การใช้สารแคลเซี่ยม-โบรอน และการคัดเกรดผลผลิต
2.เทคโนโลยีการจัดการโรคลองกอง
จากการฉีดพ่น สารเคมี และจุ ลินทรีย์เพื่อกาจัดโรคราดาตามกรรมวิธีที่กาหนดในสภาพสวนเกษตรกร
อ.จะนะ จ.สงขลา ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน พบว่าการฉีดพ่นสารเคมี มีแนวโน้มลดความรุนแรงของระดับการเกิด
โรค แต่ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ วิธีเกษตรกร (ตารางผนวกที่ 4) และพบว่าระดับการเกิดโรคค่อนข้างต่า
คืออยู่ในระดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีการจัดการสวนที่ดี มีการตัดแต่งช่อดอก และการตัดแต่งกิ่ง ซึ่ง
ช่วยลดปริมาณความชื้นในทรงพุ่ม ทาให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการเกิดโรคราดา เมื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
ไม่พบปริมาณสารพิษตกค้างในช่อผลลองกอง (ตารางผนวกที่ 5) สาหรับในพื้นที่เกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลา ฉีด
พ่น ก่อนเก็บเกี่ยว 3 สัปดาห์ พบว่า การฉีดพ่นสารเคมี benomyl กรัม/น้า 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
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ต่าสุด คือ 5.06 รองลงมาคือ Iprodione 20 กรัม/น้า 20 ลิตร ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการฉีดพ่น
สาร carbendazim 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และ จุลินทรีย์ Bacillus subtilis 20 กรัม/น้า 20 ลิตร
ส่วนวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุด (ตารางที่ 2) จากการทดลองครั้งนี้พบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ค่อนข้างสูง คือโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 และ 3 ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสวนค่อนข้างทึบ และความชื้นสูง เหมาะกับ
การเกิดโรคราดา และพบว่ามีปริมาณสารพิษตกค้างในบางกรรมวิธี (ตารางผนวกที่ 5) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากฉีด
พ่นสารเคมีเพียง 3 สัปดาห์ และเก็บผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรขายผลผลิตแบบเหมาสวน จึงเป็นไปได้ว่ายังคงมี
ปริมาณสารตกค้างหลงเหลืออยู่ ในผลผลิต ประกอบกับในขณะที่ทาการทดลองมีปริมาณฝนตกน้อยมาก ซึ่ง
โดยทั่วไปหากมีปริมาณฝนตกหนักอาจเป็นตัวชะล้างสารเคมีออกไปบ้าง โดยเฉพาะสารที่ไม่ดูดซึม เช่น carybaryl
ส่วนสาร benomyl และ carbendazim เป็นสารดูดซึม อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการสลายตัว จึงอาจมี
ปริมาณสารตกค้างในผลผลิตดังกล่าว
จากการฉีดพ่นสารเคมี และจุลิ นทรีย์ ในพื้นที่เกษตรกร อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว
1 เดือน พบว่า การฉีดพ่นสารเคมี benomyl 10 กรัม/น้า 20 ลิตร เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่าสุด คือ 3.41 และ
ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการฉีดพ่นจุลินทรีย์ Bacillus subtilis 20 กรัม/น้า 20 ลิตร Iprodione 20
กรัม/น้า 20 ลิตร carbaryl 15 กรัม/น้า 20 ลิตร และ carbendazim 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ส่วนวิธี
เกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุด (ตารางผนวกที่ 4) จากการทดลองครั้ งนี้พบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสวนค่อนข้างทึบ และฝนตกปริมาณมาก ทาให้ความชื้นสูง ประกอบกั บ
เกษตรกรมีการห่อผล อาจทาให้การระบายความชื้นไม่ดีพอ เหมาะกับการเกิดโรคราดา และพบปริมาณสารพิษ
ตกค้างในบางกรรมวิธี (ตารางผนวกที่ 5) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการห่อผล ทาให้ไม่มีการชะล้างสารเคมีจากฝน
และเนื่องจากไม่มีค่า MRLs ของลองกองตามมาตรฐานของ มกอช. และ Codex จึงเทียบเคียงกับมะม่วง ซึ่งเป็น
ไม้ผลที่จาเป็นต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานเช่นเดียวกับลองกอง ระดับของสารเคมีที่พบถือว่าไม่เกินค่า MRLs
ตามมาตรฐานของ มกอช. ซึ่งกาหนดให้ปริมาณสารพิษตกค้างของ benomyl และ carbendazim มีค่า 5
มก./กก. และ สารคาร์บาริลมีค่า MRLs 1 มก./กก.
สาหรับในพื้นที่เกษตรกร อ.ละงู จ.สตูล พบว่า มีแนวโน้มลดความรุนแรงของระดับการเกิดโรค แต่ให้ผล
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (ตารางผนวกที่ 4) และพบว่าระดับการเกิดโรคค่อนข้างต่า คือโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีการจัดการสวนที่ดี มีการตัดแต่งช่อดอก และการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งช่วย
ลดปริมาณความชื้นในทรงพุ่ม อีกทั้งสภาพสวนค่อนข้างโปร่ง ทาให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการเกิดโรคราดา
และไม่พบปริมาณสารพิษตกค้าง (ตารางผนวกที่ 5) สาหรับในพื้นที่เกษตรกร อ.มะนัง จ.สตูล พบว่าการฉีดพ่น มี
แนวโน้มลดความรุนแรงของระดับการเกิดโรค แต่ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ วิธีเกษตรกร (ตารางผนวกที่ 4)
และพบว่าระดับการเกิดโรคอยู่ในระดับ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสวนค่อนข้างทึบ และความชื้นสูง เหมาะกับการ
เกิดโรคราดา และไม่พบปริมาณสารตกค้าง (ตารางผนวกที่ 5)
3. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลองกอง
