
สารบัญ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
พันธุ
การขยายพันธุ
การปลูก

ลองกองเปนไมผลในสกุลเดียวกันกับลางสาดและดูกูมีถ่ินกํ าเนิดอยู แ
อินโดนีเซีย ฟลิปปนสและตอนใตของประเทศไทย ปจจุบันมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกก
และภาคตะวันออกเพราะคิดวาใหผลตอบแทนสูง แตในความจริงแลวการทํ 
ผลตอบแทนที่ดีก็ตอเม่ือเกษตรกรสามารถจัดสวนลองกองไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถผลิตลองกองไดในปริมาณและคุณภาพที่ดี โดยใชตนทุนการผลิตที่เหม
วางแผนการตลาดใหกับผลผลิตเพือ่ใหจ ําหนายไดราคาดี

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ลองกองเปนไมผลเมืองรอนที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในสภาพภูมิอากา

ที่เหมาะสมอยูระหวาง25-30 องศาเซลเซียส ความช้ืนในอากาศคอนขางสูง 70-8
2,000-3,000 มิลลิเมตรตอป จ ํานวนวันท่ีฝนตกประมาณ 150-200 วันตอป ด
ปนทรายที่มีอินทรียวัตถุคอนขางสูง และจ ําเปนตองมีแหลงน้ํ าเพียงพอที่จะใหน้ํ าก
เวลาและปริมาณท่ีตองการ

เรียบเรียง
วันทนา บัวทรัพย   กองสงเสริมพืชสวน
เรืองเดช นิเวศประเสริฐ  กองสงเสริมพืชสวน

จัดทํ า
วเิชียร ภิรมยสุภาพ
กองเกษตรสัมพันธ

ท่ีปรึกษา
พรทิพย สุคนธสิงห
กองสงเสริมพืชสวน
ชาย โฆรวิส
ศูนยวิจัยพืชสวนสุราษฎรธานี
มนตร ีวงศรักษพานิช
กองสงเสริมพืชสวน

ภาพประกอบ
ศูนยวิจัยพืชสวนสุราษฎรธานี
ลองกอง

ถบหมูเกาะมลายู  
นัมากในเขตภาคใต
าสวนลองกองจะให 
 กลาวคือ จะตอง
าะสม และจะตอง 

ศรอนขึ้น อุณหภูมิ
0% มีปริมาณน้ํ าฝน 
นิท่ีดีควรเปนดินรวน
บัตนลองกองไดตาม
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หนากอ

ลองกองเปนพืชทีช่อบรมเงาแตไมชอบลมแรง เพราะถาแสงแดดจัดจะท ําใหใบไหม สวนลมแรงจะ
พัดเอาความช้ืนออกจากสวนจึงควรสรางรมเงาและปลูกไมบังลมรอบๆ สวน

พันธุ
ลองกอง ดูกูและลางสาดเปนไมผลในสกุลเดียวกัน ซ่ึงแบงออกไดเปน 3กลุม คือ
1. กลุมลองกอง เปนกลุมที่ผลผลิตมีคุณภาพดีที่สุดมีเมล็ดนอยหรืออาจจะไมมีเมล็ดเลย 

ใบมีลักษณะคลายคลึงกันมาก คือมีสีเขียวเขมและมีรองใบลึก ทํ าใหดูเหมือนกับวาใบหยักเปนคล่ืน  
ซ่ึงกลุมน้ีแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ

ลองกองแหง ผลสุกจะมีเน้ือใสเปนแกว เนื้อแหง หวานและมีกล่ินหอมชวนรับประทาน สวนเปลือก
หนามีสีเหลืองคล้ํ าและไมมียาง

ลองกองน้ํ า ผลสุกจะมีเน้ือคอนขางฉ่ํ าน้ํ า สีเปลือกเหลืองสวางกวา

ลองกองปาลาแมหรือลองกองแปรแมร ผลสุกจะมีเน้ือน่ิม กล่ินไมหอมเหมือนลองกองน้ํ า  
เปลือกบางและมียางบาง

2. กลุมดูกูหรือลูกู ลักษณะใบคอนขางหนาและมีสีเขียวเขมคลายลองกอง แตหยักเปนคล่ืนนอย
กวา ขนาดผลคอนขางใหญและมีเปลือกหนากวาลองกอง มีเมล็ดมาก และมีเน้ือฉ่ํ าน้ํ า ที่พบม ี 2 ชนิด 
คือ

