แบบบันทึกองค์ความรู้
1. ชื่อเรื่อง ปลูกแก้วมังกร ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
2. ชื่อ/นามสกุลเจ้าขององค์ความรู้ นางกาญจนา อร่ามวิทย์
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
3.หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ องค์ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้
ข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “พ่อหลวง”
โดยใช้พื้นที่บริเวณภายในศูนย์ทาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเลี้ยงปลาหมอในนาข้าว ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ปลูกผักปลอด
สารพิษ เลี้ยงกบในยางรถยนต์ เลี้ยงหอยขม เลี้ยงปลาในกระชัง เพาะเห็ด ปลูกพืชเมืองหนาว ปลูกฝรั่งกิมจู เลี้ยง
ผึ้ง ปลูกพืชสมุนไพร ทาแปลงสาธิต 2 ไร่ เลี้ยง 20 ชีวิต ฯลฯ อีกทั้งมีการปลูกแก้วมังกรเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ปลูกแก้วมังกรเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้ให้เป็นกอบ
เป็นกา เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กาลังเป็นที่ต้องการของตลาด จึงลงมือปลูกใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี จึงประสบ
ความสาเร็จ แก้วมังกร เริ่มให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และมีอายุยืนยาวถึง 15 ปี แก้วมังกรเป็น
ผลไม้ที่มีสีสันสวยงาม รสชาติอร่อยหอมหวาน และเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีกากใยสูงช่วยในระบบ
ขับถ่ายได้ดี ทาให้ผู้บริโภค นิยมกันมากอย่างรวดเร็ว การปลูกก็ง่ายไม่มีโรคและแมลงมารบกวนจึงเป็นพืชตัวใหม่
อีกชนิดที่มีความ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
5. วิธีการ / ขั้นตอนการจัดการความรู้

แก้วมังกรเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Cactaceae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับตะบองเพชร เป็นพืชไม้เลื้อย มีแหล่งกาเนิด
ดั้งเดิมอยู่ในประเทศแถบอเมริกากลาง เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน มีบาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสนาเข้ามาปลูก
ในประเทศแถบเอเชียแห่งแรกคือเวียดนามก่อน มีการปลูกแพร่หลายตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกจากเมืองญา
ตรังไปจนถึงไซ่ง่อนแล้วจึงแพร่หลายมายังประเทศไทย
สายพันธุ์
-สีแดง ทับทิม
-สีขาว จัมโบ้
-สีชมพู จินดา
-สีเหลือง อิสราเอล
-สีขาว เวียดนาม
-สีแดง สยาม
-สีแดง ไต้หวัน

-2ระยะปลูก
ระยะ 3.00 x 3.00 เมตร จานวน 177 ต้น/ไร่
ระยะ 3.00 x 2.50 เมตร จานวน 213 ต้น/ไร่
วิธีการปลูก
-กาหนด ระยะปลูก
-ฝังเสาท่อใยหินเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือเสาปูน ขนาด 4X4 นิ้ว ยาว 2 เมตร
-ขุดหลุม ฝังเสาลึก 50-60 เซนติเมตร
-ด้านบนเสาใช้เหล็กขนาด 3 หุน เสียบรูปกากบาท วางทับด้วยยาง รถจักรยานยนต์เก่า เพื่อทาเป็นร้านให้แก้ว
มังกรยึดเกาะ
-ใช้ท่อนพันธุ์แก้วมังกรยาว 50 ซ.ม. ปักชาในแปลงเพาะ 2 เดือน ก่อนปลูก
-ปลูกท่อนพันธุ์ข้างเสา เสาละ 3-4 ต้น
- นาปุ๋ยคอกใส่ลงไปในหลุมจนเกือบเต็มหลุม
-ปลูกพืชแซมแก้วมังกร ในระยะปีแรก เช่น แตงกวา พริก ฟักทอง
1. เตรียมกิ่งก่อนปลูก
2. ขุดหลุมลึก 50 เช็นติเมตร
3. เอาเสาสูง 250 เซ็นติเมตรลงหลุม
4. ใส่ปุ๋ยลองพื้น เตรียมปลูก
5. วางกิ่งแก้วมังกรให้แนบตามรูป
6. ควรจับกิ่งไว้เมื่อตอนถมดิน
7. ใช้ยางรัด หรือ เศษผ้า
8. ควรรัด ผ้าหรือยาง 2 เส้น
ฤดูปลูก แก้วมังกร
-ควรปลูกฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม
-สัปดาห์แรก ลดน้า 3 วันต่อครั้ง
สัปดาห์ที่ 2-3 ลดน้า 7 วันต่อครั้ง
-3การดูแลรักษา
-หลังปลูก 1 เดือน โรยด้วยมูลสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ หลุมละ 1 กิโลกรัม
-อายุ 3 เดือน ใส่มูลสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ หลุมละ 2 กิโลกรัม
-อายุ 8 เดือน แก้วมังกรติดดอก รุ่นแรก
-บารุงด้วย ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ประมาณ 1 กามือต่อต้น (10 ช้อนแกง/ต้น)
-หลังจากติดลูก 20-30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กามือต่อต้น
เมื่ออายุครบ 2 เดือนจะมีการแตกยอด ควรหมั่นดูแล ไม่ให้มีมด ปลวก