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสด พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดเพิ่มขึ้น ทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งเมื่อเก็บที่ระยะเวลาที่นานขึ้น (ภาพผนวกที่2) โดยมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดหลังเก็บ
รักษา 7 วัน อยู่ระหว่าง 2.21-6.33 % และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการรมด้วย 1-MCP และไม่รม
ด้
ว
ย
1-MCP มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ สาหรับกรรมวิธีที่รมด้วย 1-MCP แล้วห่อด้วย
พลาสติกกันกระแทกมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดเฉลี่ยน้อยที่สุด 8.53 % รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ไม่รมด้วย
1-MCP แล้วห่อกระดาษและ การรมด้วย 1-MCP หุ้มด้วยโฟมเน็ต มีค่าเฉลี่ยเป็น 11.15 และ 11.42 %
ตามลาดับ และพบว่าการรมด้วย 1-MCP มีแนวโน้มช่วยลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของลองกองโดย
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พิจารณาจากผลลองกองที่มีการรม จะมีลักษณะของผลสดกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการประเมินคุณภาพ และยัง
พบว่าการสูญเสียน้าหนักสดของลองกองส่วนใหญ่เกิดจากการหลุดร่วงของผลและอาจเกิดจากน้าหนักบริเวณช่อง
เปิดที่ผิวเปลือก (นพรัตน์,2528)
เปอร์เซ็นต์การหลุดร่วง พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงของผลลองกองที่เพิ่มขึ้นตามอายุการ
เก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติเช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสด (ภาพผนวกที่ 3)
การรมด้วย 1-MCP ห่อด้วยโฟมเน็ต พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงของลองกองน้อยที่สุด คือ 17.85 % (14วัน)
และ 41.24 % (21วัน) เมื่อพิจารณาถึงผลการรม 1-MCP มีแนวโน้มช่วยลดการหลุดร่วงของผลลองกองได้
ดีกว่ากรรมวิธีที่ไม่รม 1-MCP ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดุลชาติและคณะ (2548) ที่พบว่าลองกองที่รมด้วย
1-MCP ที่ความเข้มข้น 500 และ1000 ppb มีการหลุดร่วงน้อยกว่าลองกองที่ไม่รมด้วย 1-MCP ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จริงแท้และจารุวัฒน์ (2547) ที่พบว่าการรมด้วย 1-MCP ความเข้มข้น 500 ppb
นาน 6 ชม.สามารถชะลอการหลุดร่วงและการเสื่อมสภาพของลองกองได้ เนื่องจาก 1-MCP สามารถยังยั้งการ
สร้างเอททิลีน ทีส่ ะสมบริเวณขั้วผลจนก่อให้เกิด abscission layer บริเวณขั้วผล ทาให้เกิดการหลุดร่วงได้
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ ( Total Soluble Solid ) และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable
Acidity) พบว่า เวลาการเก็บรักษาทีเ่ พิ่มขึ้น ปริมาณ TSS และTA จะลดลงเล็กน้อย จาก เริ่มต้นที่ 18.07 o Brix
ภายหลัง 21 วัน มีปริมาณ TSS เฉลี่ย 17.33 o Brix ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ กุลศิริ (2547) ที่ทาการ
เก็บรักษาลองกองในสารดูดซับเอทิลีนที่ระดับ 0-9 % พบว่าปริมาณสารดูดซับเอทิลีนไม่มีผลทาให้ปริมาณ TSS
และ ปริมาณ TA แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่มีการใช้สารดูดซับเอทิลีน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลลองกองใช้
กรดและปริมาณของแข็งที่ละลายได้บางชนิด เช่น น้าตาล เป็นสารตั้งต้นการหายใจเพื่อให้ได้พลังงาน (อภิตา และ
คณะ,2541) และยั ง พบว่ า กรรมวิ ธี ที่ มี ก ารรมด้ ว ย 1-MCP และสารดู ด ซั บ เอทิ ลี น ไม่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณการ
เปลี่ยนแปลง TSS และ ปริมาณ TA เมื่อเก็บที่ระยะเวลาที่นานขึ้น
ความสว่างของเปลื อก (L) ความแน่นเนื้อ และ เปอร์เซ็นต์เนี้อ พบว่าในส่ วนของการเปลี่ ยนแปลงสี
เปลือกพิจารณาค่าความสว่าง (L) ของผิวเปลือกลองกอง ค่าความสว่างจะลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญยิ่ง นั่นเท่ากับว่าเปลือกลองกองมีสีน้าตาลเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โดยค่าเฉลี่ยก่อนการเก็บรักษา 50.61
% หลังจากเก็บรักษาลองกอง 21 วัน เฉลี่ยลดลงเหลือ 46.51 % และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุ ณหภูมิที่
เหมาะสมต่อ การเก็ บ รั กษาจะพบว่า หากมีก ารเก็ บรั กษาที่อุ ณหภูมิ 18 OC ภายหลั งเก็บ รัก ษา 7 วัน มี การ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกน้อยกว่าการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง ซึ่งจะเกิดผิวสีน้าตาลและผลเหี่ยวเร็วอย่างเห็น
ได้ชัด (ภาพผนวกที่ 6) ลองกองจะเริ่มมีสีน้าตาลเพิ่มขึ้นเมื่อค่าความสว่างลดลง สาหรับความแน่นเนื้อ และ
เปอร์เซ็นต์เนื้อลองกองมีผลทานองเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติสาหรับทุกกรรมวิธี แต่จะแตกต่างกันเมื่อ
อายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นมีผลทาให้ความแน่นเนื้อ และเปอร์เซ็นต์เนื้อ เปลี่ยนแปลงไป โดยความแน่นเนื้อซึ่งเป็น
ส่วนของเปลือกก็จะมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเก็บที่ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น จึงทาให้ค่าความแน่นเนื้อเพิ่มขึ้น
อายุการเก็บรักษาและการยอมรับในการบริโภค พบว่า การเก็บรักษาลองกองในห้องเย็นอุณหภูมิ 18 OC
ได้นาน 14 วันหลังการเก็บรักษา กรรมวิธีที่มีการรมด้วย 1-MCP ห่อด้วยโฟมเน็ตร่วมกับสารดูดซับเอทิลีน พบว่า
มีเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงน้อยที่สุด คือ 14.11 % และเมื่อพิจารณาถึงการยอมรับได้ของผู้บริโภค จะพบว่า การ
