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การปลูกลองกองและจํ าปาดะรวมกับยางพารา เปนแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มผลผลิต
ตอหนวยพื้นที่แกเจาของสวนยางขนาดเล็กไดใชพื้นที่ดินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
รายได โดยปลูกลองกองและจํ าปาดะรวมกับยางพาราพันธุ  PB 235    ณ   สวนยางเขาสํ านัก จ.
นราธิวาส ในดินชุดทายเหมือง (Thaimuang Series, Tim) ใชระยะปลูก 2.5x10 เมตร จํ านวน 776 
ตน ปลูกลองกองและจํ าปาดะกึ่งกลางแถวยาง ระยะระหวางตน 10 เมตร จํ านวน 193 ตน ปลูกกลวย
เปนไมบงัรมใหแกลองกองและจํ าปาดะ ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก หลุมละ 2 ตน หางจากตน
ลองกองและจํ าปาดะดานละ 1 เมตร จํ านวน 386 ตน ปลูกพืชคลุมดินในระหวางแถวยาง ดํ าเนินการ
ปลูกยางและกลวยเมื่อเดือนกันยายน 2529 ปลูกลองกองและจํ าปาดะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2529 
ขณะนี้ยางพาราพันธุ PB 235 มอีายุได 15 ป เปนปที่ 9 ของการกรีด    การปลูกลองกองและจํ าปาดะ
เปนพืชรวมไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ PB 235 ในระยะแรกกอนเปดกรีด
ตนยางเจริญเติบโตดีสามารถเปดกรีดไดเมื่ออายุยางเพียง 6 ป และในชวงปที่ 2-4 แรกของการปลูก
สรางสวนยาง กลวยจะเปนรายไดเสริมอยางดี (ตารางที่ 1)  การปลูกพืชคลุมดินชวยลดการใชสาร
เคมกี ําจดัวัชพืชปที่ 1-6 (เนื่องจากระยะระหวางแถวยาง 10 เมตร พืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุมดิน
ไดนานกวาระยะระหวางแถวยาง 7 เมตร)  ลองกองซึ่งปลูกรวมยางเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 10 ป  (ตา
รางที ่6)   จํ าปาดะเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 12 ป (ตารางที่ 7)   การปลูกลองกองและจํ าปาดะเปนพืชรวม
ยาง พชืทั้งสองสามารถใหผลผลิตไดแตคอนขางชากวาปกติและใหผลผลิตนอย ทั้งนี้จะตองศึกษา
เพิม่เตมิถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอการออกดอก ติดผล ขณะนี้ไดดํ าเนินการศึกษาปรากฏการณในรอบป
และการจดัการลองกองที่ปลูกเปนพืชรวมยาง (สมยศ ชูกํ าเนิด และคณะ, 2545) ซ่ึงอยูระหวาง
ด ําเนินการทดลอง
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ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

แผนงานศึกษาการพัฒนาอตุสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจร เปนแผนงานที่ศูนย
วจิยัยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบในการดํ าเนินงาน โดยใหสอดคลอง
กบัวตัถุประสงคของแผนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง ซ่ึงเปนการปรับปรุงและพัฒนาการปลูกและการเก็บผลผลิตใหไดนํ้ ายางที่มีคุณภาพและ
ผลผลิตสูง การแปรรูปนํ้ ายางเพื่อทํ ายางดิบจํ าหนาย และการทํ าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยาง เปน
การด ําเนนิงานครบวงจรตั้งแตการปลูกจนกระทั่งนํ าไปใชประโยชน ประกอบดวยโครงการตาง ๆ 
ทีจ่ะสนบัสนุนแผนงานนี้ โดยแยกตามลักษณะคือ  1. อุตสาหกรรมการผลิต   2. อุตสาหกรรมการ
แปรรูปยาง   3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางและการตลาดและการคา  กลุมพืชกรรมยาง 
(ปจจบุนัคืองานปรับปรุงการผลิต) ศูนยวิจัยยางสงขลา รับผิดชอบงานในสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาห
กรรมการผลิต  การศึกษาระบบการปลูกพืชรวมโดยมียางพาราเปนพืชหลัก ในเนื้อที่ 16 ไรเศษ 
(แปลง ก.3) ไดแก การศึกษาการปลูกลองกองและจํ าปาดะเปนพืชรวมยาง ซ่ึงก็เปนหนึ่งในหลาย ๆ 
การศกึษาที่ดํ าเนินการในสวนยางเขาสํ านัก ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

