
แกวมังกรกับหนึ่งตาํบลหนึง่ฟารม 
                                                      วรนุช  สีแดง * 

 
 ลองเหลือบมองยอนอดีตไปราวๆ ประมาณเกือบสิบปทีผ่านมา  แกวมังกรปรากฏโฉมรูปลักษณให
คนไทยเริ่มไดรูจักและลิ้มลองรสชาติที่แปลกใหมและถูกปากถูกใจเปนมากโดยเฉพาะกลุมสุภาพสตรีและ
กลุมผูสูงอายุ  เนื่องจากรสชาติที่หวานซอนเปรี้ยว  อุดมไปดวยคุณคาทางโภชนา และที่สําคัญเปนผลไมที่มี
รสหวานนอย ไมสงผลตอปริมาณคลอเรสเตอรอล มีไฟเบอรสูง  นั่นกค็ือ สุดยอดปรารถนาของสาวในยุคที่
ปรารถนาใหรางกายไรมัน .................หนึ่งตําบลหนึ่งฟารมกเ็ปนหนึ่งในหลายๆโครงการที่ดีๆของกรม
สงเสริมการเกษตร ที่ตองการใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในตําบลใชความรูความสามารถดําเนิน
กิจกรรมและบริหารจัดการฟารมที่เปนฟารมตามความรับผิดชอบของตนเอง  ซ่ึงอาจจะใชพื้นทีส่าธารณะ
ประโยชน  หรือพื้นที่เอกชนที่ยินดียกใหเพื่อทําประโยชนตอชุมชน  โดยที่ฟารมดังกลาวตองเปนฟารมที่เกิด
จากความตองการของชุมชนอยางแทจริงสาํหรับการเปนศูนยการเรยีนรูการเกษตรในตําบล  กิจกรรมฟารม
ตองบงชี้ในการที่จะนําไปสูการพัฒนาการเกษตรที่มุงใหแขงขันคุณภาพของผลผลิตสําหรับการสงออกและ
ความปลอดภยัของสินคาเกษตร ใหสมกับปแหงการรณรงคอาหารปลอดภัย 
หนึ่งฟารมท่ีตาํบลสัตหีบ   
 ฟารมนี้ไดกอตั้งเมื่อป 2548  โดยผูจัดการฟารมคนเกง  คุณวรพจน  กองจินดา  เกษตรตําบลคนขยัน
ของชาวอําเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี  ที่ทุมแรงกายแรงใจบริหารจัดการฟารมที่ตองรับผิดชอบดูแลเพิ่มจาก
ภารกิจประจําตามตําแหนงเกษตรตําบล  เม่ือหวานพืชอยางไร  ก็ตองไดผลอยางนัน้  ณ  วันนี้ หนึ่งฟารมของ
ที่นี่จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนฟารมดีเดนประจําป 2548  ของจงัหวัดชลบุรี อยากรูวาวาดีอยางไรคอย
ติดตามตอนตอไป   แกวมังกร เปนพืชหนึง่ที่ถูกเลือกมาปลูกในฟารม ดวยที่วาสัตหบีเปนเมืองทองเที่ยวและ
มีอาณาเขตติดตอกับเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศดวย  ประกอบกับประชาชนคนสัตหีบมีจํานวนมาก
โดยเฉพาะทหารเรือไทย  มใีครรูบางวาประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทยอยูทีน่ี ่   จึงเปนที่
แนนอนวาไมตองถามวาตลาดอยูไหน     
แกวมังกรพืชทางเลือกท่ีนาพอใจ  
 คุณวรพจน  บอกถึงสาเหตทุี่เลือกแกวมังกรเปนพืชหลักในการทําฟารมวา  แกวมังกรเปนพืชที่เขต
สัตหีบมีการปลูกอยางจริงจังกันนอย   และแกวมังกรเปนพืชที่ใหผลตอบแทนคุมกับการลงทุนเพราะวาเปน
พืชที่ปลูกไมยากนัก   แตใชวาจะปลูกกันไดดีทุกคน  แกวมังกร หัวใจสําคัญที่สุดอยูที่ชวงปแรกของการปลูก
ที่เราตองดูแลเอาใจใสในเรื่องของการเลี้ยงตนใหสมบรูณที่สุด  มีรายหลายที่ปลูกแลวไมเอาใจใสเทาที่ควรก็
จะพบเห็นแกวมังกรที่ไมไดตายแตผลผลิตแทบจะไมมี    การดแูลชวงแรกไมเคยคลาดสายตาทุก 3 วนั  
จะตองหมัน่มาดูแลเองที่นอกเหนือจากแรงงานที่จางประจําที่ฟารม  ศตัรูที่สําคัญที่สุดของแกวมังกร คือ มด
คันไฟ  ไมใชเร่ืองยากเพยีงตองเห็นแลวปองกันกําจัดไดทนัเทานั้น   ปลูกแกวมังกรครัง้แรกถาทําไดดี  จะอยู
ไดนาน  เก็บผลผลิตขายไดเร่ือย ๆ  เสมือนกับเสือนอนกินเลยที่เดียว   นอกจากนี้ยังเดินหนาสูการผลิตพืชที่
ปลอดภัยและลดการใชปุยเคมีจนกวาจะเลิกไปในที่สุด      
 