เก็บรักษาที่ 14 วัน ผู้บริโภคยังสามารถยอมรับได้ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกผลลองกองได้ โดยมีคะแนนสี
เปลือก 2.5 สีเนื้อ 2.69 และรสชาติ 2.73 แต่หากเก็บรักษาในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นคือ 21 วัน พบว่า
ผู้บริโภคไม่สามารถยอมรับได้ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกผลลองกอง
4. การขยายผล
การขยายผลในพื้นที่อื่นๆ เป็นไปในลักษณะการนาเทคโนโลยีที่ได้ไปดาเนินการในพื้นที่ปลูก ลองกองๆที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน (Transfer Technology) โดยในปี 2549 ได้ขยายผลไปยังแปลงเกษตรกรข้างเคียงและ
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เกษตรกรที่สนใจ ในพื้นที่ จ.สงขลาและสตูล จานวน 12 ราย และในปี 2550 –ปัจจุบัน ได้ดาเนินการขยายผลสู่
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการดาเนินงานโครงการนั้น เป็นการดาเนินงาน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยหลักการทรงงาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อจะนาไปสู่การดารงชีพที่มีความสุข
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เหมาะสม เอื้ออานวยการ
ต่อกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร ที่จะก่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ต่อไป
1. “เข้าใจ” เกษตรกรได้เข้าใจ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี จนกระทั่งสามารถพัฒนาตนเองได้ ใน ปี
2550-2552 ได้ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลผลิตลองกองคุณภาพ” ให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3,794 ราย จาการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า
เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยก่อนฝึกอบรมมีความรู้ 68.1 % และหลังฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็น 85.4 %
(ตารางผนวกที่ 3)
2. “เข้าถึง” สร้างแปลงต้นแบบการผลิตลองกอง ดาเนินการภายในศูนย์เครือข่าย คือ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรปัตตานี จานวน 1 แปลง 10 ไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จานวน 3 แปลง
20 ไร่ ศูน ย์ วิจั ย และพั ฒ นาการเกษตรนราธิว าส จานวน 3 แปลง 18 ไร่ และศูนย์วิ จัยและพัฒ นาการ
เกษตรรือเสาะ จานวน 3 แปลง 3 ไร่ รวม จานวน 10 แปลง 51 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ
การจัดการทรงพุ่มในการเตรียมความพร้อมของต้นลองกอง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมผสาน
ในสวนลองกองเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการจัดการช่อดอก ช่อผลในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตลองกอง นอกจากนี้
ได้นาเกษตรกรในพื้นที่ 5 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 73 ราย ศึกษาดูงาน เรื่อง “การผลิตไม้ผล (ลองกอง
เงาะ ทุเรียน มังคุด) เพื่อการส่งออก” ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2551 ณ จ.จันทบุรี ระยอง และตราด
จากการศึกษาดูงาน พบว่าเกษตรกรก็มีความเข้าใจอยู่ในระดับดี -ดีมาก ร้อยละ 86.25 61.25 และ 57.5
ตามลาดับ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 91.25 71.25 และ 65 ตามลาดับ ทั้งนี้
การที่เกษตรกรมีความสนใจและเข้าใจในเรื่องการผลิ ตทุเรียน และการผลิตลองกองต่า เนื่องจากในวันเวลา
ดังกล่าวมีฝนตกหนัก ทาให้ไม่สามารถดูงานในสวนเกษตรกรได้อย่างเต็ มที่ จากการศึกษาดูงาน จะเห็นได้ว่า
เกษตรมีความพึงพอใจในหัวข้อ/เนื้อหาในการศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก และสามารถนาเนื้อหา ประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
3. “พัฒนา” จัดทาแปลงทดสอบ ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดการทรงพุ่มในการเตรียมความพร้อมของต้น
เกษตรกรจานวน 60 ราย พื้นที่ 120 ไร่ 2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมผสานในสวนลองกองเพื่อ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกร จานวน 320 ราย พื้นที่ 640 ไร่ 3) การจัดการช่อดอก ช่อผลในการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตลองกอง เกษตรกรจานวน 60 ราย พื้นที่ 120 ไร่ จากการเก็บข้อมูลผลผลิตลองกองในปี 2551-2552
พบว่า วิธีการจั ดการช่อดอก ช่อผล ให้ผลผลิต สูงสุด 1,150 กก./ไร่ รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี 1,098 กก./ไร่ การจัดการทรงพุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมของต้นลองกอง 1,005 กก./ไร่ ตามลาดับ
และวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตต่าสุด 745.5 กก./ไร่ วิธีแนะนาทั้ง 3 วิธีการ ทาให้ได้ผลผลิตลองกองคุณภาพเกรด
A เพิ่มขึ้นจากวิธีเกษตรกร คิดเป็น 117.3 131.5 และ 138.9 % ตามลาดับ และวิธีแนะนาทั้ง 3 วิธีการ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสูง ถึง 9,198-11,974 บาท/ไร่/ปี ดังนั้น หาก
เกษตรกรผู้ผลิตลองกองนาเทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพของกรมวิชาการเกษตรไปใช้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ก็
