ตัวอย่าง

องุ่นในกระถาง...

...สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในปัจจุบนั มีการรณรงค์เรือ่ งการ
ให้ของขวัญ ของฝาก ส�ำหรับงาน
ส�ำคัญต่างๆ เช่น งานวันคล้ายวันเกิด
งานขึ้นบ้านใหม่ งานปีใหม่ งานฉลอง
การรับต�ำแหน่งใหม่ และอื่นๆ โดย
ปราศจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ซึ่งการผลิตองุ่นให้ติดผลในกระถาง
เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์
ทรงคุณค่า และมีความภูมิใจทั้งผู้ให้
และผู้รับ ซึ่งเป็นการจัดการองุ่นใน
กระถางให้มีผลผลิตและเป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีราคาที่สูงขึ้น

ตัวอย่าง
ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ

จากแนวคิดที่อยากจะพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถ
ท�ำเป็นของฝากของขวัญสร้างความประทับใจ
ให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับท�ำให้ ดร.ชินพันธ์ ธนา
รุจ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการปลูกไม้ผล คิด
ริเริ่มการท�ำเกษตรแบบประณีต ด้วยการปลูก
ไม้ผลขึ้นค้างและการปลูกองุ่นลงกระถาง ใน
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ต้นกล้าองุ่น

บริเวณแปลงสาธิตสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยดร.ชินพันธ์
เล่าว่า
“ผมเรี ย นจบด้ า นไม้ ผ ลและสอนอยู ่ ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย ท�ำให้มองเห็นการปลูก
ไม้ผลในปัจจุบนั ขาดความประณีต เน้นท�ำเยอะๆ
ใช้พนื้ ทีม่ าก แต่ปจั จุบนั คนไทยมีทดี่ นิ ท�ำกินน้อย
ลงก็น่าจะหันมาท�ำไม้ผลในพื้นที่น้อยๆ ดูบ้าง
เพราะหากเน้นการท�ำแบบประณีตก็สามารถสร้าง
ผลผลิตให้พอเลี้ยงตัวได้ ซึ่งความประณีตที่ว่า
คือการท�ำในพื้นที่น้อยแต่ให้ได้ผลผลิตเยอะ มี
คุณภาพดีๆ แค่ไร่เดียวเลี้ยงตัวได้ ส่วนการปลูก
องุน่ ในกระถางก็เหมาะส�ำหรับคนอยูค่ อนโด หรือ
บ้านจัดสรรทีม่ พี นื้ ทีน่ อ้ ย แต่สนใจอยากปลูกองุน่
ซื้อไปปลูก หรือให้เป็นของขวัญแทนการให้เหล้า
หรือไวน์ก็ได้”

การผลิ ต องุ ่ น ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ใน
กระถาง
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องุ่นกระถางพันธุ์ Bailey

การผลิ ต องุ ่ น ในกระถางสามารถท� ำ ได้
หลายวิธี เช่น วิธีแรก การตอนหรือทาบกิ่งจาก
ต้นที่ให้ผลผลิตแล้วและน�ำมาเลี้ยงในกระถาง
ซึ่ ง วิ ธี นี้ จ ะได้ ผ ลผลิ ต จ� ำ นวนมากแต่ มี ข ้ อ เสี ย
คื อ ต้ อ งมี ก ารจั ด การดู แ ลที่ ดี แ ละประณี ต มาก

เรียนรู้การ ปลูกส้มจี๊ดลงกระถาง

จากสวนสู่ตลาด

โดยเจ้าของสวนและยี่ปั๊วโลกออนไลน์เจ้าดัง

ตัวอย่าง

คุณวิเชียร ธนาอัศวเดช

จากความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนการเอาส้มเข้าบ้านถือเป็นการน�ำโชค
ลาภเงินทองเข้ามาด้วย ในเทศกาลตรุษจีน ส้มจี๊ดจึงเป็นเสมือนไม้มงคลที่นิยม
ซื้อปลูกหรือซื้อเป็นของขวัญกันอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
เจ้าของสวนและยี่ปั๊วเป็นกอบเป็นก�ำ
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ส้มกิมจ๊อทรงผลรีกินอร่อย

