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จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครูภูมิปัญญา



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา 

ในจังหวัดชายแดนใต้



เกริ่นน�า

	 	 โครงการทุเรียนคุณภาพ	หรือชื่อเต็มว่า	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัด 

ชายแดนใต้	เริ่มด�าเนินการในจังหวัดยะลาเป็นแห่งแรกเมื่อปี	2561	มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ	18	ราย	ต้นทุเรียน	335	ต้น	จากความส�าเร็จในระยะแรก	จึงได้
ขยายพื้นที่ครอบคลุม	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	คือ	ยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	
ตั้งแต่ปี	2562	จนถึงปัจจุบันในปี	2564	มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	564	ราย	
รวมต้นทุเรียน	25,406	ต้น
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	 ค ว า ม มี คุณภ าพขอ ง ทุ เ รีย น	 
ที่ โครงการฯ	 พยายามสร ้างให ้ เป ็น
มาตรฐานนั้น	 เกษตรกรจะต้องดูแลต้น
ทุเรียนตามข้ันตอนและวิธีการในคู ่มือ
ทุเรียนคุณภาพของโครงการฯ	 เช่น	 การ 
ตัดแต่งกิ่ง	การใส่ปุ๋ย	การผสมเกสร	การ 
แต่งดอก	 การฉีดพ่นสารป้องกันแมลง	 
การตัดแต่งผล	การก�าจดัวชัพืช	การให้น�า้	
และการโยงกิ่ง	ซึ่งต้องท�าตลอดระยะเวลา 
การเติบโตของทุเรียน	 เพื่อให้ได้ทุเรียน
คุณภาพตามความต้องการของตลาด	
คือผลผลิตเกรด	AB	80	เปอร์เซ็นต์	และ
ไม่มีหนอน	 ซึ่งต้องอาศัยการท�าเกษตร
ที่ประณีต	 โดยจุดหมายปลายทางคือ 
การท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	น�าไป 
สูก่ารสร้างคณุภาพชีวิตทีด่ขีองประชาชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้		
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	 เกษตรกรที่คัดเลือกมาน�าเสนอในเอกสารเล่มนี้	 ได้เข้าร่วมโครงการ 
ทุเรียนคุณภาพเมื่อปี	 2561	 และ	 2562	 โดยลักษณะท่ีมีเหมือนกันทุกคนคือ	 
การเปิดใจยอมรบัความรู้จากภายนอก	แม้ว่าบางคนจะมคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการปลูกต้นทุเรียนมาหลายปีแล้วก็ตาม	 แต่ก็มองว่าการเข้าร่วมโครงการฯ 
จะท�าให้เขาได้รับประโยชน์มากกว่าเสีย	 ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้น	 นอกจากรายได้จากการ
ขายทุเรียนที่สูงขึ้นแล้ว	 ยังท�าให้พวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลต้น
ทุเรียนให้ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน	 หรือมีความประณีตมากยิ่งขึ้น	 มีการ
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ใช้เวลาในสวนทุเรียนมากขึ้นกว่าเดิม	 ที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนเป็นคนที่อยาก
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่น	 เพราะได้ท�าแล้วเห็นประโยชน์	 ซ่ึงถือว่าเป็นการ 
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 เรื่องราวที่เกษตรกรทั้ง	 12	คน	ที่ถ่ายทอดผ่านเอกสาร	“ครูภูมิปัญญา

ทเุรยีนคณุภาพ”	เป็นเพียงตวัอย่างความส�าเร็จเลก็ๆ	ทีส่ามารถสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กับเกษตรกรรายอื่นได้	 คณะผู้จัดท�าจึงน�ามาเผยแพร่	 และหวังว่าจะน�าไป 
สู่การสร้างเกษตรกรที่ผลิตทุเรียนคุณภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	

ฝ่ายจัดการความรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ
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เกริ่นน�า

นายเอกพล เพชรพวง   
ทุเรียนเงินล้าน

นายสุไลมาน อาลี
เกษตรกรอายุน้อยตามรอยพ่อ	

นายฮาซัน มาแจ 
อนาคตใหม่กับทุเรียน

นายสุชิน ห้องสุวรรณ 
จากพ่อค้าขายของเล่น	สู่เกษตรกรผลิตทุเรียนมือหนึ่ง

นายยูโซะ ดอเลาะบองอ 
สวนทุเรียน	สวนแห่งความสุขของยูโซะ

นายสวัสดิ์ ยอดสุข 
จะไปให้ถึงฝัน

นายอิสมาแอล หะยีโอะ 
จากคนขายต้นพันธุ์สู่ผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ

นายแวอูมา ดาเล็ง 
คลื่นลูกใหม่ของทุเรียนธารโต

นายสุริยันต์ จันทรมณี 
ความรู้ที่ได้	มีค่ามากกว่าราคาทุเรียนที่เพิ่มขึ้น

นายฮามะ ตรอแซ  
การผลิตทุเรียนคุณภาพเปรียบได้กับการเลี้ยงดูลูก

นายสัมฤทธิ์ พัสมุณี 
คนตัดทุเรียน	สู่คนผลิตทุเรียนคุณภาพ

อนุสรณ์  ดาฮะกา
ฝันของผู้น�าในเรื่องทุเรียน
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นายเอกพล เพชรพวง  

ทุเรียนเงินล้าน
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“เคยตั้งใจเมื่อถึงอายุ 45-50 ปี 
ตัวเองต้องสบายและมีเงินมากพอ แต่ความฝันมาเร็วกว่าที่คิด 

ผมว่ามันเป็นเพราะความตั้งใจจริงของผมนะ”

 

เมื่อครูสอนว่ายน�้ากลับบ้าน

	 เอกพล	หรือ	อุ้ย	 เรียนจบพลศึกษาจากจังหวัดยะลา	หลังเรียนจบเดินทางไป
ท�างานเป็นครสูอนว่ายน�า้ทีจ่งัหวดัภูเกต็	ซึง่เป็นครัง้แรกทีท่�าให้เขาต้องห่างครอบครัว
และบ้านเกิด	แต่ประสบการณ์ในครั้งนั้น	ก็ท�าให้เขาได้ค้นหาสิ่งที่ต้องการอันแท้จริง
ของชีวิตและมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น

	 หลงัท�างานได้ระยะหนึง่	กตั็ดสนิใจย้ายกลบัภูมลิ�าเนาเพือ่ช่วยพ่อทีม่อีายมุาก
ขึ้นดูแลสวน	โดยอุ้ยไปเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกาหลงอยู่	2	ปี	
ก่อนจะผันไปเป็นครูสอนว่ายน�้าให้โรงเรียนอนุบาลอีก	 4	ปี	 และใช้เวลาที่เหลือจาก
การท�างานเข้าสวนช่วยเหลือและเรียนรู้งานของพ่อ	ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด	30	ไร่	เป็นสวน
ยางและสวนผลไม้ผสมผสานกัน	ซึ่งต่อมาพ่อแบ่งที่ดินให้เขาจ�านวน	10	 ไร่	และอุ้ย
ได้พลิกแปลงให้กลายเป็นสวนทุเรียนอย่างจริงจังตามที่คิดฝันไว้	

“ตอนกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆ ได้ยินว่าคนที่มีสวนทุเรียนแค่ 10 - 20  ต้น 
ก็ท�าเงินแสนได้ แต่สวนของเรามีถึง 60 ต้น ได้แค่ 70,000 บาท 

ผมก็สงสัยว่าท�าไมของเราท�าเยอะแต่ได้น้อย 
ของคนอื่นเขาไม่กี่ต้นแต่ได้เป็นแสน พอพ่อแบ่งสวนให ้

ผมก็เลยพยายามท�าและเรียนรู้ให้หายความสงสัย”  
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รู้จักกับปิดทองฯ  
	 อุ้ยเริ่มหันมาท�าสวนทุเรียนอย่างเต็มตัว	เมื่อปี	2558	ปีแรกแม้จะยังมีความรู้ 
ไม่มากพอ	แต่เขาก็เริ่มให้ปุ๋ย	 แต่งกิ่ง	 ตามคนอื่นแนะน�า	ทุเรียนที่ได้รับตกทอดจาก 
พ่อเป็นพันธุ์หมอนทอง	 อายุราว	 8-15	 ปี	 ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ก�าลังให้ผลผลิตเต็มที่	 
เมือ่หนัมาให้ปุย๋แต่งกิง่	กส็ามารถเกบ็เกีย่วทเุรยีนขายได้เงนิเพิม่ขึน้เป็น	130,000	บาท	
ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้อุ้ยอย่างยิ่ง

	 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีแรก	ท�าให้อุ้ยเริ่มเอาจริงและลองปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในปีที่สอง	 โดยมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ทุกทางที่เข้าถึงได้	 ทั้งการเข้าร่วมฝึกอบรม	 
การปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้จาก
สื่ออินเตอร์เน็ต	ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ได้ผลผลิตจาก	2	ตัน	เพิ่มขึ้นเป็น	8	ตัน		แต่โชคร้าย
ที่ทุเรียนของเขามีปัญหาเรื่องหนอนเจาะเมล็ดระบาด	 ท�าให้สูญเสียผลผลิตไปกว่า	 
2	ตัน	เหลือที่ขายได้	6	ตัน	แต่กระนั้นก็ท�าให้เขาได้เงินถึง	350,000	บาท	(ราคาทุเรียน	
50	บาท/กก.)	ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับที่ได้ในปีแรก

	 อุ้ยรู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	เมื่อปี	2561	จากการชักชวนให้เข้าร่วม
โครงการทุเรียนคุณภาพโดยเกษตรต�าบล	ซึ่งก่อนหน้านั้น	 อุ้ยก็รู้จักกับเกษตรต�าบล
อยูก่่อนแล้ว	เพราะเคยร่วมงานกนัในงานโปรโมททเุรยีนของอ�าเภอเมือ่เดอืนสงิหาคม	
2561	 ครั้นเกษตรต�าบลมาแนะน�าและชักชวนให้ร่วมงานกันอีกครั้งกับโครงการ 
ของปิดทองหลังพรฯะ		อุ้ยจึงยินดีเข้าร่วมอย่างสนิทใจ
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ต้องน�าความรู้มาใช้จริงๆ

	 ปีแรกทีเ่ข้าร่วมกบัโครงการฯ	อุย้เข้าร่วมในนามเกษตรกร	แต่ต่อมาได้รบัเลอืก
ให้เป็นอาสาสมัครฯ	หลังเปลี่ยนบทบาทอุ้ยตั้งใจว่าจะน�าความรู้ต่างๆ	 ที่ได้รับจาก 
การเข้าฝึกอบรมถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมๆ	 กับการพัฒนาสวนของตัว
เองไปด้วย

 “ผมมีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมมากกว่าเกษตรกรคนอ่ืน ถ้าน�าความรู้ที่ได้มาใช้ 
แค่ในสวนของตัวเอง มันก็จะไม่ท�าให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบต้องแนะน�าคนอื่น ๆ 
ด้วยจึงจะไปด้วยกันได้รอด” 

	 อุ้ยบอกว่าความรูจ้ากการเข้าอบรมครัง้แรก	ทีเ่ขาประทบัใจมากคอืเร่ืองหนอน
เจาะเมล็ดทุเรียน	

 “ผมมีปมกับหนอนเจาะเมล็ดมาก ทุเรียนเสียหายไปเยอะ คุณลุงสัมพันธ์  
ซึ่งเป็นวิทยากรเรื่องนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับวงจรของหนอนเจาะเมล็ดมานาน ท�าให้รู้ถึง
พฤติกรรมของหนอนเป็นอย่างดีว่าช่วงไหนเป็นช่วงวางไข่ ช่วงไหนจะเกิดการระบาด  
ครั้งนั้นผมถามวิทยากรทุกแง่มุม จนไม่มีอะไรติดค้าง  กลับมาถึงบ้านสิ่งไหนที่น�ามา
ท�าที่สวนได้ ผมก็น�ามาท�าทั้งหมดเลย”		อุ้ยเล่าให้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของตัวเอง

ครูภูมิปัญญาทุเรียนคุณภาพ  11



	 หลังน�าความรู้จากอบรมมาปรับใช้จนสามารถป้องกันการระบาดของหนอน 
เจาะเมล็ดได้	จากเดิมที่ทุเรียนเคยเสียหายถึง	2	ตัน	ก็ลดลงเหลือเพียง	9	ลูกเท่านั้น	 
อย่างไรก็ตาม	 อุ้ยบอกว่าความรู้ในการดูแลทุเรียนท่ีไปอบรมมานั้น	 ก็ใช่ว่าจะน�า 
มาใช้ได้ทั้งหมด	เพราะบริบทพื้นที่ในการปลูกทุเรียนต่างกัน	

 “วิทยากรที่มาอบรมท�าสวนทุเรียนอยู่ภาคตะวันออก พื้นที่สวนส่วนใหญ่จะ 
เป็นพื้นที่ราบ แต่ของเราอยู่บนพื้นที่สูงชัน ความรู้บางอย่างของเขาจึงไม่สอดคล้อง
กับของเรา อย่างของเขาสามารถตัดแต่งกิ่งได้ 3 - 4 คร้ังต่อปี ขณะที่ของเราท�าได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”  

	 ข้อส�าคัญ	อุ้ยบอกว่า	ต้องน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็น
จรงิในพืน้ทีเ่ราเอง	และต้องศกึษาทดลองเพือ่รูจ้กัทเุรยีนของตวัเองอย่างทะลปุรโุปร่ง
ให้ได้	

 “วิทยากรท่านหนึ่งบอกผมว่า ถ้าเราไม่มีความช�านาญในการอ่านทุเรียนให้
ขาด จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะฉะนั้นเราจึงกันต้นทุเรียนไว้บางส่วนเพื่อศึกษา
ทดลอง ติดตามผล ในสิ่งที่อยากรู้ เมื่อทดลองได้ผลแล้ว จึงจะลงมือท�าเหมือนกันใน
แปลงใหญ่ทั้งหมด”