จะสามารถผลิตลองกองได้อย่างมีคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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5. การประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร
หลังจากดาเนินการทาแปลงทดสอบแล้วได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับบริการที่เข้า
ร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยี การผลิต และโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 109 ราย ใน จ.สตูลและสงขลา แบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกันคือ
5.1 คุณภาพของผลงานวิจัย พบว่าผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการความพึงพอใจ
อยู่ที่ระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 83.6 นาไปใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้ านได้ระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุด
ร้อยละ 72.9 นาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้พึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 80.9 การนาไปปฏิบัติได้จริง
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 62.1 ในแง่เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน(ลดต้นทุน/สร้างกาไร) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 71.8 ผลงานใหม่ๆมีความ
หลากหลาย ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ 70.5
5.2 คุณภาพเจ้าของหน้าที่ พบว่าเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุด
ร้ อยละ 82.1 เจ้ า หน้ าที่ใ ห้ คาแนะน าที่ ตรงประเด็น มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุ ด ร้อยละ 80.6 เจ้ า หน้า ที่
น่าเชื่อถือ ให้คาแนะนาตรงตามหลักวิชาการมีระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ 79.6 ในส่วนเจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ตรวจติดตามงานสม่าเสมอต่อเนื่องและทั่วถึงระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ
91.5 สาหรับเรื่องของการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ได้อย่างสะดวกมีระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุด
ร้อยละ 68.3
5.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่าด้านสื่อที่เผยแพร่(แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารวิชาการ) เข้าใจง่าย
น่าสนใจ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการและทั่วถึงผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ
78.5 สาหรับรูปแบบการเผยแพร่มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการระดับความพึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ
80.6 การเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอ ทันต่อเหตุการณ์ ความพึงพอใจอยู่ทีมาก-มากที่สุดร้อยละ
60.2 ส่วนทางด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานให้ทราบมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่มาก-มากที่สุดคือ ร้อยละ 72.1
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
1. เทคโนโลยีการผลิตลองกอง
1.1 การจัดการสวนลองกองตามวิธีแนะนาสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 45.1 % และได้ลองกองที่มีคุณภาพ
เกรด A มากที่สุด 51.6 % ในขณะที่วิธีเกษตรกรได้ลองกองคุณภาพเกรด C มากที่สุดคือ 34.8 % ซึ่งการ
ผลิตลองกองให้ได้คุณภาพเกรด A จะทาให้ขายได้ราคาที่สูงขึ้น
1.2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า วิธีแนะนาให้ผลตอบแทน 18,833.1 บาท/ไร่ และวิธี
ของเกษตรกร ให้ผลตอบแทน 10,917.0 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 72.5 %
1.3 ถ้าเกษตรกรหันมาจั ดการสวนลองกองตามวิธีแนะนา แทนวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม เกษตรกร
จะต้องมีการลงทุนเพิ่ม 2,571.8 บาท/ไร่ โดยได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 7,916.1 บาท/ไร่
1.4 เทคโนโลยีที่เกษตรกรให้การยอมรับและนาไปปฏิบัติคือ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การใช้ ไส้เดือน
ฝอย การตัดแต่งช่อดอก/ช่อผล การปลิดผล การใช้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน การใช้สารแคลเซี่ยม-โบรอน และการคัด
เกรดผลผลิต
2. เทคโนโลยีการจัดการโรคลองกอง
การใช้วิธีผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมี benomyl 10 กรัม/น้า 20 ลิตร หรือจุลินทรีย์ Bacillus
subtilis 20 กรัม/น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ร่วมกับการตัดแต่งกิ่ง และการจัดการสวน มี
แนวโน้มลดความรุนแรงของระดับการเกิดโรคได้
3. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลองกอง
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การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองโดยการรมด้วยสาร 1-MCP ที่ระดับความเข้มข้น 500 ppb และหุ้ม
ด้วยโฟมเน็ตร่วมกับสารดูดซับเอทิลีน(ด่างทับทิม) และเก็บรักษาในห้องเย็นอุณหภูมิ 18 OC สามารถยืดอายุการ
เก็บรักษาได้นาน 14 วัน
4. การขยายผล
4.1 สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทางด้าน ลองกอง ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,794 ราย ทาให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 17.3 %
4.2 สร้างแปลงต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 10 แปลง