โดยทั่วไปแล้วส้มจี๊ดสามารถแบ่งย่อยได้
ประมาณ 3 สายพันธุ์ คือ “กิมจ๊อ” ลูกรีรับ
ประทานได้ทั้งเปลือก “ฮองเฮ็ง” ลูกกลมเล็ก รส
หวานหอม “สิริมงคล” ลูกโตใหญ่กลมๆ ราคา
สูง ซึง่ นอกจากส้มจีด๊ จะมีประโยชน์ในการใช้เป็น
ไม้ประดับตกแต่งบ้านได้แล้ว ยังสามารถน�ำมาบ
ริโภคได้อีกด้วย โดย ส้มจี๊ดจะมีรสชาติเปรี้ยว
หวานหอม สามารถใช้ทำ� อาหารหรือเครื่องดื่มได้
อย่างทีเ่ ป็นสูตรทีน่ ยิ มก็คอื คัน้ น�ำ้ กินกับน�ำ้ ผึง้ น�ำ
ไปดอง หรืออบแห้ง รับประทานเพิ่มความชุ่มคอ
ได้อีกด้วย

ส้มจี๊ดพันธุ์สิริมงคล

ความส�ำเร็จ เล่าว่า “สมัยพ่อแม่ผมท่านปลูกไม้ผล
เก็บลูกขายได้ ผมเองก็ได้ซึมซับธรรมชาติ และ
การปลูกต้นไม้เรื่อยมา จนหลังจากปลดเกษียณ
ตัวเองจากอาชีพนักเดินเรือท่องเที่ยวไปในหลาย
ประเทศ 5-6 ปี ผมก็มาคิดว่าอยากจะท�ำงานที่มี
ความสุขแล้วก็ได้มาท�ำสวนส้มจีด๊ นีแ่ หละ คือผม
ว่าการปลูกต้นไม้มคี วามสุขมากนะ อย่างเราใส่ปยุ๋
รดน�้ำต้นไม้ หรือจะท�ำอะไรเขาก็ไม่เคยเถียงเรา
นะ (หัวเราะ)” ผู้เล่า บอกอย่างอารมณ์ดี พร้อม
กับแนะเทคนิควิธีการปลูกให้ฟังว่า

ขั้นตอนการปลูกส้มจี๊ด

เริ่มจาก การเตรียมวัสดุเพาะ ดินก้ามปู 1
พลิกผืนดินที่มรดก 7 ไร่ปลูกส้มจี๊ด
ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน กาบมะพร้าว 5 ส่วน
ขายได้ก�ำไร

โดยหนึ่ ง ในผู ้ ที่ ชื่ น ชอบการปลู ก ส้ ม จี๊ ด
อย่าง คุณวิเชียร ธนาอัศวเดช เจ้าของสวนธนา
อัศวเดช ย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ผูไ้ ด้ลงมือพลิก
ผืนดินมรดกกว่า 7 ไร่ เพือ่ ปลูกส้มจีด๊ จนประสบ
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(เครื่องปลูก) น�ำทั้งหมดมาผสมกันก็จะได้ดิน
ส�ำหรับเพาะส้มจี๊ด
การเตรียมกิ่งพันธุ์ ใช้ต้นตอเลมอน ต้อง
เลือกกิ่งที่มีสีเขียวปนน�้ำตาลคือไม่แก่และอ่อน