	 ปัจจุบันอุ้ยจะดูแลสวนทุเรียนด้วยตัวคนเดียวเป็นหลัก	อาจมีการจ้างแรงงาน 
ในการตัดแต่งกิ่ง	 แต่งผล	และเก็บเกี่ยวผลผลิตบ้าง	 แต่ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุม
ของเขาทัง้หมด	ส่วนภรรยาและครอบครวันัน้	มบีทบาทเป็นก�าลงัหนนุในด้านก�าลงัใจ 
และด้านอืน่	ๆ 	ทีเ่ขาไม่ถนดั	เช่น	ภรรยาจะถนดัด้านการใช้สือ่ออนไลน์	กจ็ะคอยบนัทกึ
และรายงานความก้าวหน้า	หรือติดต่อกับลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์		

 “สวนเราเปิดจอง เปิดขายทางออนไลน์ด้วย ก็ได้ภรรยานี่แหละเป็นคนจัดการ 
ส่วนผมก็แค่ท�าผลผลิตให้มีคุณภาพ เพราะขายทางออนไลน์นี่ เขาไม่ได้เห็นผลผลิต
จริงๆ เราจึงยิ่งต้องท�าคุณภาพให้เขาเชื่อใจ เชื่อถือ ถ้าคิดจะเอาแต่เงินโดยไม่สนใจ
คุณภาพ สื่อออนไลน์นั่นแหละจะพาเราพัง เพราะแป๊บเดียวก็จะมีการพูดกันถึงไหน
ต่อถึงไหน”	คุณอุ้ยกล่าว

12 ครูภูมิปัญญาทุเรียนคุณภาพ



เงินล้านแรกในชีวิต

	 ตอนนี้อุ ้ยเข้าร่วมโครงการฯ	 ผ่านมาแล้ว	 2	 ปี	 
เขามีโอกาสเข้าอบรมเรื่องต่างๆ	 หลายครั้ง	 น�าความรู้ 
มาปรับใช้ในสวนของตัวเองมากมาย	 ในปี	 2562	 เขา 
สามารถเพิ่มผลผลิตจาก	8	ตันเป็น	10	ตัน	มีรายได้เพิ่ม 
ขึ้นจากเดิม	350,000	บาท	เป็น	750,000	บาท	โดยมีราย
จ่ายค่ายา	ค่าปุ๋ย	ค่าจ้างแรงงาน	และค่าแรงตัวเอง	อยู่ที่	 
160,000	บาท	เท่านั้น		

	 ขณะที่ปี	2563	ทุเรียน	60	ต้นเท่าเดิม	ให้ผลผลิต 
เพิ่มขึ้นถึง	 12	ตัน	 โดยรอบนี้มีพ่อค้าเข้ามายื่นข้อเสนอ 
โดยการเหมาจ่ายทุเรียนในราคา	900,000	บาท	แต่อุ้ย
ไม่รับข้อเสนอยืนยันจะขายเอง	 ปี	 2563	 ราคาทุเรียน 
อยู่ที่กิโลกรัมละ	90-100	บาท	ท�าให้อุ้ยมีรายได้เพิ่มข้ึน
เป็น	1,100,000	บาท		

 “เงินล้านแรกในชีวิต”	อุ้ยบอก
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เพราะมีผู้หนุนเสริม

	 อุ ้ยบอกว่าสิ่งที่ท�าให้เขาประสบความส�าเร็จได้เช่นนี้ก็เพราะความตั้งใจ	 
ความมานะพยายาม	และใฝ่รู้มุ่งมั่นอยู่เสมอ	และความส�าเร็จดังกล่าวจะเกิดข้ึนไม่
ได้เลยถ้าไม่มีปิดทองฯ	

 “ปิดทองฯ ให้โอกาสผมในการเข้าอบรมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับทุเรียน  
ถ้าให้ผมไปหาความรู้เอง ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาวิทยากรเก่ง ๆ มาให้ความรู้แบบนี้ 
จากไหน” 

	 อุ้ยบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างปิดทองฯกับหน่วยงานอื่น	 ที่มักจะเข้ามา 
ส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่ก็คือ	 	 ปิดทองฯ	 สามารถท�าให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ 
ความรู้ได้มากกว่า	 มีการท�างานเป็นขั้นตอน	 ก่อนจะมีการส่งเสริมเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
จะมีการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรก่อนทุกครั้งว่าต้องการหรือขาดความรู้
ส่วนไหน	จึงสามารถสนับสนุนได้ถูกจุด	

การผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามขั้นตอน

ปรับปรุงระบบน�้า 
ในแปลงเกษตร 

อบรมเชิงปฎิบัติการ ปรับปรุงสภาพ 
ดินและปุ๋ย

คัดดอกที่สมบูรณ์
จ�านวนที่เหมาะสม

ช่วยผสมเกสรป้องกัน	ก�าจัด 
หนอนเจาะเมล็ด

ตัดแต่งผลทุเรียน
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การเปลี่ยนแปลงในชีวิต

	 อุ้ยเล่าว่าตัวเองคิดไม่ผิดที่ออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้าน	 อย่างแรกคือ 
ท�าให้ตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว	 ประการต่อมาคือได้ท�างานเป็นนายตัวเอง	 
สามารถสร้างรากฐานของครอบครัวให้มั่นคงมากขึ้น	จากเดิมที่มีสวนมรดกแค่	10	ไร่	
แต่ใช้เวลาระยะเวลาแค่	7	ปี	ก็สามารถสร้างเพิ่มได้ถึง	45	ไร่		ปัจจุบันอุ้ยยังเป็นอาสา
สมัครทุเรียนคุณภาพต�าบลกาหลงและเป็นเจ้าของไร่เพชรภูผา

 “ตอนนี้ที่ผมยังคิดว่ายังไม่พอคือความรู้ ผมอยากเพิ่มความรู้และพัฒนา 
ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ อยากท�าอะไรก็ท�าให้สุด” คุณอุ้ยบอก 

ความฝัน ความภูมิใจ ในชีวิต 

	 ครั้งแรกที่เรียนจบมาแม่อยากให้อุ้ยท�างานราชการ	 “แม่ไม่อยากให้ผมเป็น
เกษตรกร เพราะแม่เป็นมาแล้วมันเหนื่อย”	 แต่หลังจากที่ได้ไปสัมผัสกับการท�างาน 
ประจ�าอย่างที่แม่ต้องการแล้ว	พบว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ	 จึงลงมือพิสูจน์ให้พ่อกับแม่
เห็นถึงชีวิตที่ต้องการ	 ทุกวันนี้อุ้ยภูมิใจที่ตัวเองสามารถท�าให้พ่อแม่ยอมรับในตัว 
ของเขาได้	“เพราะผมได้เจอโลกข้างนอก จึงเชื่อมั่นมาแต่ไหนแต่ไรว่า มีสิ่งที่สามารถ
ท�าได้ดีกว่าการท�างานอยู่ในกรอบอย่างที่แม่ต้องการได้”		อุ้ยบอก

	 อุ้ยเคยตั้งใจไว้ว่าเมื่อถึงอายุ	 45-50	ปี	 ตัวเองต้องสบายและมีเงินมากพอที ่
จะสร้างความม่ันคงให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวในระยะยาวได้	 ปัจจุบันแม ้
เขาจะมีเงินที่เพิ่มขึ้น	 แต่เงินดังกล่าวเขาอยากน�ามาซ้ือที่ดินเพื่อขยายกิจการสวน 
ทุเรียนเพิ่มขึ้นไปอีก	