51ไร่ และจากการศึกษาดูงาน ทาให้เกษตรกร เข้าใจ เข้าถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตลองกองมากขึ้น
4.3 ขยายผลเทคโนโลยี การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตลองกองไปสู่ เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 440 ราย พื้นที่ 880ไร่ ทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพดีขึ้น วิธีแนะนาทั้ง 3
วิธีการ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสูงถึง 9,198-11,974 บาท/ไร่
4.4 จากหลักการดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทาให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มความมั่นคง ยั่งยืน และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง
5. คาแนะนา
5.1 ควรให้ความรู้ด้านการผลิตลองกองควบคู่กับการตลาด ซึ่งจะทาให้เกษตรกรสามารถผลิตลองกองที่
มีคุณภาพเกรด A และ เกรด B ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทาให้ผลผลิตได้ราคาสูง รายได้ของเกษตรกร
ก็จะสูงตามไปด้วย
5.2 ควรมีเครือข่ายผู้ผลิตลองกองในแต่ละจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารในการผลิตหรือจาหน่าย
5.3 เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการจัดการสวนให้เป็นสวนเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมและถูกหลักวิชาการ
5.4 การจัดโรคราดาในผลผลิตลองกอง ควรเน้นการตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง และตัดแต่งช่อดอกและผลไม่ให้
แน่นเกินไป หากมีการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี benomyl อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตรหรือ หรือสารชีวินทรีย์
Bacillus subtilis 20 กรัม/น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
5.5 การยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง ควรปรับใช้สารดูดซับเอทิลีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือเพิ่ม
ปริมาณสารดูดซับมากขึน้ ซึ่งน่าจะลดเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วง และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดได้
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับเทคโนโลยีการผลิตลองกองและการจัดการโรคราดาในผลผลิต
ลองกองที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนาไปปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทน ให้สูงขึ้นจากวิธีผลิต
แบบเดิม โดยได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น 45.1 % และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 72.5 %
2. ได้วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองโดยการรม 1-MCP และหุ้มด้วยโฟมเน็ตร่วมกับสารดูดซับเอ
ทิลีนในการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง เพื่อเพิ่มช่องทางการวางจาหน่ายผลผลิตลองกอง
3. นักวิจัยสามารถนาผลการทดลอบและปัญหาไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พร้อมใช้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. ได้ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร จ.สงขลา และสตูล ปี 2549 จานวน 12 ราย และปี 2550 –ปัจจุบัน
ขยายผลสู่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 440 ราย
5. การเผยแพร่ จัดนิทรรศการ และจัดทาเป็นเอกสารคาแนะนาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
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5.1 จัดนิทรรศการ “การผลิตลองกองคุณภาพ” ในงาน “วันลองกอง” วันที่ 23 กันยายน 2551
ณ จ.นราธิวาส
5.2 จัดนิทรรศการ “การผลิตลองกองคุณภาพ” ในงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และพิธี
มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-0๑ ค)” วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 ณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.นราธิวาส
5.3 จัดนิทรรศการ “โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ในงาน “
พัฒนาการเกษตรแนวใหม่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผาสุก-ร่มเย็น” วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม เจ.
บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5.4
จัดนิทรรศการ “การผลิตลองกองคุณภาพ” ภายใต้นิทรรศการ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
อาชีพและเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้” ร่วมกับหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “ราช
พฤกษ์ร่วมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 ณ จ.เชียงใหม่
.
5.5 จัดนิทรรศการ “โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐสังกัดกรมวิชาการเกษตรในงาน “ผลงานกรมวิชาการเกษตร” วันที่ 19-21 มกราคม 2552
ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร
5.6 จัดพิมพ์ลงวารสาร “เกษตรชายแดนใต้” ราย 2 เดือน ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน
2551 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551 และฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
5.7 จัดทาคู่มือ“การผลิตลองกองคุณภาพ” จานวน 1,000 เล่ม ปี 2551 และ จั ด ท า ห นั ง สื อ
“การผลิตลองกองคุณภาพ” ในงานมหกรรมวิชาการเกษตร/ตลาดนัดสินค้าเกษตรของดี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