-3การให้น้า แก้วมังกร
-แก้วมังกรเริ่มออกดอก ประมาณเมษายน พฤษภาคม ไม่ต้องให้น้า
-ควรให้น้าช่วง มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ให้น้า 10 วันต่อครั้ง
เมื่อครบ 5 เดือนส่วนมาก แก้วมังกรจะขึ้นถึงหัวเสา
ระยะดอกบาน แก้วมังกร
-ดอกบานรอรับการผสมพันธุ์ ประมาณ 1 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้า
-ดอกบาน กลิ่นหอม เย็น สวยงาม ประมาณ 3 วัน
การเก็บเกี่ยว แก้วมังกร
-หลังจากออกดอก (เริ่มเป็นตุ่ม) เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 40-55 วัน
-แก้วมังกรสามารถออกดอกได้ 8-15 ครั้งต่อปี เมื่อแก้วมังกรอายุ 2-3 ปี

ผลผลิต แก้วมังกร
-ผลผลิต ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อต้น
เมื่ออายุได้ 2-3 ปี
การตัดแต่ง แก้วมังกร
-ควรตัดแต่งเมื่อ ปีที่ 3
-ตัดกิ่งก้านที่ให้ลูกแล้ว ในปีที่ 1
-ตัดกิ่งเก่า เหลือประมาณ 20 เซนติเมตร
-ตัดแต่งกิ่งประมาณเดือนธันวาคม หลังเก็บเกี่ยว ของทุกปี
อายุต้นแก้วมังกร -อายุ 15-20 ปี
ศัตรูแก้วมังกร
-มดง่าม และ มดคันไฟ
กาจัดด้วย เซฟวิ่น 85 % 2 ช้อนแกง ต่อน้า 20 ลิตร
ผสมยากาจัดเชื้อรา 10 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร

-4การจาหน่าย แก้วมังกร
แบ่งขนาด ใหญ่ 600 - 1,000 กรัม
กลาง 400 - 550 กรัม
เล็ก 150 - 350 กรัม
ขนาดจิ๋ว ต่ากว่า 150 กรัม
กาหนดราคาสินค้า
ใหญ่ 19-30 บาท
กลาง 16-22 บาท
เล็ก 8-15 บาท
ขนาดจิ๋ว 5-7 บาท
ต้นทุนการผลิต -ค่าท่อนพันธุ์ หลักปูน ร้าน ปุ๋ย ยา
และแรงงาน 300 บาท /หลัก
อายุครบ 3 ปี จะได้ลูก
อยู่ที่เสาล่ะ 15 กิโลกรัม ต่อรอบการเก็บ
เกร็ดความรู้
แก้วมังกรมีสาร (Muciage) สารพวกนี้เป็นโพลีแซ็กคาไรด์เชิงซ้อน มีลักษณะคล้ายวุ้น หรือเยลลี่ ช่วยดูด
น้าตาลกลูโคส โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวาน โดยไม่พึ่งอินซูลิน ลดไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลชนิดความ
หนาแน่นในเลือดต่า เพิ่มธาตุเหล็กอีกด้วย
แก้วมังกรอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ซึ่งมีปริมาณสูงมาก จึ งช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่าย ในส่วนของเนื้อ
มีส าร Complex Polysaccharides เป็ นตัว ที่ช่ว ยลดการดูดซึมไตรกลี เซอไรด์ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลื อ ด
นอกจากนี้ ยั งมี ธ าตุ เหล็ ก บรรเทาโรคโลหิ ต จาง รวมถึ ง แร่ ธ าตุ อี ก มากมายทั้ งวิ ต ามิ น บี 1 บี 2 บี 3 วิ ต ามิ น ซี
ฟอสฟอรัส โปรตีน และแคลเซียม
ผลแก้วมังกรมีคุณค่าทางอาหาร มีสรรพคุณป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิต ตับ เบาหวาน มะเร็ง ลาไส้
และต่อมลูกหมาก เสริมสร้างภูมิต้านทานกระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อ และในแก้วมังกรเนื้อแดงนั้นยังมีสารไลโคปิน
ที่สามารถต่อต้านมะเร็งได้อีกด้วย ด้วยรสชาติที่หวานน้อยประกอบกับคุณค่าทางโภชนาการของแก้วมังกรที่มี
มากมายเช่นนี้ จึงทาให้เป็นผลไม้ที่หลายๆคนชื่นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักสุขภาพ กลัวความหวาน กลัวไขมัน
ต้องการลดความอ้วน ควบคุมน้าหนัก รวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วย
6. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้
6.1 เทคนิคและแนวทางในการทางาน
ใช้เทคนิคการปลูกแก้วมังกรอินทรีย์ ด้วยแนวคิด การกินอยู่กับธรรมชาติ ทาทุกอย่างอย่างตั้งใจ
“เกษตรอิน ทรี ย์ คือการกิ น อยู่ กับ ธรรมชาติ โดยที่ไม่มี ส ารเคมีเข้ าสู่ ร่างกาย อายุเราก็จะยืน แข็งแรง และไม่
เจ็บป่วย” เกษตรอินทรีย์ ทาไม่ยาก และต้องปล่อยวาง ไม่คาดหวังกับธรรมชาติมากเกินไป ใช้ปุ๋ยคอก ที่ได้จากการ
เลี้ยงวัว แถมผลผลิตคุณภาพก็ดีกว่า ปลอดภัยกว่า ” แก้วมังกรชอบดินร่วนปนทราย ชอบน้าไม่มาก ดอกของแก้ว
มังกรจะบานแค่คืนเดียวในตอนกลางคืน พอตอนเช้าก็จะหุบแล้วก็เจริญเติบโตออกผลตามมา และมีผึ้งคอยช่วย
ผสมเกสร ช่วยเร่งผลผลิตให้ติดผลเร็วขึ้นด้วย “ในช่วงที่ดอกเริ่มบาน ผึ้งสาคัญต่อระบบนิเวศมาก เป็นการเกื้อกูล
ตามธรรมชาติ ช่วยผสมเกสรให้แก้วมังกรได้ขยายพันธุ์ การใช้สารเคมีจะทาให้ผึ้งหายไป สาหรับแก้วมังกรอินทรีย์
แต่ ล ะต้ น เป็ น เหมื อนเพื่ อนที่ต้องคอยดูแล ข้อดีของการปลู กแบบอิน ทรีย์ คือ แก้วมั งกรจะค่อยๆเติบโตตาม
ธรรมชาติ ให้เนื้อแน่นกรอบ อร่อย และที่สาคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

