
 
สารคดีที่ 6/2550

ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
นายคํานึง ชนะสทิธ์ิ  
ท่ีปรึกษาหมอดินอาสาประจําจังหวัดจันทบุรี-เกษตรดีเด่นจังหวัดจันทบุรีประจําปี 2548  
ท่ีอยู่ : 6/1 ม.12 บ.ชําปลาไหล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
เบอร์โทร : 08-9092-9596 
          “แดนแห่งความสามัคค ีเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ําใจ ตําบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่ท่ีทําการ เจดีย์สถานเขาน้อย 
เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม” นี่คือคําขวัญของตําบลสองพี่น้อง ท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวน โดยเฉพาะมุ่ง เป็นการทํา สวน
ไม้ผลอินทรีย์ จึงไม่มีสารพิษตกค้างต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
          เดิมเกษตรกรในพื้นที่มีการใช้สารเคมีอย่างมากตลอดมา เพื่อรักษาไว้ให้ได้ซ่ึงผลผลิตจํานวนมาก กําไรดี จนถึงจุดหนึ่ง ท่ีย่ิงใช้ สารเคมี 
ผลผลิตก็เริ่มลดลง ขายผลผลิตได้ทุนคืนเพียงครึ่งเดียว จึงริเริ่มปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตสู่การผลิต ในระบบการทํา เกษตรอินทรีย์ 
          ผู้ใหญ่คํานึง ชนะสิทธ์ิ ท่ีปรึกษาหมอดินอาสาประจําจงัหวัดจันทบุรี และเกษตรกรดีเด่นจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2548 เปลี่ยนพื้นที่ 
30 ไร่ มาทําเกษตรอินทรีย์ 100% แต่เดิมเริ่มทําสวนไม้ผล ท้ังทุเรียน มังคดุ เงาะ ลองกอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยมุ่งแต่ จะให้ได้ผลผลิต
มากๆ ใช้สารเคมีอย่างเต็มท่ี จนกระทั่งในปี พ.ศ.2535 บริษัทนําเข้าสารเคมีทางการเกษตร ได้พาลูกค้าไปดู โรงงาน ผลิตท่ีประเทศจีน ผู้ใหญ่
คํานึง ก็ร่วมเดินทางไปด้วย และมีโอกาสไปเยี่ยม ญาติท่ีจีนด้วย ทําให้ได้เห็นว่าเกษตรกรจีน ไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกพืชเลย ท้ังที่จีนผลิตปุ๋ย
และยาเคมีได้เอง ใช้เพียงปุ๋ยหมักท่ีทําจากฟางข้าว มูลวัว ส่าเหล้า และผลไม้หมัก ใส่ในสวนที่ทํา การเกษตร แบบผสมผสาน มีท้ังลิ้นจี่ แอป
เปิ้ล กาแฟ หลังจากกลับมาก็ฉุกคิดท่ีจะทําเกษตรในระบบผสมผสาน ตั้งใจแน่วแน่ ว่าถ้าเห็นผล เป็นรูปธรรมจะหยุดการใช้เคมีทุกอย่าง โดย
เริ่มทดลองจํานวน 1 ไร่ ในปีแรกของการเริ่มต้น ปรากฏว่าต้นทุเรียน แสดงอาการขาด ธาตุอาหารเหลืองทั้งต้น จึงตัง้ใจว่าจะใส่ปุ๋ยหมักบํารุง
ต้น ด้วยความบังเอิญ ท่ีทํากระสอบปุ๋ยหมัก แตกใต้โคนต้นทุเรียน เวลาผ่านไป สังเกตเห็นทุเรียนต้นนั้นงามดีกว่าต้นอื่นๆ ทําให้เกิดกําลังใจมุ
มานะขึ้น กระท่ังประสบความสําเร็จในปี พ.ศ.2538 ผู้ใหญ่คํานึงสรุปให้ฟังว่า “ปุ๋ยเคมีสูตรไหนก็สู้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสมบูรณ์ไม่ได้ เป็นปุ๋ยท่ีไม่แรง
แต่ทําให้ต้นไม้มีผลผลิตท่ียาวนาน ถ้าเราดูแลดินให้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นจะแข็งแรง ไม่มีโรคแมลง มากวน” 
          ในส่วนของการปลูกไม้ผลผสมผสานก็ได้แนวคิดเรื่อง “ครอบครัวผลไม้” ซ่ึงสังคมพืชก็เหมือนสังคมมนุษย์ ท่ีต้องช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 
ดังนั้นในสวนผลไม้จะเห็นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดปลูกใต้โคนต้น มีท้ัง กระวาน หน่อแดง ว่านสาวหลง เตยหอม ขม้ิน ขม้ินอ้อย ตะไคร้
หอม ซ่ึงมีประโยชน์ในการไล่แมลง เพิ่มอินทรียวัตถุใต้ต้น ควบคุมความชื้นในดิน สมุนไพรเหล่านี้ สามารถช่วยป้องกัน โรคไฟท๊อปโทร่าได้ผล
ถึง 80% 
          สมุนไพรท่ีผลิตใช้เอง ในสวนเพื่อไล่แมลงแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ประกอบด้วยสมุนไพรรสขม ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและป้องกันแมลง เช่น 
ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด สะเดา หญ้าโต้ใบ โทงเทง สมุนไพรรสฝาด ใช้ป้องกันเชื้อราและโรคพืช เช่น เปลือกแค เปลือกมังคุด เปลือดสีเสียด 
ใบฝรั่ง ใบทับทิม ขม้ิน สมุนไพรรสเปรี้ยว ใช้ไล่แมลง ทําให้แสบร้อน เช่น เปลือกส้ม มะกรูด น้ําส้มสายชู น้ํามะขาม น้ํามะนาว สมุนไพรรส
เบื่อเมา ใช้ฆ่าหนอน เพลี้ย และแมลง อื่นๆ เช่นหางไหล ยาสูบ ขอบชะนางแดง-ขาว หนอนตายยาก ใบน้อยหน่า สลัดได พญาไร้ใบ แสยก 
เมล็ดมะกล่ํา สมุนไพรมีกลิ่นหอมระเหย ใช้ไล่แมลงให้แสบร้อน เปลี่ยนกลิ่นต้นพืช เช่น ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา ผักชี สาบเสือ สาบแรง
สาบกา กระทกรก ผักแพรวแดง ข่า 
          หลักในการดูแลสวนผลไม้ของผู้ใหญ่คํานึง จะใช้ปุ๋ยหมักท่ีหมักจากสารเร่ง พด.1 ของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยใส่ต้นละ 40 กก./ปี ในช่วง
ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 10 – 15 วัน และใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.2 ท่ีหมักจากผลไม้ ในอัตรา 1 : 500 ร่วมกับระบบ การให้น้ํา 
ต้นละ 10 ลิตร/ปี สําหรับวิธีการป้องกันและรักษาโรครา เช่น ราน้ําค้าง ราดํา จะใช้สมุนไพรหมักกับสารเร่ง พด.7 ประกอบด้วย หมาก 
เปลือกมังคุด ขม้ิน สับละเอียด อย่างละ 20 กก. หมักกับกากน้ําตาล 20 กก. สารเร่ง พด.7 5 ซอง และน้ํา 110 ลิตร ท้ังไว้ประมาณ 1 เดือน 
ฉีดพ่นตอนเย็น 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง อัตรา 1 : 200 วิธีการป้องกันแมลง จะใช้สมุนไพร 3 สูตร คือ สูตรแรก กําจัดหนอนใย หนอนกระทู้ 
หนอนหนังเหนียว จะใช้สมุนไพร ตะไคร้หอม ข่า หนอนตายยาก สูตรท่ีสอง กําจัดเพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย สูตรท่ีสาม กําจัดหนอน
ชอนใบ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยไฟ ไรแดง จะใช้สมุนไพร กะทกรก ใบน้อยหนา แสยก โดยใน แต่ละสูตรจะใช้สมุนไพรสับละเอียดชนิด
ละ 20 กก. หมักกับกากน้ําตาล 20 กก. และใช้สารเร่ง พด.7 5 ซอง ผสมกับน้ํา 110 ลิตร ท้ังไว้ประมาณ 1 เดือน ฉีดพ่นตอนเย็น 1-2 
สัปดาห์ต่อครั้ง ผสมในอัตรา 1 : 200  
          ทุกวันนี้รายได้ของสวนไม้ผลผสมผสานสมุนไพร ในพื้นที่ 30 ไร่ มีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับสวนที่ใช้สารเคมี แต่ต้นทุนถูก กว่าสวนท่ี