ดูกูแปรแมรมีผลคอนขางรีกนผลแหลม ผิวยนเล็กนอย

ดูกูน้ํ า มีผลคอนขางกลมมีผิวสดใสกวาดูกูแปรแมร

3. ลางสาด ใบบางกวาลองกอง คล่ืนใบไมเดนชัด ผลเล็กกวาลองกอง ผลสุกมีสีเหลืองนวล 
เปลือกบางมียางเหนียว มีเมล็ด2-3 เมล็ดตอผล
ลองกอง
นน้ี หน
ลองกองปาลาแม
าถัดไป
ลางสาด
สารบัญ
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หนากอนน้ี

เกษตรกรสามารถจํ าแนกตนพันธุไดโดยสังเกตจากลักษณะของใบ แตตองมีประสบการณพอสม
ควร

การขยายพันธุ
การขยายพันธุลอง

เมล็ด ทาบกิ่ง  ตอก่ิง(เสีย

การเพาะเมล็ด
ทํ าไดโดยคัดเลือกเ

มาปะปน โดยท่ีผลลองกอ
เมล็ดเทาน้ัน ลางเมล็ดให
1:1 โดยฝงเมล็ดในวัสดุ 
ชื้นอยูเสมอ เมล็ดก็จะเร
ประมาณ 1-3 ตน จากน

การทาบก่ิง ตอกิ่ง 
เพาะเมล็ดลองกองที่กลา
เปนตนตอ ซ่ึงตนตอท่ีเหม
ใหผลผลิตแลว และควรท
โตมีความสมบูรณสูง รวม
กันไดอยางสมบูรณ

การทาบก่ิง วิธีทาบก
กอง
บย

มล็ด
ง 
สะ
เพา
ิม่งอ
ั้นเม

แล
วแล
าะ

 ํากา
ท้ัง

ิ่งท
ลางสาด
หนาถ

เพื่อจุดมุงหมาย
อดและเสียบขาง

ลองกองพันธุแท
100 ผล หนักป
อาด ผ่ึงลมใหแ
ะลึกประมาณคร
กหลังจากเพาะป
ื่อใบคูแรกแกเต็ม

ะการติดตา โดย
วขางตน จะปร
สมควรจะมีอายุป
รขยายพันธุในฤ
เปนระยะท่ีความ

ี่ใหผลดี คือ การ
ลองกอง
ดัไป

ใหไดตนพันธ
) และติดตา

มาปลูกโดยม
ระมาณ 2 ก
หงแลวน้ํ าไปเ
ึง่เซนติเมตรแ
ระมาณ 15
ที่จึงยายไปป

ใชตนตอท่ีเพ
ะสบความสํ า
ระมาณ 7-1
ดูฝน เพราะต
ช้ืนในอากาศ

ทาบกิ่งแบบป
ลองกองกาลาแม
สารบัญ

ุ ดี  พันธุแทสามารถทํ าไดหลายวิธีทั้งเพาะ

ัน่ใจวาไมมีเมล็ดพันธุอ่ืน เชน ลางสาด ดูก ู
ก. จะมีเมล็ดสมบูรณเพยีงประมาณ 10-12 
พาะทันท ี ในข้ีเถาแกลบผสมทราบ ในอัตรา 
ลวเกล่ียกลบดวย วัสดุเพาะ ดูแลรดน้ํ าใหชุม
-45 วัน เมล็ด 1 เมล็ดจะงอกไดตนกลา
ลูกในถุงเพาะช ําตอไป

าะเมล็ดจากดูกูหรือลางสาด ตามวิธีเดียวกับ
เร็จมากกวาการถอนตนกลาจากใตตนมาทํ า
0 เดือน สวนตนแมพันธุควรเปนตนพันธุดีท่ี
นตอและตนแมพันธุอยูในระยะการเจริญเติบ
สูงซ่ึงจะชวยใหเน้ือเย่ือบริเวณรอยตอประสาน

าด ดัดแปลง หรือฝานบวบแปลง
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การตอก่ิง ท ําได 2 วิธี คือ การเสียบยอด และ เสียบขาง

การเสียบยอด เปนวิธีที่นิยมกันมากที่สุด ตนตอที่เหมาะสมสมควรมีขนาดประมาณคร่ึง
เซนติเมตร กิ่งพันธุที่นํ ามาใชจะมีขนาดใหญหรือเล็กกวาตนตอก็ใชได โดยใชเทคนิคจัดแนวเน้ือเย่ือ
เจริญใหตรงกันดานใดดานหน่ึง โดยถากิ่งพันธุดีมีขนาดใหญกวาตนตอใหใชไมไผผาซีกมาชวยค้ํ าพยุง
ลํ าตนจนกวารอยแผลประสานกันสนิท