-56.2 ข้อพึงระวัง
- ต้นแก้วมังเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันกับกระบองเพชร จึงไม่ชอบน้า ในฤดูหนาวและฤดูร้อน
ควรให้น้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนในฤดูฝนไม่ต้องให้น้าเลย
- การให้ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยปีละ 2-3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรให้ปุ๋ยคอก
(ถ้าให้ปุ๋ยคอกรสชาติของแก้วมังกรจะออกหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย และดินจะไม่แน่น)
ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคมเป็นการบารุงต้นให้สมบูรณ์ และใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 ครั้งที่ 3 ในช่วง
เดือนเมษายนเป็นการเตรียมและเร่งให้ต้นแก้วมังกรออกดอกควรใช้ปุ๋ยสูตรที่มีตัวหลังเยอะหน่อย เช่น 15-17-18
หรือสูตร 10-10-40 เป็นต้น
- ถ้าต้นแก้วมังกรออกยอดสูงพ้นเกิดเสานิดหน่อย ให้ใช้มือเด็ดปลายยอดทิ้ง เพื่อเป็นการทาให้แก้ว
มังกรแตกยอดออกมากๆ
- หญ้าที่ขึ้นใกล้ๆ โคนต้น ควรถอนออกเป็นประจา เพื่อให้ต้นแก้วมังกรได้รับอาหารเต็มที่ไม่ต้อง
แบ่งปันให้กับหญ้า
- เมื่อครบ 2 ปี หลังจากต้นแก้วมังกรออกผลจนหมด ในช่วงเดือนตุลาคมควรตัดแแต่งกิ่งให้
สวยงาม เพื่อเป็นการทาให้ต้นแก้วมังกรแตกกิ่งได้มาก และควรตัดทุกๆ 2 ปี
6.3 ปัญหาและวิธีการแก้ไข
เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรที่โดนโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราเล่นงานอยู่ เรามีวิธีแก้รวมถึงวิธี
ป้องกันมาฝากนั้นคือจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน กาจัดโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราที่สาคัญในประเทศไทย เช่น โรค
รากเน่า โคนเน่า และกลุ่มเชื้อราที่เกิดจากฟัยท็อพธอร่า (Phytopthora) โรคก้านเน่ายุบตาย ในพืชตระกูลแตง
ที่เกิดจากเชื้อ พิชเซียม (Pytium spp) ฟิวซาเรียม (Fusarium spp.) วิธีการใช้ก็ง่ายๆแค่นาจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์
ม่าจานวน 100 กรัม ละลายน้า 20 นาไปฉีดพ่นที่ต้นใบและโคนให้ชุ่มโชกช่วงเย็นแดดอ่อนหรือโรยรอบทรงพุ่ม
บางๆให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม ในส่วนกรณีที่พบการระบาดอย่างรุนแรงให้ฉีดหรือโรย 3-7 วันต่อครั้งโดยโรครากเน่า
โคนเน่านั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆ
6.4 ผลลัพธ์จาการแก้ปัญหาและการพัฒนาเรื่องนั้น
สามารถปลูกแก้วมังกรเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และได้รับประโยชน์เพราะเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อ
สุขภาพ ทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