36 ปี กรมวิชาการเกษตร วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2552
5.8 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2550-2552โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเกษตรกรทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมใจ และร่วมพลัง ในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยะลา และกลุ่มวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอาเภอ
และองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ ศูนย์สารทนเทศ กอง
แผนงานและวิ ช าการ กรมวิ ช าการเกษตร ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ และภาควิ ช าพื ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องเย็น
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2546. ระบบการจัดการคุณภาพ:การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สาหรับลองกอง
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กุลศิริ อดิเรกลาภ 2547. การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองโดยการใช้ภาชนะบรรจุก๊าซ O2 CO2 ร่วมกับปริมาณ
สารดูดเอทธิลีน วิทยานิพนธ์ สาขาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ISBN 974-15-1173-6 104 หน้า.
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เกริกชัย ธนรักษ์ ไพบูลย์ ฉวรรณกุล จินดารัตน์ สิทธิพล และสุนันท์ ธีราวุฒิ. 2538. การตัดแต่งช่อดอก
ลองกอง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจาปี 2538.
จริงแท้ ศิริพานิช 2544. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บผักและผลไม้ กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จริงแท้ ศิริพานิช และ จารุวัฒน์ โรจนภัทรากุล.2547 การชะลอการหลุดร่วงของผลลองกองโดยใช้ 1Methylcyclopropene ว.วิทยาศาสตร์เกษตรปีที่ 35 ฉบับที5่ -6(พิเศษ)สิงหาคม-ธันวาคม 2547
หน้า 487-491.
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ วานิช ศรีละออง และอินทิรา ลิจันทร์พร. 2548. ผลของการใช้สาร
1Methylcyclopropene(1-MCP) ต่อการหลุดร่วงของลองกอง( Aglaia dookoo Griff) ว.วิทยาศาสตร์
เกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 5-6(พิเศษ) กันยายน –ธันวาคม 2548 หน้า 485-488.
มงคล แซ่หลิม สายัณห์ สดุดี จาเป็น อ่อนทอง และสุภาณี ชนะวีรวรรณ . 2544. รูปแบบการเจริญเติบโต
และพัฒนาการในรอบปีของลองกองในภาคใต้. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 23 : 467-468.
วัชรี สมสุข อัจฉรา ตันติโชดก และอุทัย เกตุนุติ . 2529. ไส้เดือนฝอย (Neoaplectana carpocapsae)
ควบคุมหนอน กินใต้ผิวเปลือกสกุลลางสาด. ว.กีฏและสัตววิทยา. 8: 115-119.
วรรณี ฉันศิริกุล อศิรา เฟื่องฟูชาติ วาณี ชนเห็นชอบ นภดล เกิดดอนแฝก วราวุธ ภั ทโรพงศ์ ตติยา ตรงสถิตกุล
สรญา พิบูลสัมฤทธิ์ และเสาวภา ไชยวงศ์ บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ(MTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 หน้า.
สมใจ แก้วสร. 2548. โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง และการควบคุมโรคก่อนเก็บเกี่ยวด้วยสารเคมีและ
ชีวภัณฑ์ควบคุมเชื้อรา. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 95 หน้า.
เสมอใจ ชื่นจิตต์ และสุภาพ จันทรัตน์. 2546. โรคของลองกองและแนวทางในการป้องกันกาจัด. ใน
เอกสารประกอบการผลิตและการจัดการผลผลิตลองกองในภาคใต้. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี.
สุรกิตติ ศรีกุล. 2536. วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวลองกอง. เอกสารประกอบการฝึกอบรม “แนวทางการ
จัดการสวนลองกอง” ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฏร์ธานี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
----------- . 2545. โรคไม้ผล. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร 120 หน้า
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2551.ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร.ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร.
110 หน้า.
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5. 2552. สถานการณ์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2552.
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บูรณาการแผนบริหารจัดการผลผลิตผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้ ปี
2552.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ณห้องประชุมโรงแรมโฆษิต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
อภิตา บุญศิริ เจริญ ขุนพรหม สมนึก ทองบ่อ ยุพิน อ่อนศิริ.2541. ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเก็บรักษาผล
ลองกอง รายงานการวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.นครปฐม
17 หน้า
Eckert, J.W. 1983. Control of postharvest disease with antimicrobrial agent, pp. 256-283. In
Postharvest Physiology
and Crop Preservation. McGRAW-Hill Book Co., New York.
http://www.acfs.go.th/show
MRL.php?Product=0&Residue=4&out_style=by+Commodity.
21/10/2552
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 เปรียบเทียบวิธีแนะนาและวิธีเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดการสวนลองกอง
วิธีแนะนา