 “ผมคิดว่า ตัวเองยังมีศักยภาพ มีประสบการณ์ และยังมีแรงที่จะท�าได้”
อุ้ยเชื่อมั่นในตนเองอย่างเต็มเปี่ยม

นายเอกพล เพชรพวง  อายุ 35 ปี 

บ้านเลขที่ 91 หมู่ 4 ต�าบลกาหลง อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
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นายสุไลมาน อาลี

เกษตรกรอายุน้อยตามรอยพ่อ  
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“ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นเงินล้านแรก
ของผมเลย อาจเป็นเพราะเราท�าตามที่ปิดทองฯ

แนะน�าการดูแล ท�างานตามขั้นตอน”

จากเด็กเกเร

	 สุไลมาน	 อาลี	 เป็นลูกชายคนโตจากพ่ีน้อง	 4	 คนของครอบครัวชาวสวน 
เรียนจบจากโรงเรียนสอนศาสนา	หลังเรียนจบเข้ารับการเกณฑ์ทหารและประจ�าการ 
อยู่	 2	 ปี	 เม่ือปลดประจ�าการ	 จึงกลับมาช่วยงานของพ่อในสวนทุเรียนประมาณ	 
20	 ไร่	 ทั้งใส่ปุ๋ย	 ตัดแต่งกิ่ง	 การให้น�้า	 การฉีดพ่นยา	ตลอดจนการขยายพ้ืนที่ปลูก 
ทุเรียนไปยังแปลงใหม่		

	 สุไลมานเล่าว่า	 เขาเห็นว่าพ่อท�าสวนทุเรียนมาตั้งแต่เด็ก	 ผู ้คนประมาณ	 
60	 เปอร์เซ็นต์ในอ�าเภอธารโตก็ท�าสวนทุเรียน	 อ�าเภอแห่งนี้จึงมีช่ือเสียงเร่ืองทุเรียน 
แห่งหนึ่งในภาคใต้	 ย่ิงในปัจจุบันทุเรียนราคาสูง	 เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนมาก
ขึ้น	บางรายถึงกับโค่นต้นยางทิ้งแล้วหันมาปลูกทุเรียนแทน	ก็ยิ่งท�าให้ช่ือเสียงด้าน 
การปลูกทุเรียนของที่นี่ขจรกระจาย

	 พ่อของสุไลมานนอกจากจะมีอาชีพท�าสวนยางและทุเรียนแล้ว	 สิบกว่าปีที่ 
ผ่านมายังยึดการค้าขายทุเรียนเป็นอาชีพอีกอย่างด้วย	 ท�าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การปลูกและดูแลทุเรียนจากมากมายหลายแห่ง	 สั่งสมเป็นความรู ้
ในการน�ามาปรับปรุงการปลูกทุเรียนในสวนของตนเอง	 และความรู้ดังกล่าวนี่เองที่
กลายมาเป็นมรดกตกทอดมายังสุไลมาน	ผู้ที่ช่วงหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นเคยข้องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด	

 “ช่วงหนึ่งผมก็เคยหลงผิด ดีที่วันหนึ่งคิดได้ จึงเลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลย  
หันมาขลุกอยู่กับทุเรียนอย่างเดียว”	สุไลมานเล่า

	 นับจากวันนั้น	 สุไลมานค่อยๆ	 เรียนรู้เรื่องทุเรียนจากพ่อ	 กระทั่งอายุ	 25	ปี	 
เขาก็เข้ามาดูแลสวนอย่างเต็มตัว	
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ก้าวแรกที่เข้าร่วมงานกับปิดทองฯ

	 สุไลมานรู้จักโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อปี	 2562	 โดยเร่ิมแรก	 เขาเห็น
เกษตรกรเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ	อยู่ก่อน	มีผลผลิตและรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเก่า 
จนแปลกใจ	 จึงเข้าไปสอบถามพูดคุยด้วย	 	 “เขาบอกว่าเข้ามาร่วมเลย ได้ราคาดี  
เพื่อนบอกแบบนั้น ผมก็อยากเข้าร่วมโครงการเลย เพราะเคยส่งทุเรียนขายที่ 
ตลาดข้างนอก ได้แค่กิโลกรัมละ 50 บาท” สุไลมานเล่า

	 แล้วต่อมาสุไลมานก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเกษตกรปลูกทุเรียน 
ที่ร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	ตามที่ตั้งใจ

	 สุไลมานเล่าว่า	ก่อนที่จะเข้าร่วมกับปิดทองฯ	แม้เขาจะช่วยพ่อท�างานในสวน 
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการท�าตามที่พ่อบอก	 ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลในเชิงวิชาการ 
อะไรนัก	แต่หลังจากที่เข้าร่วมก็ท�าให้เขามีความเข้าใจในเทคนิควิธีการดูแลทุเรียน 
เพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะเรื่องการฉีดพ่นยา	การให้ปุ๋ย	การตัดแต่งผลทุเรียน	ที่ส�าคัญ	ท�าให้ 
เขามีความตั้งอกตั้งใจในการดูแลทุเรียนมากขึ้นหลายเท่า	 จนพ่อไว้วางใจให้เขาเป็น
ผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดูแลสวนและร่วมงานกับโครงการ	

	 สุไลมานเล่าว่า	ก่อนหน้านี้	นานๆ	เขาจะเข้าสวนสักครั้ง	การให้ปุ๋ยก็จะใช้แค่
ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว	แต่ปัจจุบันเข้าสวนแทบทุกวัน	 ปุ๋ยที่ใช้บ�ารุงทุเรียนก็หันมาใช้
ปุ๋ยสูตร	16	16	16	 เพราะท�าให้ต้นไม่โทรม	ทรงต้นสวย	นอกจากนี้	 เขายังวางระบบ
น�้าเพิ่มเข้ามาในสวนทุเรียนให้ทั่วถึง	โดยใช้สปริงเกอร์	

 “ถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงเปลี่ยนระบบน�้า เราก็จะไม่ได้ทุนคืน”	สุไลมานบอก	

	 ส่วนการตัดแต่งผลทุเรียน	สุไลมานบอกว่า	ทุเรียนต้นหนึ่ง	ๆ	ไม่ควรมีผลเกิน	 
10	ลูก	เพราะถ้ามีมากเกินไปจะท�าให้ผลเล็ก	
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 “ความรู้เหล่านี้ ผมได้มาหลังจากเข้าร่วมกับปิดทองฯ ทั้งนั้น เพราะตั้งแต ่
เข้าร่วม ผมลงไปขลุกกับทุเรียนทุกวันจนค่อยๆ สั่งสมเป็นความรู้”	สุไลมานกล่าว

ดอกผลของการเปลี่ยนแปลง

	 ปี	 2563	 	หลังเข้าร่วมโครการฯ	สุไลมานบอกว่าได้ผลผลิตประมาณ	15	 ตัน 
แบ่งขายทั้งหมดประมาณ	5	 รอบ	คิดเป็นเงิน	 1,200,000	บาท	 โดยทุเรียนทั้งหมด 
ส่งขายให้กับปิดทองฯ	 แต่มีบางส่วนถูกคัดออกเพราะเป็นทุเรียนตกเกรด	 ต้อง 
ส่งขายข้างนอก	