วาดวยเรื่องท่ัวไปของแกวมังกร 
 แกวมังกร ในตางประเทศเรยีกวา ดรากอนฟรุต  อยูในตระกูลกระบองเพชร จัดเปนพืชที่ปลูกงาย มี
หลายสายพนัธุ ไดแก  พนัธุเวียดนามเบอร 100   ที่มีเนื้อสีขาว  ใหผลผลิตสูงมาก    ผลโตดก   ผสมตัวเองได      
มีขนาดผลตั้งแต 200-900 กรัม  โดยทัว่ไปอยูประมาณ 300-600 กรัม   นอกนี้มพีันธุเนื้อแดง  เนื้อเหลือง  
และเนื้อชมพ ูฯลฯ   ซ่ึงใหผลผลิตดอยกวาพันธุเบอร 100  จึงทําใหมีการขยายตวัยาก  แกวมังกรเปนพืชวนั
ยาวตองการแสงในการเจรญิเติบโตมากพอสมควร  พื้นที่ปลูกตองไมมีน้ําทวมขงั  การปลูกแกวมังกรตองมี
คาง/เสาหลัก ใหลําตนใชยึดเกาะ  ในบานเราจะออกดอกประมาณมีนาคม - กันยายน  หลังออกดอกประมาณ 
45 วันจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได  ผลผลิตปแรกไมเกนิ 1,000 กก./ไร  และคอยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปตอๆไป    
 มองดานคุณคาทางโภชนาการของผลไมชนิดนี้ประโยชนที่สําคัญอยูที่เมล็ด  เม็ดดาํๆในเนื้อขาวๆ 
ถาทานเขาไปจะมีประโยชนตอรางกาย คือชวยดดูซับสารพิษตางๆ ออกจากรางกาย เชนสารตกคางจากยาฆา
แมลงที่มากับผักที่เรากินกนัทุกวัน สารตกคางเชนตะกั่ว ที่มาจากควนัทอไอเสียรถยนต และสารอืน่ๆ และยัง
ชวยลดการเกดิมะเร็งเพราะชวยดดูซับสารอันตรายออกจากรางกาย แตถารับประทานเกินวันละ 7 ผลหรือ 2 
กิโลกรัมจะทําใหตับทํางานหนักและเมด็สีดํานี้จะไปกอกวนการทํางานของเม็ดเลือดแดง และเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งได ดังนั้นถากินไมเกนิวันละ 5 ผล จะกอใหเกิดคณุประโยชนตอรางกาย เปนอยางมาก
เหมือนเปนยาที่ชวย ขับสารพิษออกจากรางกาย แตถาทานเกิน 7 ผลติดตอกันทุกวันยอมทําใหรางกายทํางาน
ผิดปรกติแตคงไมมีใครกินมากขนาดนัน้ตดิตอกันทกุวนัหรอก 