วิธีเกษตรกร

1. เตรียมความพร้อมของต้น
- ตัดแต่งกิ่ง
- ใส่ปุ๋ย
- ป้องกันกาจัดหนอนชอนเปลือก
ลองกอง
- การให้น้า

ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว เช่นกิ่ง
แขนง กิ่งที่เป็นโรคและกิ่งแห้ง
ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 25-30 กก./ต้น
ร่วมกับให้ปุ๋ยเคมีสตู ร 15-15-15 ใน
อัตรา 2 กก./ต้น
พ่นไส้เดือนฝอยสาเร็จรูป
(Steinernema carpocapsae)
ระบบสปริงเกอร์

ตัดแต่งบ้างเล็กน้อย
ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 5-10 กก./
ต้นและปุย๋ เคมี 15-15-15
อัตรา 0.5 - 1 กก./ต้น
ใช้สารป้องกันกาจัดแมลง เช่น
คาร์บาริล และคลอไพริฟอส
ระบบสปริงเกอร์

2. ชักนาและกระตุ้นการออกดอก
- ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กก./ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา
ต้น ก่อนออกดอก 1-2 เดือน
0.5-1 กก./ต้น

- งดการให้น้า

งดการให้น้า 30-45 วันและ ตัดหญ้า
บริเวณโคนต้นออก ด้วยเครื่องตัดหญ้า

- ให้น้าปริมาณมากทันที เพื่อกระตุน้
การพัฒนาการระยะแรกของตาดอก

ให้ประมาณ 850-1,000 ลิตร/ต้น

งดการให้น้า 20-25 วัน และ
พ่นสารเคมีกาจัดวัชพืช เช่น
ไกลโฟเสท
ให้น้าประมาณ 350-500
ลิตร/ต้น

3. เพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพ
- พ่นจิบเบอเรลลิน(GA3)
- ตัดแต่งช่อดอก
- ใส่ปุ๋ยเคมี
- พ่นสารแคลเซี่ยม-โบรอน
- ตัดแต่งช่อผล

พ่นจิบเบอเรลลิน(GA3) ชนิดน้า 2
เปอร์เซ็นต์ อัตรา 50 ซีซีต่อน้า 20
ลิตร
ตัดแต่งช่อดอก 2 ครั้ง เหลือ 1-2 ช่อ/
ตาแหน่ง
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1
กก./ต้น
พ่นสารแคลเซี่ยม-โบรอน อัตรา 30 ซีซี
ต่อน้า 20 ลิตร
ตัดแต่งช่อผล 2 ครั้ง ให้เหลือ 1 ช่อ/
ตาแหน่ง หรือตามความเหมาะสมกับ
ความสมบูรณ์ของต้น


มีบางสวนตัดแต่งช่อดอก 1
ครั้ง เหลือ 3-4 ช่อ/ตาแหน่ง
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 0.5 กก./ต้น

มีบางสวนตัดแต่งช่อผล 1 ครั้ง
เหลือ 2-3 ช่อ/ตาแหน่ง
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ขั้นตอนการจัดการสวนองกอง
- ปลิดผล
- กาจัดแมลงวันทอง
- ใส่ปุ๋ย ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

- ห่อช่อผล
4. เก็บเกี่ยวผลผลิต
- นับอายุวันเก็บเกี่ยว
- ดูสีผิวเปลือก
- ดูเนื้อ
- การชิม
5. ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
- การตัดแต่งช่อผล
- การคัดเกรดผลผลิต

วิธีแนะนา
ปลิดผลเสียหายทิ้งเช่น ผลเน่า ผลแตก
ใช้สารเมทธิลยูจินอล
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 หรือ 13-13-21
อัตรา 1-2 กก./ต้น ร่วมกับการงดให้น้า

วิธีเกษตรกร


บางสวนใส่ปุ๋ยชีวภาพ อัตรา 23 กก./ต้น บางสวนใส่ปุ๋ยเคมี
13-13-21 อัตรา 0.5 กก./
ต้น

ห่อช่อผลในสัปดาห์ที่ 5-8 หลังการติดผล



นับอายุวันเก็บเกี่ยว 13- 14 สัปดาห์
สีเหลืองนวลทั้งช่อ
เนื้อขาวใส
รสชาติหวานหอม


สีเหลืองทั้งช่อ
เนื้อขาวใส
รสชาติหวานหอม

ตัดแต่งช่อผล เช่น ผลเน่า ผลแตก
คัดเกรดช่อผล (เกรด A B C และเกรดต่า)




หมายเหตุ  = ไม่มีการปฏิบตั ิ
ตารางผนวกที่ 2 เปรียบเทียบผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน ระหว่างวิธีแนะนากับวิธีของเกษตรกร
รายการ

วิธีแนะนา

วิธีเกษตรกร

ผลผลิต (กก./ไร่)

1,052.1

725.2

ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)

8,611.7

6,040.0

รายได้ (บาท/ไร่)

27,444.8

16,957.1

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)

18,833.1

10,917.1

BCR
3.2
2.8
BCR คือ (Benefit Cost Ratio) = รายได้ (บาท/ไร่)/ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
BCR  1 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ไม่ควรทาการผลิต
BCR = 1 รายได้เท่ากับรายจ่าย ไม่มีกาไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงในการผลิตไม่ควรทาการผลิต
BCR  1 รายได้มากกว่ารายจ่าย มีกาไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถทาการผลิตได้
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ตารางผนวกที่ 3 ผลการทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ลองกอง” ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พื้นที่ดาเนินการ