ใช้สารเคมีมากกว่าครึ่ง เพราะไม่ต้องลงทุนค่ายาเคมี รวมทั้งทุ่นราคาค่าแรงงานฉีดพ่นสารเคมี ผลผลิตก็มีราคา ขายสูงกว่า ปกติ 2 – 4 บาท/
กก. แต่คุณภาพผลผลิตดีกว่ามาก ทุเรียนที่ปลูกในสวนอินทรีย์ เมื่อเทียบกับแปลง ท่ีใช้เคมีพบว่ามีผิวสวย หนามสวย น้ําหนักดี เมื่อสุกได้ท่ีเนื้อ
ทุเรียนจะมีสีเหลือง หวาน กรอบนุ่ม เนื้อเหนียว สุกท่ัวถึงพร้อมกันทุกพู สําหรับผลผลิต 1 ตัน จะสังเกตว่า พบหนอน ชอนเปลือกทําลาย
ผลผลิตเพียง 10 กก. เท่านั้น ซ่ึงหากเทียบกับสวนท่ีใช้ยาฆ่าแมลงท่ีกลับพบว่าถูกทําลายมากกว่า คือผลผลิตเสียหายมากถึง 200 กก. สําหรับ
ลองกอง ในสวนที่ปลูก ในระบบ อินทรีย์ จะมีรสหวานกลมกล่อม ผลไม่แตก นอกจากรายได้ท่ีได้จากการขายผลไม้แล้ว เกษตรกรยังมีรายได้
เสริมจากการขายพืชสมุนไพรสด เดือนละมากกว่า 10,000 บาท 
          ผู้ใหญ่คํานึง ชนะสิทธ์ิ ได้ฝากข้อคิดให้ผู้มีใจมุ่งมั่น ในการทําเกษตรอินทรีย์ว่า “การทําเกษตรอินทรีย์ทําได้จริง เป็นเรื่องที่ ปฏิบัติ
มาแล้ว ทําแล้วดีจริงหรือไม่ ต้องลองทําดูเอา ซ่ึงการลงทุนทํานี้ต้องลงทุนด้วยหัวใจ ท่ีมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ได้ผล
ระยะยาว” 

 