	 ต่างจากปี	 2562	 ที่ยังไม่ได้เข ้าร ่วมโครงการฯ	 เขาขายทุเรียนได้แค	่ 
400,000	บาท	เท่านั้น

	 สุไลมานบอกว่า	 สิ่งที่ท�าให้เขาก้าวถึงจุดนี้เร็วก็เพราะ	 นอกจากเขาจะท�า 
ตามขั้นตอนที่ปิดทองฯ	 แนะน�าทุกอย่างแล้ว	 อีกส่วนหนึ่งก็เพราะทุกวันนี้เขามี 
การวางแผนและมีเป้าหมายในชีวิต

 “เม่ือก่อน ผมอาจจะเกเรเหมอืนวยัรุน่ทัว่ๆไป แต่พอพ่อให้มารับผดิชอบทเุรียน
อย่างเตม็ตวั ผมกเ็ลกิทกุอย่าง หนัมามุง่เรือ่งทเุรยีนอย่างเดยีว เพราะเช่ือว่ามนัจะสร้าง
อนาคตที่ดีให้ผมได้”	สุไลมานกล่าว
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 “การท�าทุเรียนให้ได ้
ผลดีนั้น ต ้องใส ่ใจตั้งแต ่ 
การเลือกต้นกล้ามาปลูกควร
เลือกต้นที่แข็งแรง ใบเขียว 
สวย เป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์  
กิ่งเยอะ การเตรียมพื้นที่ที่จะ 
ปลูกก็ต้องให้ดี วางระบบน�้า 
ให้พร้อม ช่วงหน้าแล้งต้อง
ดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของ
การให้น�้า ส่วนหน้าฝนต้อง 
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคและ
แมลง” สุไลมานเล่าอย่าง 
ผู้ช�านาญ

 “สิ่งที่ยากในการดูแล
ทุ เ รี ย น คื อ ก า ร ฉี ด พ ่ น ย า  
เน่ืองจากต้องสงัเกตลกัษณะ
ของใบ ตอนนี้ผมยังไม่ค่อย
ช�านาญมากนัก แต่อนาคต 
ถ้าท�าไปเรือ่ยๆ คดิว่าต้องเก่ง
ขึ้นแน่ๆ” สุไลมานมั่นใจ

อนาคตที่วาดหวัง

	 เมือ่	2	ปีทีแ่ล้ว	สไุลมานได้ขยายสวนทเุรียน
เพิ่มขึ้นเป็น	15	ไร่	จ�านวน	200	ต้น	แต่ในอนาคต
อันใกล้	 เขาอยากจะขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น
อีก	 เพราะคิดว่าตัวเองสามารถบริหารจัดการและ
ดูแลได้อย่างทั่วถึง

 “ตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีเวลาว่าง 
อยู่มาก อยากเอาเวลาว่างที่เหลือให้เกิดประโยชน์
ขึ้นอีก ถ้าในอนาคตมันจะต้องยุ่งยากท�าด้วยตัว 
คนเดยีวไม่ไหว ผมกจ็ะใช้วธิกีารบรหิารจดัการโดย
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นายสุไลมาน อาลี 

อายุ 26 ปี 

หมู่ 6 บ้านมายอ 

ต�าบลธารโต อ�าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา 

การจ้างแรงงานเอาได้”	สุไลมานกล่าว

	 จากเงินล้านแรก	มาวันนี้สุไลมานฝัน
ไกลถึงเงินล้านที่สองที่สาม	 เขาบอกว่าผล
ประกอบการที่ผ่านมาเป็นการจุดประกาย
และสร้างพลังให้ตัวเขาเป็นอย่างมาก	 เส้น
ทางต่อจากนี้เขาจะมุ่งมั่นให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อ
สร้างอนาคตทีด่ใีห้ตวัเองและสร้างความภาค
ภมูใิจให้กบัพ่อทีไ่ว้วางใจมอบสวนทเุรยีนมา
ให้เขาดูแลจัดการ	

“พ่ออุตส่าห์ไว้วางใจ	 ผมก็ต้องท�าให้ดีที่สุด	
ตอนนี้ผมมีประสบการณ์และต้นทุนความรู้	
และมีปิดทองเป็นพี่เลี้ยงที่ดี	 ผมมั่นใจว่าจะ
ท�าให้พ่อภูมิใจได้แน่ๆ”	สุไลมานกล่าวอย่าง
มั่นใจ
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นายฮาซัน มาแจ 

อนาคตใหม่กับทุเรียน
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“ปิดทองฯ คอยช่วยแนะน�าและหาความรู้เข้ามา 

ให้ชาวบ้านต้องการ ความรู้ส่วนไหน

ปิดทองฯ คอยจะสนับสนุนอยู่เสมอ” 
 

จากปัตตานีมาตามฝันที่ธารโต

	 ฮาซันเกิดและเติบโตที่จังหวัดปัตตานี	 	 เข้ามาลงรากปักฐานในอ�าเภอธารโต
ในยุคที่ผู้คนยังเข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวรในพื้นที่ไม่มากนัก	 ตอนนั้นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น 
ทุ่งนาและป่าเขา	ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเทียวมาเทียวไประหว่างธารโตกับ
บ้านที่ปัตตานี	เพื่อท�านาท�าสวนตามฤดูกาล	ต่อมามีการบุกเบิกพื้นที่เพื่อท�าสวนเพิ่ม
ขึ้น	ผู้คนจากจังหวัดปัตตานีจึงค่อยๆ	ทยอยมาลงรากปักฐานที่ธารโตอย่างถาวร	จน
กลายเป็นคนส่วนใหญ่ของอ�าเภอธารโต

	 ในปี	 2532	 ฮาซันในวัย	 30	 ได้น�าพาครอบครัวทั้งหมดมาบุกเบิกหาอนาคต 
ใหม่ที่นี่	 โดยซ้ือที่ดินจ�านวน	 12	 ไร่	 เพ่ือท�าสวนผสมผสาน	 ที่มีทั้งยางพาราและ 
ลองกองอยู่ในแปลงเดียวกัน	 ก่อนที่ต่อมาจะทยอยปลูกทุเรียนร่วมเข้าไป	 กระทั่ง 
มีจ�านวน	95	ต้นในปัจจุบัน

	 ฮาซันเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ	จึงเข้าร่วมอบรมต่างๆ	ที่ทางเกษตร 
อ�าเภอเชิญชวนอยู่เสมอ	 เขาเล่าว่า	 ครั้งแรกเขาเข้าร่วมอบรมเร่ืองการปลูกทุเรียน 
ที่บ้านวังใหม่	 อ�าเภอเบตง	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานต่างๆ	 เข้าไปสนับสนุนเทคโนโลยี 
ในการท�าเกษตรเข้ามาก่อนทีอ่ืน่	ทัง้ยงัเป็นพ้ืนทีท่ีห่น่วยงานเหล่านัน้ใช้เป็นแหล่งเรียน
รู้ให้กับชุมชนอื่น

