การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เรื่อง การจัดการไม้ผล (ลองกอง)
1. เจ้าขององค์ความรู้ นางสมควร ศิริภักดี
คุณอำนวย
คุณลิขิต

นำงบุรี เพชรพระพุทธ , นำยอิศรำ สำธิตธวัช
นำงเรณู ธรรมเจริญ

2. บทนา นางสมควร ศิริภักดี อยู่บ้านเลขที่ 8 ม.5 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประกอบอาชีพ ทาสวน ได้แก่
- ยำงพำรำ
50 ไร่
- ไม้ผล
11 ไร่ ลักษณะเน้นสวนผสม
- ลองกอง
80 ต้น (4 ไร่)
- เงำะโรงเรียน 50 ต้น
- ทุเรียน
30 ต้น
- มะปรำงหวำน 70 ต้น
- มังคุด
100 ต้น
- ไม้ผล (กระท้อน) 10 ไร่ ลักษณะเป็นส่วนเดี่ยว
กิจกรรมเสริม เปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8 ไร่
ตัง้ อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. องค์ความรู้การผลิตไม้ผล (ลองกอง)
เริ่มปลูกลองกอง เมื่อปี พ.ศ. 2550 ลองกองมีอำยุ 9 ปี ผลผลิต 2,400 กิโลกรัม/ปี
ผลผลิต 600 กิโลกรัม/ไร่
3.1 การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 อัตรำ 1 กิโลกรัม/ต้น อีกประมำณ
10 วัน จึงใส่ปุ๋ยคอก 1 กระสอบ/ต้น กระสอบละประมำณ 30 กิโลกรัม พอใส่ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วจึงตัดแต่งกิ่ง
เมื่อลองกองเริ่มแตกใบอ่อนฉีดพ่นสำรเคมีเพื่อป้องกันโรคจำกเชื้อรำและแมลงศัตรูพืช 1 ครั้ง เว้นระยะห่ำง
ประมำณ 1 เดือน ใช้น้ำหมักชีวภำพ อัตรำที่ใช้เฉลี่ย 7 ลิตร/ต้น รำดรอบทรงพุ่มลองกอง แล้วให้น้ำทันทีให้
น้ำนำน 1 ชั่วโมง จนกระทั่งแตกใบอ่อนครั้งที่ 2 ฉีดพ่นสำรสำรเคมีเพื่อป้องกันโรคและแมลงอีก 1 ครั้ง จนใบ
ลองกองแก่เต็มที่ ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ อัตรำกำรใช้ 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3 ครั้ง ระยะห่ำง 10 วัน
เมื่อฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ครั้งหลังสุด ไปแล้ว อีก 10 วัน หลังจำกนั้นให้สังเกตว่ำสภำพดินฟ้ำอำกำศเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลง จะฉีดพ่นสำรเคมี (โปรวำโด) อัตรำกำรใช้ 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อล้ำงต้นเป็นกำร
ป้องกันโรคแมลงไว้ล่วงหน้ำก่อนที่ตำดอกเริ่มผลิ
เมื่อตำดอกเริ่มผลิออกมำประมำณ 10 – 15 วัน ฉีดพ่นสำรเคมี (โปรวำโด) อัตรำกำรใช้ 20
กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำรทำลำยของเพลียไฟ ไรแดง อีก 1 ครั้ง
/เมื่อช่อดอก...
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เมื่อช่อดอกยำวประมำณ 1 – 2 เซนติเมตร ฉีดพ่นด้วยสำรเคมี (อะบำเมคติน) อัตรำ 20
ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำรเข้ำทำลำยของแมลง (หนอน) หมั่นส่งเกตว่ำมีกำรเข้ำทำลำยของ
แมลงหรืออื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้ำมีก็ฉีดพ่นสำรเคมีตัวนี้อีก ช่วงดอกบำนจะไม่ฉีดพ่นสำรเคมีใดๆ เลย จนกระทั่งติด
ลูกขนำดเท่ำหัวไม้ขีด ถึงจะฉีดพ่นด้วยสำรเคมี (โปรวำโด) อัตรกำรใช้ 20 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร พร้อมทั้งฉีด
พ่นฮอร์โมนเร่งกำรเจริญเติบโตของผลลองกองและใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำกำรใช้ 1 กิโลกรัม/ต้น
เมื่อผลลองกองโตขนำดเท่ำปลำยนิ้วก้อย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรบำรุงผล พร้อมฉีดพ่นฮอร์โมนบำรุง
ผลและฉีดสำรเคมีป้องกันโรคที่เกิดจำกจำกเชื้อรำ 1 ครั้ง ผลลองกองเริ่มใหญ่และมีสีเหลือง ฉีดพ่นด้วย
แคลเซี่ยมโบรอน (ชนิดน้ำ) อัตรำกำรใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ป้องกันไม่ให้ผลลองกองแตกเสียหำยปล่อยไว้
ประมำณ 1 เดือน ลองกองจะเริ่มสุกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ช่วงนี้ผลลองกองจะเสียหำยจำกกำรทำลำย
ของแมลงวันผลไม้
วิธีป้องกัน และกำจั ด แมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสำน คือใช้เปลื อกมะพร้ำวแห้ ง ชุบด้ว ย
น้ำมันดีเซล แขวนที่ต้นลองกอง 3 – 5 ชิ้นต่อต้นเพื่อไล่แมลงวันผลไม้ แขวนทิ้งไว้ประมำณ 10 วัน จึงเอำ
เปลือกมะพร้ำวมำชุบน้ำมันดีเซลอีกครั้ง ทำทุก 10 วัน จนกว่ำจะเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด ช่วง 1 เดือน ก่อนเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจะไม่ใช้สำรเคมีฉีดพ่นเลย แต่ถ้ำหำกมีโรครำและแมลงรบกวน จะใช้น้ำสกัดจำกสมุนไพร มำฉีด
พ่นไล่แมลง
3.2 การตัดแต่งช่อดอก
จะตัดแต่งช่วงช่อดอกออกเต็มที่ โดยตัดช่อที่ไม่สมบูรณ์ออกให้เหลือช่อดอกประมำณ 30 % แต่ละ
ช่อห่ำงกัน 20 – 30 เซนติเมตร
3.3 การให้นา
ตั้งแต่เริ่มผลิดอกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวจะให้น้ำ 3 วัน ต่อครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงดอกบำนจะให้
น้ำครั้งละ 30 นำที กำรให้น้ำใช้ระบบสปริงเกอร์
4. สูตรการทาสารสกัดไล่แมลง
1. ตะไคร้หอมสับเป็นชิ้นๆ
2. บอระเพ็ด
3. สำบเสือ
4. ใบสะเดำแก่
5. ข่ำแก่ทุบพอแหลก