คำ�นำ�
ส�ำหรับคนเมืองทีว่ ถิ ชี วี ติ ดูจะห่างไกลจากการท�ำเกษตรกรรม หากอยากลุกขึน้ มาปลูก
ผลหมากรากไม้ไว้รับประทานเองภายในบ้านเห็นที่เป็นต้องคิดหนัก โดยเฉพาะไม้ยืนต้น
อย่างไม้ผลด้วยแล้วเปอร์เซ็นต์คงเป็นศูนย์ เพราะด้วยพื้นที่ในเขตเมืองที่ทุกตารางนิ้วต่าง
ต้องใช้สอยอย่างประหยัด อีกทั้งยังติดขัดว่าหากปลูกไม้ผลลงดินแล้วรากไม้จะชอนไชเข้า
บ้าน หรือต้นจะสูงชนสายไฟจนเป็นอันตรายหรือเปล่า
ด้วยเหตุนหี้ นังสือเรือ่ ง “มะนาว&ไม้ผลลงกระถาง” เล่มนีจ้ งึ รวบรวมบทความวิชาการ
เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกไม้ผลลงกระถางไว้อย่างเต็มอิ่ม เริ่มน�ำร่องด้วยการเจาะลึกวิธีการ
ปลูกมะนาวไม้ผลสุดฮิตทีค่ วรปลูกไว้คบู่ า้ น ทัง้ รูปแบบการปลูกในกระถางและวงบ่อซีเมนต์
โดยเผยสูตรเด็ดกันตั้งแต่การเลือกกระถาง การผสมดินและวัสดุปลูก ตลอดจนการดูแล
รักษาตั้งแต่วันแรกที่ต้นพันธุ์ลงกระถางจนถึงการเก็บเกี่ยว พร้อมพ่วงบทสัมภาษณ์ของ 9
ผูร้ เู้ รือ่ งการปลูกไม้ผลในกระถาง ทีจ่ ะมาเผยเทคนิคการปลูกไม้ผลนานาชนิด อาทิ มะนาว
ส้มจี๊ด แก้วมังกร องุ่น แคนตาลูป สตรอว์เบอร์รี่ ฯลฯ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนในเมือง
หลวงจะสามารถปลูกไม้ผลลงกระถางไว้ประดับบ้าน และเกิดการรับรูไ้ ด้ถงึ คุณค่า ความสุข
ที่ได้จากการปลูกผลไม้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนได้เอง
ส�ำหรับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จได้จากความอนุเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ จาก
นักวิชาการ เกษตรกรผูป้ ลูกไม้ผล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทีไ่ ด้รว่ มถ่ายทอด
องค์ความรูต้ า่ งๆ แนะเทคนิควิธกี ารให้ทา่ นผูอ้ า่ น เพือ่ เป็นแนวทางให้สามารถน�ำไปปรับใช้
ให้เหมาะกับไม้ผลทีป่ ลูกภายในบ้านเรือนของท่าน ซึง่ ผูเ้ รียบเรียงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือ
เล่มนีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างรอยยิม้ ให้แก่ผปู้ ลูกได้เมือ่ ไม้ผลของท่านติดดอกออกผล
ทั้งนี้ หากผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันมีส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาให้เนื้อหา
ของหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและสมบูรณ์แบบมากขึ้น ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับค�ำแนะน�ำ โดย
หากเนื้อหาบางส่วนขาดตกบกพร่องประการใด ต้องขออภัยผู้อ่านทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ตัวอย่าง

						
ณัฏฐ์ชญามนต์ ดินรมรัมย์
							
ผู้เรียบเรียง
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ไร่สตรอว์เบอร์รี่แดนอีสาน

“ไร่ภู่ภักดี” เผยทีเด็ด

ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ลงกระถาง

ตัวอย่าง

“สตรอว์เบอร์รี่เป็นพืชที่มหัศจรรย์ที่ใครได้พบเห็นก็มักจะมีรอยยิ้ม ซึ่งการท�ำไร่
สตรอว์เบอร์รี่สิ่งหนึ่งที่เราได้กำ� ไรชัดเจนเลยคือรอยยิ้ม ท�ำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่าน
มาได้รับความกดดันต่างๆ นานา แต่พอมาท�ำไร่ผู้คนที่มาหาต่างก็พาเอารอยยิ้มมา
ด้วยเสมอตั้งแต่เด็ก 3 ขวบจนถึงคนอายุ 60-70 การท�ำงานตรงนี้ได้อยู่กับรอยยิ้ม
คนท�ำให้เราสุขภาพจิตดีไปด้วย”
มนต์รักสตรอว์เบอร์รี่