 “อบรมครั้งนั้นเน้นสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการกลับมาท�าสวน
ทุเรียนของตัวเอง แต่ความรู้เชิงลึกในเรื่องกระบวนการผลิตทุเรียนยังไม่ค่อยได้ ไม่
เหมือนครั้งต่อๆ มาที่ท�าให้ผมได้เข้าใจกระบวนการผลิตทุเรียนมากขึ้น”		ฮาซันบอก
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ผู้กล้าหนึ่งเดียวในหมู่บ้าน

	 เมื่อปี	 2561	ฮาซันรู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 โดยทางเกษตรอ�าเภอ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการทุเรียนคุณภาพ	 	 แจ้งให้เกษตรกรที่สนใจลงชื่อเพื่อ 
เข้ารับฟังการประชาคม	 	 ฮาซันจึงตัดสินใจเข้าร่วมโดยไม่รีรอ	 ในปีนั้น	 ตอนแรก
เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจว่าปิดทองฯ	 เข้ามาช่วยเรื่องปัจจัยการผลิต	 จึงท�าให้มีผู้เข้า
เข้าร่วมฟังจ�านวนมาก	

	 แต่พอฟังรายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ	 มีเกษตรกรทั้ง
อ�าเภอที่เข้าร่วมโครงการ	 15	คนเท่านั้น	 ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าท�าตามเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 
ยังยึดติดกับการท�าเกษตรแบบด้ังเดิม	 ไม่กล้าที่จะปรับเปล่ียนวิธีการท�าที่มีหลาย 
ขั้นตอน	กังวลในความยุ่งยากในการดูแลที่จะตามมา	อย่างเกษตรกรในหมู่บ้านปูยุด 
เองท่ีเข้าร่วมประชุม	 4	คน	ต่อมาก็เหลือเพียงฮาซันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังยืนยัน 
ที่จะร่วมงานกับปิดทองฯ

 “คนอ่ืน ๆ เขากลัวว่าจะท�าไม่ได้ กลัวความยุ่งยาก แต่ผมกลับมองว่าเป็น 
สิ่งที่ดี ยิ่งปิดทองฯ ลงทุนให้ก่อน ก็รู้สึกว่าเป็นช่องทางที่จะท�าให้เราไปได้ เพราะการ 
ท�าทุเรียนคุณภาพต้องมีเงินในการลงทุนในเบื้องต้น ถ้าปิดทองฯ ไม่สนับสนุน ผมก ็
หาช่องทางล�าบาก ยิ่งมีพี่เลี้ยงคอยช่วยคอยแนะน�าในการดูแลและใส่ปุ ๋ยก็ยิ่ง 
ท�าให้ผมมั่นใจว่าจะประสบความส�าเร็จ”

ผลที่ได้จากการปรับวิธีการใหม่

	 หลังตัดสินใจร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	ฮาซันน�าต้นทุเรียนเข้า 
โครงการฯจ�านวน	 35	 ต้น	 จากที่มีทั้งหมด	 95	 ต้น	 โดยคัดเลือกเอาแต่ต้นทุเรียน 
ที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเหมาะสมตามเงื่อนไขที่โครงการฯ	ก�าหนด		

	 ในปีแรกฮาซันมีรายได้จากการขายผลผลิตทุเรียน	 35	ต้นเป็นเงิน	 300,000	
ซึ่งมากกว่าที่ขายอยู่ก่อนหน้ากว่าสองเท่า	 เขาบอกว่าการเข้าร่วมโครงการในปีแรก	
เป็นการทดสอบตัวเองและทดลองในวิธีการใหม่	ท�าให้ได้ประสบการณ์มากข้ึนกว่า
เดิม	แต่ก็ยังคิดว่าตนเองยังสามารถท�าให้ดีกว่านี้ได้	
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	 ฮาซันเป็นแรงงานหลักใน 
การดูแลกิจการงานสวนทุเรียน	โดย 
มีลูกชาย	 3	 คนค่อยช่วยเหลือบ้าง 
ประมาณ	30%	ของปริมาณแรงงาน
ทั้งหมด	 ส่วนมากลูกๆ	 จะช่วยใน
เรื่องตัดแต่งกิ่งและฉีดพ่อยาในช่วง
ที่พวกเขาเลิกงาน	 เลิกเรียน	และใน
ช่วงวันหยุด		

	 ก่อนทีย่งัไม่เข้าร่วมโครงการฯ 
ฮาซันใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนเพียงปีละครั้ง	 
ต่างกับวิธีของโครงการที่ต้องให้ปุ๋ย 
มากขึ้นและมีหลายสูตร	 ปรับให  ้
เป ็นไปตามความต ้องการของ 
แต่ละช่วงการผลิตในรอบปี	 เขายัง 
บอกว่า	 ปุ ๋ย	 เป็นกุญแจส�าคัญที่
ท�าให้ต้นสวย	 ผลผลิตทุเรียนออก
มาดี  “เรื่องการใส่ปุ ๋ยบ�ารุงและ 
การฉดีพ่นยา จะช่วยเพิม่สารอาหาร
ให้กับต้นทุเรียน” 	ฮาซันบอก

	 ฮาซันปฏิบั ติตามขั้นตอน 
ที่ปิดทองแนะน�าเกือบทุกขั้นตอน 
มี เ พี ย ง ก า รป ั ด ดอกห รื อ ผ สม
เกสรเท่านั้นที่เขายังไม่ได้ปฏิบัติ	 
เน่ืองจากต้องท�าในช่วงกลางคืน 
และทุเรียนในสวนมีล�าต้นสูง	 ไม่
สามารถท�าได้สะดวกนัก	
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การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ

	 หลังเข้าร่วมโครงการ	 ฮาซันบอกว่านอกจากท�าให้ผลผลิตและรายได้ของเขา
เพิ่มขึ้นแล้ว	ยังท�าให้ครอบครัวของเขามีเป้าหมายร่วมกัน	จนเกิดความรักสามัคคีกัน
มากยิ่งขึ้น	

 “เม่ือขายผลผลิตได้เงินมาก็แบ่งเงินให้ลูกๆ เพ่ือสร้างก�าลังใจในการท�างาน  
แต่ลูกๆบอกว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อรถแบ็คโฮ เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการขยาย
พื้นที่ปลูกทุเรียนและรับจ้างอื่น ๆ” ฮาซันบอก

	 นอกจากนี้	 ดอกผลที่เกิดขึ้นยังท�าให้ฮาซันเริ่มมองการณ์ไกลมากข้ึน	 เพราะ 
แต่เดิมเขาคิดแค่ว่าท�าสวนเพื่อสร้างมรดกตกทอดไว้ให้ลูกหลานได้ท�ากินต่อ	 
ขณะปัจจุบัน	 เขาท�าอย่างมีแนวคิดเชิงธุรกิจมากขึ้น	 อยากสร้างรายได้จากสวนให้ 
คุม้ค่ากบัพืน้ที	่คุม้ทนุกบัการลงแรงลงเงนิ	เพราะหลงัจากเข้าร่วมโครงการกบัปิดทอง
หลังพระฯ	เขาเห็นแล้วว่าสวนของเขาสามารถพัฒนาในเชิงธุรกิจได้