แกวมังกรที่สัตหีบมุงสูแนวทางเกษตรอินทรีย  
 แกวมังกรที่ปลูกปจจุบันอายุประมาณ 1 ป อยูในระยะเริ่มใหผลผลิตเปนการปลูกในลักษณะปลูก
แบบเชิงเดีย่ว   แตในชวง 8 เดือนแรกไดปลูกมะเขือเปราะปลอดสารพิษแซมในแปลงของแกวมงักร  (ใน
พื้นที่ 2 ไร มีรายไดจากมะเขอืประมาณ 40,000 บาท )   ใชระยะปลกู 3+3 เมตร ในพื้นที่ 1 ไรปลูกประมาณ 
100 หลัก   การเตรียมดินปลกูจะเนนการไมใชปุยเคมี แตใชปุยพืชสดจากถั่วพุมและปุยขี้ไกแทน  นําตนพันธุ
ลงปลูกโดย 1 หลักใชตนพันธุ 4 ตน     หลักที่ใชเปนเสาปูนซีเมนต และใชหวงยางรถจักรยานเปนตัวครอบ
ดนบนสุด ประมาณราคา 200 บาท/หลัก   การใหน้ําใชระบบสปริงเกอร ถาฝนไมตกใหน้ําอาทิตยละ 1 คร้ัง 
ประมาณ 5-10 ลิตร/ตน  การใหปุยจะใหปุยข้ีไกทกุๆ 1 เดือน ประมาณ 2-3 กก./ตน  นอกนีใ้หปุยน้ําชีวภาพ
ที่หมักเองจากมะเขือบางสวนในแปลงที่ถูกทําลายจากหนอน ในตอนนี้เร่ิมใชปุยน้ําหมักจากสบัปรดบาง
แลวเนื่องจากไมมีมะเขือแลว  ฉีดพนประมาณ เดือนละ 2 คร้ังโดยทุกครั้งจะฉีดพรอมกับสารชีวภาพปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชที่หมักจากสะเดา  ตะไครหอมและขา    
ผลตอบแทนทีคุ่มคาตอการใชปุยเคมีกระสอบเดียว 
 ในรอบปที่ผานมาไดมีการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 50 กก. ตอพื้นที่ 2 ไร เนือ่งจากสภาพดนิ
ที่ปลูกแกวมังกรเปนดินที่ใชปลูกมันสําปะหลังมานาน และลองนาํดินไปตรวจคาแรธาตุอาหารพบวาธาตุ
อาหารที่สําคัญสําหรับพืชมีคาเปนศูนย จงึจําเปนตองใสปุยเคมีบางคาดวาเมื่อสภาพดินคอยๆ ดขีึ้นจากการ
ใชปุยคอกก็คงไมตองใชตอไป   แตเมื่อมองดูตนแกวมังกรที่ปลูกจนอายุครบป สภาพตนแกวมังกรสมบรูณ
มาก  ผลผลิตชวงแรกทีไ่ดมคีุณภาพดี  ผลใหญและดกพอสมควร  น้ําหนักผลประมาณ 3 ผล/กก. ใน 1 หลัก