ลองกอง (Longkong)  มช่ืีอวิทยาศาสตรวา Aglaia dookkoo Griff จดัอยูในวงศ
Meliaceae เปนไมผลที่มีแหลงผลิตสํ าคัญอยูในภาคใตของประเทศ ปจจุบันมีการขยายพื้นที่การ
ปลูกกระจายตลอดทั้งสองฝงคาบสมุทร นอกจากนี้ยังมีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปในภาคตะวันออก
ของประเทศไทยอีกดวย (มนูญ  ศริินุพงศ และคณะ, 2540)  ปจจุบันปริมาณผลผลิตลองกองยังไม
เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ ระดับราคาผลผลิตสูงกวาผลไมชนิดอื่น 
(มงคล  หลิม และคณะ, 2541) ลองกองใหผลตอบแทนที่ดีแกผูปลูก จึงเปนสิ่งจูงใจใหมีการขยาย
พืน้ทีป่ลูก ในป 2540 มีพื้นที่ปลูกลองกอง 197,978 ไร (นารี วองวงศอารี, 2544)

จํ าปาดะ (Champedak) มช่ืีอวิทยาศาสตรวา Artocarpus Interger Merr.  เปนขนุน
ชนดิหนึง่ทีพ่บมากในภาคใตของประเทศ มีลักษณะลํ าตนใบและรูปทรงคลายกับขนุนหนังมาก แต
ผลมขีนาดเล็กมากกวาและใบมีขนสีนํ้ าตาลคอนขางสากมือ ผลกลมยาว หนามเล็ก เปลือกผลบาง 
เมือ่สุกจะมยีางนอย ปลายยวงไมติดกับเปลือกผล ฐานยวงติดกับแกนกลางหรือไสของผล และเมื่อ
ผาแบะผลออกแลวดึงขั้วของแกนกลางผล ยวงจะติดออกมากับแกนกลางผลทั้งหมด เนื้อยวงคอน
ขางเละ รสชาติหอมหวาน กล่ินฉุนมาก

ไมผลทั้งสองชนิดเปนพืชเศรษฐกิจในทองถ่ิน หากสามารถจัดการใหสามารถ
เจรญิเตบิโตและใหผลผลิตไดเมื่อปลูกรวมยาง ก็จะชวยใหเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กไดใชพื้น
ทีอั่นมอียูอยางจํ ากัดนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดได
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วิธีดํ าเนินงาน

ใชระยะปลูกยาง 2.5x10 เมตร จากนั้นปลูกลองกองและจํ าปาดะในแปลงยอยที่ 1 
และ 2 ตามลํ าดับ กึ่งกลางแถวยาง ระยะระหวางตน 10 เมตร ดังนั้น

จ ํานวนตนยางทั้งหมด = 776 ตน
จ ํานวนตนลองกอง แปลงยอยที่ 1 = 97 ตน
จ ํานวนตนจํ าปาดะ แปลงยอยที่ 2 = 96 ตน

ปลูกกลวยเปนไมบังรมใหแกลองกองและจํ าปาดะตามแนวตะวันออก-ตะวันตก หางจากตน
ลองกองและจํ าปาดะดานละ 1 เมตร ลองกองและจํ าปาดะ 1 หลุมจะมีกลวย 2 ตนเปนไมบังรม ปลูก
ยางพันธุ PB 235 และกลวยเมื่อเดือนกันยายน 2529 ปลูกลองกองและจํ าปาดะเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2529  วดัการเจริญเติบโตของยางพารา 2 คร้ัง/ป  วัดการเจริญเติบโตของลองกองและจํ าปาดะ 2 
คร้ัง/ป เก็บขอมูลผลผลิตยางทุก ๆ เดือน ใสปุยยางและพืชรวมลองกอง จํ าปาดะ เก็บขอมูลผลผลิต
พชืรวมลองกอง จํ าปาดะ  เก็บขอมูลดานสภาพแวดลอมแปลงทดลอง

ผลการศึกษาทดลองวิจัย

1.  ไดสํ ารวจเปอรเซ็นตการอยูรอดของพืชรวมยาง  คือ ลองกองและจํ าปาดะหลัง
การปลกูแลว 6 เดือน พบวาลองกองและจํ าปาดะมีเปอรเซ็นตการอยูรอด 76% และ 74% ตามลํ าดับ