ค�ำพูดประโยคข้างต้นบ่งบอกได้ถึงความ
รักและความประทับใจในการท�ำอาชีพเกษตรกร
ของคุณหนุ่ม-บุญหนัก แสงภักดี เจ้าของไร่ภู่
ภักดี ไร่สตรอว์เบอร์รี่แห่งแดนอีสาน ผู้หันหลัง
ให้กบั สังคมเมือง ออกเดินทางสูด่ นิ แดนบ้านเกิด
พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยการปลูกสต

รอว์เบอร์รี่ลงกระถาง พร้อมทั้งจ�ำหน่ายไหลและ
ชุดทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในกระถางพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดส�ำหรับมือใหม่ สร้างความแตก
ต่างจากไร่สตรอว์เบอร์รี่ทั่วไปที่หากใครได้มา
สัมผัสเป็นต้องหลงรักเข้าทุกราย
“สตรอว์เบอร์รี่จัดเป็นพืชที่คนไทยมองว่า
ไกลตัว และคิดว่าเป็นพืชเมืองหนาว ยุ่งยากต่อ
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การปลูก แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะผมมองว่า
สตรอว์เบอร์รเี่ ป็นพืชมหัศจรรย์ใครได้เห็นก็มแี ต่
ความน่าประทับใจ สังเกตได้จากผูค้ นทีม่ าเทีย่ วที่
ไร่ไม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ตา่ งก็มรี อยยิม้ และมีความ
สุขทุกครั้งที่ได้เห็นสตรอว์เบอร์รี่ เมื่อผมเห็นก็
สร้างความสุขให้ตัวผมเอง”

สร้างจุดเด่น

โดยจุดเริม่ ต้นของการเป็นเกษตรกรผูป้ ลูก
สตรอว์เบอร์รี่ของชายผู้นี้เริ่มตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน
“ผมท�ำงานอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วเบื่อสังคม
เมือง อยากออกมาปลูกผักอยู่ชนบทบ้างแต่ไม่รู้
จะปลูกพืชอะไร ก็กลับมาคิดว่าถ้าจะปลูกก็ต้อง
ปลูกพืชที่ดึงดูดใจคนได้ดี ซึ่งผมเห็นว่าปีๆ หนึ่ง
มีคนขึ้นไปดูสตรอว์เบอร์รี่ภาคเหนือกันเยอะผม
เลยอยากจะฉีกแนวเอาสตรอว์เบอร์รี่มาปลูกใน
ภาคอีสานได้บ้างคงดีไม่น้อย ผมคิดได้ 3 วันก็
ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปจ.ชัยภูมิ ปรึกษากับพ่อ
ก็ลงทุนซื้อพันธุ์จากเชียงราย ประมาณ 2,0003,000 บาท ซื้อมาตอนแรกแค่ไม่กี่ร้อยต้น คือ
ถ้าเราเอามาปลูกลงดินผมคิดว่ามันธรรมดาไปผม
เลยคิดเอาสตรอว์เบอร์รี่ปลูกลงกระถาง”
ซึ่งการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในกระถางนั้นมี
ข้อดีหลายประการ เพราะทั้งง่ายต่อการจ�ำหน่าย
เคลื่อนย้ายได้ ใครเห็นก็อยากซื้อ โดยนอกจาก
กระถาง ที่ ไ ร่ ก็ ป ลู ก ทั้ ง ในถุ ง ด� ำ แปลงดิ น
กระบอกไม้ไผ่ หลายแบบและปลูกเป็นสตรอว์
เบอร์รี่ที่ปลอดสารพิษ 100 % ด้วย