	 สิง่ทีฮ่าซนัภมูใิจอย่างหนึง่หลงัจากเข้าร่วมกบัโครงการกค็อื	เขาสามารถเป็นต้น
แบบในการท�าสวนทุเรียนคุณภาพให้กับเพื่อนเกษตรกรอีก	 3	 ราย	จนหันมาท�าสวน
ทุเรียนอย่างเขาและเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการในที่สุด

“เพื่อน	ๆ 	เห็นสวนของผมและรายได้ที่เกิดขึ้นก็สนใจ	เข้ามาดูและสอบถามว่าต้องท�า
ยงัไง	ผมกแ็นะน�าพวกเขาทกุอย่าง	จนพวกเขาเริม่เหน็ดเีหน็งามเข้ามาเป็นสมาชกิใน
ที่สุด”	ฮาซันกล่าวอย่างภูมิใจ

ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก

	 แม้สวนทุเรียนของฮาซันจะเกิดดอกออกผลจนสร้างรายได้ให้ฮาซันจนเป็น 
ที่พอใจในระดับหนึ่ง	 แต่ก็มีปัญหาเรื่องกระรอกเข้ามากัดกินทุเรียนในสวน	จนท�าให้ 
ผลผลิตเสียหายถึง	 30%	 ในแต่ละรอบปีเลยทีเดียว	 เพราะรอบๆ	สวนของเขาเป็น 
สวนยาง	 กระรอกเยอะ	ต้องคอยเฝ้าระวังโดยผลัดเวรกับลูกๆ	 คอยไล่คอยระวังกัน
ตลอดเวลา	เพื่อมิให้ผลผลิตเสียหายหมด	
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 “ก่อนหน้านี้มีปัญหาหนอนทุเรียนเข้ามาท�าลาย ตอนนี้ควบคุมได้แล้ว ด้วย 
การฉีดพ่นยา แต่กระรอกตอนนี้เป็นปัญหาหนัก ถึงขั้นแขวนเปลนอนเฝ้า ถ้าไม่มี
ปัญหากระรอก ผลผลิตคงได้มากกว่านี้ ตอนนี้ก็ได้แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน  
ในอนาคตจะแก้ยังไงให้เด็ดขาด คงค่อยๆ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งผมคิดว่าต้องมีทาง 
แก้ได้ ขนาดคนที่มีสวนมากกว่านี้ เจอปัญหามากกว่านี้ เขายังแก้ได้ วันหนึ่งผมก ็
ต้องมีวิธีการจัดการได้” ฮาซันกล่าว

อนาคตที่วาดหวัง

	 “ผมอยากขยายแปลงทุเรียนเพิ่มขึ้นอีก	แต่ก็คงค่อยท�าไปเร่ือย	ๆ	ตามก�าลัง 
ท่ีจะท�าได้	 ในอนาคตผมจะแบ่งให้ลูกๆ	แต่ละคน	 เข้ามาดูแลรับผิดชอบสวนคนละ 
แปลงด้วยตัวของเขาเอง	 ตอนนี้พวกเขาก็เห็นดีเห็นงามและก�าลังเรียนรู ้ในสิ่งที ่
ผมท�า	 	 ผมไม่ห่วงว่าเขาจะท�าไม่ได้	 เพราะผมบอกพวกเขาเสมอว่าหากท�าอะไร	 
ให้ท�าอย่างจริงจัง	 รักในงานที่ท�า	 อย่าท�าแค่เล่นๆ	ต้องท�าให้ถึงเป้าหมาย	และต้อง 
ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง	 	 ถ้าพวกเขาท�าได้อย่างที่บอก	ต่อให้ดูแลทุเรียนเป็นร้อยไร่ผมก็ไม่
ห่วง”	ฮาซันกล่าวอย่างเชื่อมั่น

นายฮาซัน มาแจ  อายุ 59 ปี 

บ้านปูยุด หมู่ 1 ต�าบลธารโต อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
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นายสุชิน ห้องสุวรรณ 

จากพ่อค้าขายของเล่น
สู่เกษตรกรผลิตทุเรียนมือหนึ่ง
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“การท�าทุเรียนคุณภาพต้นทุนอาจมากขึ้น

แต่เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้เพิ่ม ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า” 

จากพ่อค้าขายของเล่น ไปเป็นผู้น�าด้านการเกษตร

	 สุชิน	 เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วย้ายตามครอบครัวไปเติบโตที่จังหวัด 
พังงา	 เขาเริ่มต้นการหารายได้โดยการตระเวนขายของเล่นไปตามงานเทศกาล 
ประจ�าปีของจังหวัดต่าง	 ๆ	 รวมถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จนเม่ือพบกับ
ภรรยาจึงหยุดงานขายของแล้วหันมาท�าการเกษตรสร้างชีวิตครอบครัว	ด้วยเพราะ
ตนเองไม่ได้เรียนจบการศึกษาระดับสูง	 สุชินจึงสนับสนุนให้ลูกๆ	ทั้ง	 4	คน	 ได้เรียน
หนังสืออย่างเต็มที่	 จนลูกทุกคนเป็นนักเรียนดีเด่น	 สร้างความปลาบปลื้มให้เขา 
เป็นอย่างมาก

	 ในด้านงานเกษตร	สุชินได้เริ่มต้นลงแรงอาบเหง่ือในที่ดินที่พ่อตาแบ่งให้เม่ือ	 
20	ปีก่อน	และขยับขยายพื้นที่ด้วยการซื้อสวนทุเรียนเพิ่มจากพี่เขยเมื่อ	 9	ปีที่แล้ว 
หลังซื้อสวนทุเรียนเพิ่ม	 สุชินเริ่มท�าสวนทุเรียนและดูแลอย่างจริงจังข้ึน	 เพราะเห็น 
แนวโน้มที่ดีด้านการตลาดและมีหน้าที่ในการดูแลกลุ่มยุวเกษตรในพื้นที่	

 “ไม่ใช่แค่ด้านราคาเท่านั้นที่ท�าให้ผมหันมาจริงจัง แต่เพราะทางเกษตร 
อ�าเภอมาขอให้ช่วยดูแลกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่า ยุวเกษตร อยากให้เยาวชนเข้ามา 
เรียนรู ้เรื่องการท�าเกษตรให้มากขึ้น โดยเข้ามาจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรในชุมชน ผมก็ช่วย แต่ต่อมาศูนย์ฯ ก็หยุดตัวลง เพราะเยาวชน
ในหมูบ้่านส่วนใหญ่ใจไม่สู ้ผมกเ็สยีดายอยู ่ถ้าเขาสู ้ป่านนีเ้รากจ็ะมเีกษตรกรรุน่ใหม่ๆ 
ที่มีความก้าวหน้าในการท�าเกษตรมากขึ้น”		สุชินเล่า
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	 ต่อมาทางส�านักงานเกษตรอ�าเภอและพัฒนาที่ดินอ�าเภอ	 เข้ามาอบรมเรื่อง
การท�าปุ๋ย	 โดยเจ้าหน้าที่เกษตรฯ	แจ้งว่าโครงการดังกล่าวต้องมีคนดูแล	 สุดท้าย	
“ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	(ศดปช.)”		ก็เกิดขึ้น	โดยสุชินกลายเป็นดูแลไปโดยปริยาย		
พร้อม	ๆ	กับสวนทุเรียนของเขาถูกยกระดับให้เป็นโรงเรียนเกษตรกร	ที่มีหน่วยงาน
ด้านการเกษตรเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพ	 เริ่มแรกมีคนเข้า
ร่วมโรงเรียนเกษตรกรทั้งหมด	 25	คน	แต่ก็ค่อยๆ	หายหน้ากันไป	 เพราะเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นผลที่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง	มันต้องใช้ความอดทนจึงจะเห็นผล		