ใหผลผลิตเฉลี่ย 20 กก. ซ่ึงแกวมังกรจะใหผลดีเมื่อเร่ิมเขาปที่ 3 ไดตั้งเปาหมายไววาจะตองทําใหมผีลผลิตถึง 
30-50 กก. /หลัก  โดยการไวกิ่ง/ยอดประมาณ 200-250 กิ่ง/หลัก  ลองผาดูชิมเนื้อขางในจะมีรสหวานอม
เปรี้ยวเล็กนอย จะมีรสหวานนําเปรี้ยว  สุดทายเรื่องการจาํหนายและการตลาดจากขอดีของอําเภอนีต้ลาดยังมี
ความตองการสูง ไมนาเปนหวง  ตอนนี้มแีมคามาติดตอขอซ้ือถึงแปลงในราคากิโลกรัมละ 20 บาท      
เปดใจคนปลูก 
 การปลูกแกวมงักร  ส่ิงสําคัญก็คือการดูแลสภาพตนใหสมบรูณ  ซ่ึงในชวงที่ตนมกีารแตกยอดใหม
นั่นแหละเปนชวงสําคัญ  ตองระวังเพยีงศตัรูเพียงเรื่องเดยีวคือ มดคนัไฟ  ถาเราดูแลถึง  ปองกันมดไดเร่ือง
อ่ืนไมยาก   กอนที่เราจะตดัสินใจปลูกแกวมังกรควรเริม่ตนจากการพจิารณา  วเิคราะห  และมองตลาดเปน
จึงคอยมากําหนดวาเราจะปลูกเทาใดจึงจะไมเกิดปญหาราคาตกต่ําและลนตลาด  
บทสงทายของหนึ่งตําบลหนึ่งฟารมกับหนึ่งเดียวของอําเภอสัตหีบ 
 นางปารชิาต ิ ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ได
กลาวถึงเรื่องนีว้า  การทําการเกษตรสวนทีสํ่าคัญในการประกอบการตดัสินใจครั้งแรก คือ ตลาด และการที่
จะใหเกษตรกรยอมรับอยางไมมีเกี่ยงงอนก็คงตองใหเกษตรกรไดมองเห็นตวัอยางจริง  กรมสงเสริม
การเกษตรจึงไดเร่ิมทําโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารมขึ้น เพื่อใหเปนแหลงที่จะใหเกษตรกรไดมาเรียนรู/
ศึกษาเริ่มตั้งแตการตัดสินใจเลือกกิจกรรมในการผลิตที่มีการตลาดนําและเปนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การ
บริหารจัดการ   การจดบันทึกรายรับรายจาย  การสรุปผลการดําเนินกิจกรรมในแตละป    นอกเหนือสูงสุด   
คือ  การเปนตัวอยางทีด่ีในการที่จะชกันําใหเกษตรกรไดตระหนักและเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตเปนการผลิต
ที่ปลอดภัยตอไป   หนึ่งฟารมทีสั่ตหีบไดเดนิหนาจนใกลบรรลุเปาหมายแลว  เปรยีบไดเสมือนฟนเฟองตัว
เล็กๆ ตัวหนึ่ง  ที่มีกาํลังและความสามารถในการขับเคลื่อนใหเครื่องจักรขนาดใหญเดินหนาใหบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  เราในฐานะฟนเฟองแกนกลางจึงไมรูเหน็ดเหนื่อยมาก  เพราะฟนเฟอง
ขนาดเล็กที่สําคัญของเราทุกตัวทํางานอยางเต็มกําลัง  
 สนใจขอศึกษาดูงาน / ขอเพิ่มเติม ติดตอสํานักงานเกษตรอําเภอสัตหีบ  โทร.038-437853 หรือ
สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 038-278187   หรือ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
โทร.038-611578 
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          นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน               นายวรพจน  กองจินดา 
ผอ. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง     ผูจัดการฟารมหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม      ตําบลสัตหีบ  
 
 
 
 
 

             
             
             
             
             
             
               
แกวมังกร อายุ 1 ป กําลังใหผลผลิตที่มีคุณภาพดี ทั้งขนาด และรสชาติ                             ปลูกมะเขือปลอดสารแซมแกวมังกร 
                                                                                                                           เพื่อเพิ่มรายไดและทําน้ําหมัก ต้ังแตเริ่มปลูกจน 8 เดือน
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            สภาพตน               
 

ตนแกวมังกรที่สมบูรณ  มาจากกปุยน้ําหมักเปนหลัก  ใชปุยเคมีเสริมเพียง 50 กก ./2ไร ตอ1ปที่ผานมา 