ไร่ภู่ภักดี

ตัวอย่าง

เรียนรู้วงจรสตรอว์เบอร์รี่

โดยหากอยากจะปลูกสตรอว์เบอร์รี่ผู้ปลูก
ควรศึกษาถึงฤดูกาลทีเ่ หมาะสม ซึง่ ฤดูทเี่ หมาะจะ
ปลูกมากคือช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ดูแลถึง
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สตรอเบอร์รี่ไร่ภู่ภักดี

พฤศจิกายนจะเริ่มติดดอกและออกผลผลิตยาว
จนกระทัง่ ถึงเดือนเมษายนผลผลิตจะเริม่ วาย จน
กระทัง่ เข้าฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ต้น
สตรอว์เบอร์รี่ที่หมดลูกจะเริ่มแตกไหล เมื่อเข้า
สิงหาคมเราจะตัดไหลไปปลูกส�ำหรับเป็นต้นพันธุ์
ปีตอ่ ไป โดยวิธกี ารตัดไหลจะต้องตัดห่างจากโคน
2 เซนติเมตร เมือ่ น�ำไปปลูกสตรอว์เบอร์รกี่ จ็ ะเริม่
ให้ผลผลิตอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ส่วนต้น
แม่ที่ตัดไหลไปแล้วก็จะออกผลด้วยเช่นกัน

ผลลัพธ์ที่ได้จากความบังเอิญ

และจากการที่รู้จักสตรอว์เบอร์รี่น้อยเกิน
ไปท�ำให้คุณหนุ่มนั้นค�ำนวณวัตถุดิบที่จะใช้ใน
การปลูกผิดพลาด “ตอนนัน้ ไม่มอี นิ ทรียวัตถุ ปุย๋
ที่จะบ�ำรุง อีกทั้งดินที่ซื้อมาเพื่อปลูกสตรอว์เบอร์

แก้วมังกรลงกระถาง
ปลูกกินผลได้

ขายยกกระถางรวย
“คุ ณ วี ร ยุ ท ธ ศรี เ ลอจั น ทร์ ”
ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพชรพิ ม าย อ� ำ เภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้เป็นทั้ง
ปราชญ์ เกษตรกร และนักคิดนักเขียน
เจ้าของนามปากกา “ทอง ธรรมดา”
ทีห่ ลังจากน้อมน�ำแนวคิดการท�ำเกษตร
แบบผสมผสาน พระราชด� ำ ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ
จนเข้าใจอย่างถ่องแท้กส็ ามารถคิดการ
ท�ำเกษตรแบบต่อยอดในแบบฉบับของ
ตนเองเน้นการท� ำเกษตรสวนกระแส
ท�ำให้มีรายได้ทุกวันแบบสบายๆ และ
พร้อมเผยแพร่ภูมิความรู้ดีๆ ให้แก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ทดลองปฏิบัติตาม

ตัวอย่าง

“การทำ�เกษตรอย่าตามกระแสต้องหาสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเก่า เพราะ
การทำ�เกษตรแบบเดิมๆ ในยุคปัจจุบันอยู่ไม่
ได้แล้ว เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวัน ฉะนั้น
ก็ต้องคิดทำ�เกษตรแบบต่อยอดให้เป็นจึงจะอยู่
ได้ อย่างช่วงนี้ที่มีการทำ�เกษตร ‘หนึ่งไร่หนึ่ง
แสน’ ถ้าทำ�แล้วต้นทุน 9 หมื่นผมว่าอย่าทำ� ถ้า
จะทำ�ต้องลงทุนน้อย มีผลพลอยได้ต่อเนื่องและ