2
2
1
2
2

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

วิธีทา
นำส่วนผสมทั้งหมด ใส่ถุงตำข่ำยใส่ในหม้อต้มพลังงำนแสงอำทิตย์ เติมน้ำลงในหม้อ 70 ลิตร
ปิดฝำหม้อ ทิ้งไว้ 2 วัน นำมำใช้ฉีดพ่นได้ อัตรำกำรใช้ 1 ลิตร/น้ำ 200 ลิตร

5. สูตรกำรทำ...

-35. สูตรการทาสารสกัดป้องกันโรคจากเชือรา
ส่วนผสม
1. ใบเสม็ดขำว
2. เปลือกมังคุดแห้ง

10
3

กิโลกรัม
กิโลกรัม (ถ้ำมี)

วิธีทา
นำส่วนผสมใส่ถุงตำข่ำยอย่ำงละถุงแล้วนำถุงใส่ในหม้อต้ม พลังงำนแสงอำทิตย์ เติมน้ำลงใน
หม้อ 70 ลิตร ปิดฝำหม้อทิ้งไว้ 2 วัน นำมำใช้ฉีดพ่นได้ อัตรำกำรใช้ 1 ลิตร/น้ำ 200 ลิตร
6. สูตรการทาฮอร์โมนไข่
ส่วนผสม
1. ไข่ไก่ทั้งฟอง
2. กำกน้ำตำล
3. แป้งข้ำวหมำก
4. ยำคูลท์หรือนมเปรี้ยว
5. น้ำซำวข้ำวหรือน้ำมะพร้ำว

5
5
2
2
20

กิโลกรัม
กิโลกรัม (หรือน้ำตำลทรำยแดง)
ลูก
ขวด
ลิตร

วิธีทา
1. ไข่ไก่กำกน้ำตำลหรือน้ำตำลทรำยแดง แป้งข้ำวหมำกทุบให้ละเอียด ยำคูลท์หรือนมเปรี้ยว
มำผสมคนให้เข้ำกัน เปลือกไข่ไก่ทุบให้ละเอียดนำมำใส่รวมกัน หมักทิ้งไว้ในถัง ปิดฝำให้สนิท
2. จำกนั้นเติมน้ำซำวข้ำวหรือน้ำมะพร้ำวทุกวันจนครบ 20 ลิตร
3. หมักทิ้งไว้ 1 เดือน จึงนำมำใช้ อัตรำกำรใช้ 15 – 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

……………………………………………….