2.   เมือ่เร่ิมปลูกยาง, ลองกอง, จํ าปาดะ ไดปลูกกลวยเปนไมบังรมดวย ในพื้นที่ 16 
ไรเศษ มกีลวยจํ านวน 386 กอ  ซ่ึงจะเปนรายไดเสริมในชวงที่เจาของสวนเริ่มปลูกสรางสวนยาง   
ซ่ึงในชวงนี้เจาของสวนยางขนาดเล็กจะขาดรายไดไปเมื่อโคนลมตนยางเกาเพื่อปลูกแทนดวยยาง
พันธุดี (ตารางที่ 1)

3.  ลองกองเมื่อปลูกรวมยาง เร่ิมออกดอกเมื่ออายุ 10 ป ชากวาปกติเนื่องจากในปที่ 
7, 8, 9 ยางพาราพันธุ PB 235 มพีุมใบหนาแนนอยู แสงเขาสูพื้นที่ระหวางแถวยางนอย แตเมื่อตน
ยางมีอายุมากขึ้นความหนาแนนของพุมใบนอยลง มีการทิ้งกิ่งพื้นที่ระหวางแถวยางมีความโปรง
มากขึ้น เปดโอกาสใหลองกองไดรับแสง มีการสะสมอาหาร เมื่อมีชวงแสงพอสมควรก็สามารถ
แตกตาดอก ใหผลผลิตไดบางเปนบางป (ตารางที่ 6)

4.  จ ําปาดะเมื่อปลูกรวมยาง เร่ิมออกดอกเมื่ออายุ 12 ป ชากวาปกติมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับการปลูกจํ าปาดะเดี่ยว ๆ โดยทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากพันธุจํ าปาดะที่นํ ามาปลูกใน
แปลงนี้อาจจะเปนพันธุหนัก เพราะจํ าปาดะเปนพันธุไมทองถ่ิน คอนขางมีความแปรปรวนสูงใน
ลักษณะประจํ าพันธุ การคัดเลือกโดยนํ าจํ าปาดะที่เนื้อดี ผลผลิตสูง แตเปนพันธุหนักหรือเบานั้นเพิ่ง
ขยายพันธุมาปลูกที่สวนยางเขาสํ านักเปนคร้ังแรก (ตารางที่ 7)
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5.  การปลูกไมผลเศรษฐกิจในทองถ่ินรวมกับยางพารา เชน ลองกอง จํ าปาดะ มี
แนวโนมที่จะใหผลผลิตที่ดีได แตจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ
การออกดอก ติดผลของไมผลทั้งสองชนิดนี้ เชน แสง  อุณหภูมิ  ความชื้น  ความชื้นสัมพัทธ  การ
ตดัแตงกิ่ง ตลอดจนปริมาณปุยที่ใสใหแกพืชทั้งสองเมื่อปลูกรวมยาง
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ตารางที่ 1 สํ ารวจการเก็บผลผลิตกลวย ชวงแรก ปที่ 1-4 ของการศึกษาเปนรายไดเสริม
ในชวงยางออน

เดือน - ป จํ านวนตนกลวย จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน
ท่ีโตเต็มท่ี หนอกลวย เครือ หวี ผล

พฤศจิกายน 2530 588 375 37 233 3,085
ธันวาคม 2530 445 626 34 182 2,217
กุมภาพันธ 2531 470 383 8 39 456
มีนาคม 2531 526 817 18 78 802
เมษายน 2531 484 850 16 68 715
พฤษภาคม 2531 567 887 15 78 1,031
กรกฎาคม 2531 828 748 18 113 1,560
สิงหาคม 2531 811 609 21 132 1,981
กนัยายน 2531 944 804 10 74 1,060
ตุลาคม 2531 1,036 718 47 326 4,750
พฤศจิกายน 2531 1,141 723 34 233 3,408
ธันวาคม 2531 1,273 813 39 252 3,603
มกราคม 2532 1,225 810 50 300 3,935
กุมภาพันธ 2532 1,152 813 27 156 2,137
มีนาคม 2532 1,157 770 3 16 183
เมษายน 2532 1,174 657 21 139 1,973
พฤษภาคม 2532 1,008 587 24 160 2,268
มิถุนายน 2532 953 380 21 169 2,559
กรกฎาคม 2532 694 445 34 225 3,280
สิงหาคม 2532 676 375 21 131 1,798
กนัยายน 2532 633 353 24 152 1,958
ตุลาคม 2532 515 459 25 140 1,998
พฤศจิกายน 2532 358 601 12 63 895
ธันวาคม 2532 227 190 18 91 1,208
มกราคม 2533 312 579 13 71 775
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ  PB 235 กอนเปดกรีด (ซม.)
ปท่ี เม่ือปลูกลองกอง เมื่อปลูกจํ าปาดะ หมายเหตุ