อายุยืน คือ ขายได้ทั้งผลผลิตและผลพลอยได้
ดังนั้นต้นไม้ทุกต้นที่ผมปลูก 1 ไร่สามารถสร้าง
รายได้เกิน 1 แสนทั้งนั้น ขอเพียงแต่อย่าเน้น
แค่ขายผลผลิตในฤดูอย่างเดียวเท่านั้น”
และด้ ว ยอาจารย์ ท องเป็ น เกษตรกรที่ มี
ความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเกษตรของตน
ด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งนอกจากการ ปลูกมะนาว
ไร้เมล็ด มะละกอโน้มต้น ชะอมไร้หนาม สะเดา
ดำ� ที่ทดลองปลูกจนประสบผลสำ�เร็จสร้างราย
มะนาว & ไม้ผลลงกระถาง
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เข้าชิดกับเสาเพราะเป็นด้านที่จะออกราก จาก
นั้นใช้เชือกมัดหลวมๆ พอให้ยึดกับเสาได้ ก่อน
นำ�ดินกลบทับด้านบนกระถางอีกครั้ง โดยใน
ช่วงแรกๆ ควรมีการพรางแสงให้พืชก่อน เพื่อ
ให้สามารถแตกยอดใหม่เร็ว

การดูแลรักษา

การให้นำ�้ ควรรดน�ำ้ สัปดาห์และ 2-3 ครัง้
เพราะต้นแก้วมังกรเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันกับ
กระบองเพชร จึงไม่ชอบน�ำ้ การใส่ปุ๋ย ช่วงแรก
เดือนมกราคมจะเป็นการเร่งโตต้องใส่ปุ๋ยคอก
ปุย๋ หมัก และเพิม่ ปุย๋ ตัวหน้าทีม่ ไี นโตรเจนสูง เช่น
ยูเรีย (46-0-0) พอสักช่วงเดือนมีนาคม ให้ตาม
ด้วยปุย๋ สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 พอ
เดือนเมษายน ให้ใส่สตู ร 8-24-24 เพือ่ ให้ตดิ ผล
โดยหลังจากการใส่ปุ๋ยควรรดน�้ำมากๆ
หลังเก็บเกี่ยว หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้ว เมื่อมีการตัดแต่งกิ่งออกเพื่อให้แตกกิ่งใหม่
ก็จะเหมือนช่วยเป็นการท�ำสาวให้ต้นแก้วมังกร

ตัวอย่าง

ต้นพันธุ์เพิ่งออกรากพร้อมปลูก

ได้เป็นกอบเป็นกำ�เพียงแค่การขายพันธุ์เท่านั้น
แล้ว อีกหนึ่งเทคนิคในการปลูกพืชเพิ่มรายได้ที่
อาจารย์ทองให้ความสนใจและหยิบยกมาปลูก
คือ “การปลูกแก้วมังกรลงกระถาง”
การปลูกแก้วมังกรลงกระถางสำ�คัญตรงที่
การเตรียมดินและวัสดุปลูกให้มีคุณภาพ เพราะ
แก้วมังกรเป็นพืชที่ชอบดินร่วนไม่ชอบน้ำ�ขังแฉะ
โดยการ เตรียมดิน สามารถทำ�ได้ง่ายๆ คือ นำ�
ดิน 2 ส่วน : ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเก่า 1 ส่วน :
แกลบดำ� 1 ส่วน ใส่ลงในกระถางที่มีความกว้าง
ตั้งแต่ 18 นิ้วขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับผู้ปลูก)
วิธีการปลูก
หลังจากเตรียมกระถาง
แล้ว ตั้งเสาเป็นหลักในกระถาง จากนั้นใส่ดิน
ที่เตรียมไว้เติมลงไปจนถึงขอบกระถาง นำ�กิ่ง
พันธุ์แก้วมังกรลงปลูกให้ชิดกับเสา ซึ่งข้อควร
ระวังในขั้นตอนนี้คือ แก้วมังกรเป็นพืชรากตื้น
หากินผิวดิน ดังนั้นไม่ควรปลูกลึกเพราะปลูกลึก
จะทำ�ให้เน่า อีกทั้งควรหันด้านแบนของกิ่งพันธุ์
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ตาดอกเมื่อหนามหลุดออก

ตัวอย่าง
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