คะแนน (%)

จานวนเกษตรกร (ราย)

ก่อนทาการอบรม

หลังทาการอบรม

สงขลา

443

71.6

87.3

สตูล

537

73.8

88.5

ปัตตานี

750

60.0

85.3

ยะลา

353

69.6

79.0

นราธิวาส

1,111

65.5

86.9

รวม

3,794

68.1

85.4

ตารางผนวกที่ 4 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคราดาของลองกองหลังการฉีดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว
ชนิดของสาร และ
อัตราการใช้
Control
Benomyl 10 g/ 20 l.
Carbaryl 15 g/ 20 l.
Carbendazim 10 ml/ 20 l.
Ipodione 20 g/ 20 l.
Mancozeb 50 g/ 20 l.
Bacillus subtilis 20 g/ 20
l.
CV (%)

อ.จะนะ
จ.สงขลา
2.18
1.87
2.00
1.87
2.00
19.3
1.81

อ.สะเดา
จ.สงขลา
10.00a
5.06d
8.68ab
7.18bc
6.75c
8.43ab
7.81abc

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
7.33a
3.41c
5.00bc
5.24abc
5.00bc
5.83ab
4.75bc

อ.ละงู
จ.สตูล
2.25
2.00
2.12
1.81
1.87
1.87
1.93

อ.มะนัง
จ.สตูล
6.06
5.00
5.43
4.56
5.00
5.56
5.43

9.86

10.03

15.93

11.04

14.89

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % โดยวิธี DMRT
ตารางผนวกที่ 5 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ : Steinwondter h. 1985. Universal 5 min on-line
Method for Extracting and isolating Pesticide Residue and Industral Chemicals. Fresenius Z. Chem. No 1155.
โดยเครื่อง GC Perkin Elmer Auto System XL และ Agilent 6890
สถานที่
อ.จะนะ จ.สงขลา
อ.สะเดา จ.สงขลา
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
อ.ละงู จ.สตูล
อ.มะนัง จ.สตูล

Benomyl
3.47
0.23
-

ปริมาณสารตกค้าง (mg./kg.)
Carbaryl
Carbendazim
Iprodione
0.19
7.06
0.55
0.21
-

mancozeb
-

หมายเหตุ : ไม่มีค่า MRLs ของลองกองใน Codex MRLs และ มกอช.
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ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 4

ระดับ 5
ภาพผนวกที่ 1 ระดับการเกิดโรคของลองกอง
ไม่รม ห่อกรดาษ
ไม่รม พลาสติก+สารดูดซับ
รม โฟมเน็ต +สารดูดซับ

ไม่รม ห่อกรดาษ+สารดูดซับ
รม ห่อกรดาษ
รม พลาสติก+สารดูดซับ

ไม่รม โฟมเน็ต +สารดูดซับ
รม ห่อกรดาษ+สารดูดซับ

การสูญเสี ย น้ าหนัก(%)
30
25
20
15
10
5
0
0วัน

7วัน

14วัน

21วัน

อายุการเก็บรักษา (วัน)

ภาพผนวกที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักสดของลองกองที่รมด้วย 1-MCP ร่วมกับสารดูด
ซับ เอทิลีนและห่อด้วยวัสดุต่างๆ ที่เก็บรักษาในห้องอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส

16

17

ไม่รม ห่อกรดาษ
ไม่รม พลาสติก+สารดูดซับ
รม โฟมเน็ต +สารดูดซับ

ไม่รม ห่อกรดาษ+สารดูดซับ
รม ห่อกรดาษ
รม พลาสติก+สารดูดซับ

ไม่รม โฟมเน็ต +สารดูดซับ
รม ห่อกรดาษ+สารดูดซับ

การหลุดร่วง(%)
100
80
60
40
20
0
0วัน

7วัน

14วัน

21วัน

อายุการเก็บรักษา(วัน)

ภาพผนวกที่3 การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงของลองกองที่รมด้วย 1-MCP ร่วมกับสารดูดซับ
เอทธิลีนและห่อด้วยวัสดุต่างๆ ที่เก็บรักษาในห้องอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส

ห่อกระดาษ

โฟมเน็ต

พลาสติกกันกระแทก

ภาพผนวกที่ 4 กรรมวิธีการห่อผลลองกองก่อนบรรจุลงภาชนะ

สารดูดซับเอทิลีน(ด่างทับทิม)
กล่องกระดาษลูกฟูก
ภาพผนวกที่ 5 สารดูดซับเอทิลีน และภาชนะบรรจุลองกองในการทดลอง

ตะกร้าพลาสติก
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เก็บที่อุณหภูมิห้อง

เก็บห้องเย็นอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส

ภาพผนวกที่ 6 เปรียบเทียบลองกองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง(ซ้าย) และห้องเย็นอุณหภูมิ 18 OC (ขวา)
ภายหลังการเก็บรักษา 7 วัน
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