เปนพืชรวม เปนพืชรวม
2 18.4 16.7 วดัการเจริญเติบโตของ
3 27.2 26.6 ยางที่ระดับความสูง 170
4 37.5 39.0 เซนติเมตร จากพื้นดิน
5 47.4 48.1
6 55.1 55.9

ปลูกยางเมื่อเดือนกันยายน 2529
เปดกรีดเมื่อเดือนกันยายน 2535 เมื่อตนยางมีอายุ 6 ป

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของลองกองและจํ าปาดะเมื่อปลูกรวมกับยางพันธุ PB 235
ชวงกอนเปดกรีดยาง (ซม.)

ปท่ี ความสูง (ซม.)
ลองกอง จํ าปาดะ

2 89 179
3 136 283
4 205 415
5 257 500
6 298 500
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ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตของยางพันธุ PB 235 หลังเปดกรีด (ซม.)
ปท่ี เม่ือปลูกลองกอง เมื่อปลูกจํ าปาดะ หมายเหตุ

เปนพืชรวม เปนพืชรวม
7 59.6 59.9 วดัการเจริญเติบโตของ
8 64.8 64.2 ยางที่ระดับความสูง 170
9 67.9 67.2 เซนติเมตร จากพื้นดิน
10 71.1 70.7
11 76.1 74.6
12 78.4 76.5
13 78.7 76.8
14 81.0 78.6

ใชระบบกรีด 1/2S d/2

ตารางที่ 5 ผลผลิตยางพาราพันธุ PB 235 กรัม/ตน/คร้ังกรีด
ปท่ี เดือน  -  ป เม่ือปลูกลองกอง เมื่อปลูกจํ าปาดะ

เปนพืชรวม เปนพืชรวม
1      กนัยายน 35 – สิงหาคม 36 25.6 26.0
2      กนัยายน 36 – สิงหาคม 37 33.7 37.6
3      กนัยายน 37 – สิงหาคม 38 49.1 46.3
4      กนัยายน 38 – สิงหาคม 39 47.1 45.8
5      กนัยายน 39 – สิงหาคม 40 48.7 50.4
6      กนัยายน 40 – สิงหาคม 41 64.7 79.6
7      กนัยายน 41 – สิงหาคม 42 67.6 66.4
8      กนัยายน 42 – สิงหาคม 43 70.2 72.4
9      กนัยายน 43 – สิงหาคม 44 68.0 67.6
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ตารางที่ 6 การออกดอกติดผลของลองกอง
ปท่ี พ.ศ. จํ านวนตนท่ีออกดอก จํ านวนชอดอก ตดิผล

(ตน) (ชอ) (กก.)
10 2539 8 61 รวง
11 2540 12 112 รวง
12 2541 13 240 72.5
13 2542 - - -
14 2543 - - -
15 2544 16 520 51
16 2545 16 408 เร่ิมติดผล

ตารางที่ 7 การออกดอกติดผลของจํ าปาดะ
ปท่ี พ.ศ. จํ านวนตนท่ีออกดอก จํ านวนชอดอก ตดิผล

(ตน) (ชอ) (กก.)
12 2541 1 60 47
13 2542 - - -
14 2543 - - -
15 2544 6 80 51

นํ ้าหนักเฉลี่ยตอผลประมาณ  1.5  กิโลกรัม
ปที่ 13, 14  ภาคใตของประเทศไดรับอิทธิผลจากปรากฏการณลานีญา    สงผลใหมีการ
กระจายตวัของฝนในชวงฤดูรอนดวย เมื่อไมมีการทิ้งชวงของฝนทํ าใหไมผลหลายชนิด
ไมออกดอก (สายัณห  สดุดี และคณะ, 2545)
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