การเสียบขาง วิธีน้ีเหมาะกับตนตอท่ีมีอายุมากกวา 1 ป หรือมีขนาดประมาณแทงดินสอ
หรือใหญกวา ซ่ึงเน้ือไมจะเร่ิมแข็ง  การผาตนตอเพื่อเสียบยอดท ําไดยากและรอยแผลชํ ้า สํ าหรับวิธีน้ีถา
ทํ าคร้ังแรกไมประสบความสํ าเร็จก็สามารถนํ าตนตอกลับมาใชไดอีกคร้ังหน่ึง

การติดตา วิธีที่ไดผลดีคือ การติดตาแบบเพลท ตนตอท่ีใชมีขนาดใหญเหมือนกับท่ีใชในการเสียบ
ขาง และจะตองมีความสมบูรณ เปลือกรอนไดงาย สํ าหรับแผนตาพันธุดีก็ควรเปนตาท่ีสมบูรณและมีใบ
ติดท่ีแผนตาดวย

การปลูก
การปลูกลองกองควรจะไดมีการเตรียมพ้ืนท่ี วางระบบน้ํ าและปลูกพืชใหรมเงาไวลวงหนากอนลง

มือปลูกลองกอง โดยถามีการวางระบบน้ํ าไวกอนสามารถใหน้ํ าไดทันที ควรปลูกต้ังแตเดือนมีนาคม-
เมษายน เพือ่จะไดมีเวลาต้ังตัวแลวเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงฤดูฝน

การปรับพ้ืนท่ี
การปรับพื้นที่ ใหไถ ขุดตอ และรากไมเกาออกใหหมด ไถปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบ แตถาเปนพื้นที่

ราบอยูแลวควรไถก ําจัดวัชพืชเพียงอยางเดียว แลวตากดินท้ิงไว 10-15 วัน

ระยะปลูก
ระยะปลูก ถาปลูกลองกองแซมในพืชอ่ืนระยะปลูกท่ีใชจะข้ึนกับพืชประธาน แตถาท ําสวนลองกอง

เพียงอยางเดียว โดยปลูกพืชใหรมเงา เชน กลวย ยอปา ทองหลาง แคฝรั่ง เปนตน สามารถเลือกระยะ
ปลูกไดต้ังแต 6-8 เมตร เน่ืองจากลองกองเปนไมผลท่ีใหผลตามลํ าตนและกิ่งใหญ สามารถใชระยะ
ปลูกที่แคบลงได แตตองมีการตัดแตงก่ิงท่ีดี สํ าหรับการท ําสวนขนาดใหญก็ควรจะใชระยะระหวางแถว
ใหกวางข้ึน เพ่ือสะดวกในการนํ าเคร่ืองทุนแรงเขาไปใชในสวน ดังน้ัน ระยะปลูกท่ีแนะนํ า คือ ระยะ
ระหวางตน 4-6 เมตร ระยะระหวางแถว 6-8 เมตร

การวางระบบน้ํ า
การวางระบบน้ํ า ไมผลทุกชนิดตองการน้ํ าในปริมาณและเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโต

และออกดอกติดผลที่ด ี การปลูกลองกองเปนสวนเพ่ือการคาจึงจํ าเปนตองมีการวางระบบน้ํ า ซ่ึงแนะนํ า
ใหใชระบบมินิสปริงเกลอร และจ ําเปนตองมีการออกแบบท่ีถูกตอง และใชอุปกรณที่มีคุณภาพเพื่อให
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ควบคุมปริมาณน้ํ าไดสม่ํ าเสมอ และเพื่อจะไดประหยัดคาใชจายในระยะยาวทั้งคานํ้ ามันเช้ือเพลิง หรือ
คาไฟฟา รวมท้ังเพ่ือใหมีอายุใชงานยาวนาน

การเตรียมตนกลา
การเตรียมตนกลา ตนกลาท่ีนํ าปลูกลงแปลงควรมีอายุต้ังแต 1 ปข้ึนไป อยูในสภาพที่แข็งแรง

สมบูรณ และจะตองมีใบยอดคูสุดทายแกเต็มที่แลว ไมควรนํ าตนท่ีกํ าลังแตกใบออนไปปลูก และกอน
ปลูกควรเตรียมตนกลาใหพรอมกับสภาพแวดลอมในแปลงปลูก โดยคอย ๆ งดน้ํ าและปุย พรอมกับ 
คอย ๆ เพ่ิมแสงใหมากข้ึนทีละนอย
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