ปิดทองหลังพระฯ เข้ามาต่อยอด

	 สุชินรู ้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เมื่อปี	 2562	 ผ่านทางส�านักงาน 
เกษตรอ�าเภอ	 โดยตอนนั้นปิดทองฯ	 มีแนวคิดหาสมาชิกเกษตรกรสวนทุเรียน 
ท่ีมีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ	 และสุชินก�าลังเป็นประธานเกษตรแปลงใหญ่อยู่ 
พอดี	จึงได้ท�าความรู้จักกัน

	 ต่อมาทางเกษตรอ�าเภอกับเจ้าหน้าที่ของโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ได้ 
เข้ามาชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ	 เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจว่า 
เข้าร่วมหรือไม่
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 “ความคิดของผมตอนนั้นคือ แค่ได้ยินว่าทุเรียนคุณภาพก็สนใจแล้ว แต่ก็
สงสัยว่าจะต้องท�ายังไงจึงจะท�าให้ทุเรียนมีคุณภาพอย่างที่ว่า”	สุชินบอก “ฟัง ๆ เขา 
อธิบาย ก็ตัดสินใจว่าเอาก็เอาวะ ไม่เสียหายอะไร อาจท�าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
ได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย” สุชินบอก

	 แล้วสุชินก็เข้าร่วมโครงการในที่สุด	 ทั้งยังชวนเพ่ือนเกษตรอีก	 3-4	 คน 
เข้าร่วมโครงการด้วยในไม่กี่วันต่อมา	นอกจากเรื่องการพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพ 
แล้วสุชินยอมรับว่า	 เหตุผลการรับซื้อที่ให้ราคาตามคุณภาพของผลผลิตก็เป็นอีก 
เหตุผลหนึ่งที่ท�าให้เขาเข้าร่วมโครงการฯ		

 “เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เก่งเรื่องตลาด ต่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพแค่ไหน 
แต่พอน�าไปขายก็จะขายเหมากันในราคาเดียวกันหมด แต่ขายกับปิดทองเราต้อง 
คัดเฉพาะที่มีคุณภาพเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่า จริง ๆ เขาก็ไม่ได้รับซ้ือแพงนะ แต่พอให้
ราคาตามคุณภาพ มันก็เลยดูสูง” สุชินบอก

	 เริ่มแรกสุชินน�าต้นทุเรียนเข้าร่วมโครงการฯ	 20	ต้นจากที่มีทั้งหมด	 60	ต้น 
ต่อมาเพิ่มเป็น	 40	 ต้น	 เว้นไว้	 20	 ต้น	 ส�าหรับขายให้ตลาดอื่น	 ๆ	 ที่เคยส่งขายอยู่ 
ก่อนหน้า	

 “ผมต้องรักษาความสัมพันธ์กับเขาไว้ด ้วย เผื่อวันหนึ่งไม่มีป ิดทองฯ 
อย่างน้อยเราก็มีตลาดที่อ่ืนไว้รองรับ หรืออย่างทุเรียนลูกไหนตกเกรดเมื่อขายให ้
ปิดทอง ก็สามารถน�าไปขายให้ตลาดนั้น ๆ  ได้ เพราะบางทีตกเกรดที่ปิดทอง แต่ที่อื่น
ยังเป็นเกรด C ซึ่งยังขายได้อย่างสบาย ๆ อยู่เลย”	สุชินบอก	

ความแตกต่างระหว่างปิดทองฯ กับหน่วยงานอื่น 

	 หลังจากร่วมงานกับโครงการได้ปีกว่าๆ	 สุชินเห็นข้อแตกต่างระหว่าง 
โครงการปิดทองหลังพระฯ	 กับหน่วยงานอื่น	 คือ	 องค์ความรู้ที่ได้จากปิดทองมี 
ความลึกและละเอียดมากกว่า	 เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติที่มีการ 
ให้ค�าแนะน�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	 แม้เวลาที่ไปศึกษาดูงาน	ก็จะให้เกษตรกรทดลอง
ตัดแต่งกิ่ง	แต่งผลกันจริงๆ	ท�าให้กลับมาทดลองท�าที่สวนตัวเองได้ง่ายขึ้น
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	 สุชินยอมรับว่า	 ปัจจุบันเขาขยันและมีความตั้งใจในการท�าสวนทุเรียน 
มากขึ้น	ทั้งยังรู้จักการวางแผนที่จะท�าให้ทุเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 “ทุกวันนี้ก็วางแผนตลอดว่า เสร็จตรงนี้แล้วอีกสองสามเดือนจะต้องท�าอะไร 
ต่อ หรืออย่างสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องติดตามอยู ่เสมอเพราะมันจะส่งผลต่อ 
คุณภาพเนื้อทุเรียน”	สุชินกล่าว

	 นอกจากนี้แล้ว	 สุชินบอกว่า	 การท�างานร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 
ท�าให้หน่วยงานราชการฯ	 รู้จักตัวเขามากขึ้น	 ส่งผลให้มีช่องทางในการขอรับการ 
ส่งเสริมด้านการผลิตและด้านการตลาดกว้างขวางยิ่งขึ้น

 “เมื่อก่อนรู้จักแต่เกษตรอ�าเภอ แต่ตอนนี้ผู้ว่าฯ ก็รู้จักทุเรียนของผม เพราะ 
หน่วยงานในจังหวัดสั่งทุเรียนจากผมไปให้ท่านชิม”	สุชินกล่าวอย่างภูมิใจ

ดอกผลการผลิต

	 สุชินเล่าให้ฟังว่า	ผลผลิตทุเรียน	40	ต้นของเขา	ก่อนเข้าโครงการฯให้ผลผลิต
ไม่เกนิ	4	ตนั	แต่หลงัเริม่รูจ้กัการตดัแต่งผลและการให้ปุย๋บ�ารงุหลงัเข้าร่วมโครงการฯ	
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น	5	 -	 6	ตัน	สุชินสะท้อนว่า	แม้ต้นทุนจะเยอะขึ้น	แต่ก็คุ้ม	 เพราะ
ผลผลิตก็ดีขึ้นมากเหมือนกัน

 “การดแูลทเุรยีนให้ได้ผลผลติทีม่คุีณภาพ ทกุขัน้ตอนมคีวามส�าคญั แต่กญุแจ
ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จของคุณภาพนั้นคือขั้นตอนการตัดแต่งผลที่ควรให้ความใส่ใจ” 
สุชินบอก

ความเข้มแข็งที่มุ่งหวัง

	 ในอนาคต	 สุชินอยากเห็นเกษตรกรเข้ามารวมกลุ่มและช่วยกันสร้างความ 
เข้มแข็งของกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น		ที่ส�าคัญ	กลุ่มต้องสามารถเดินหน้าได้ด้วยตัวเอง	

 “ปิดทองฯ เข้ามาช่วยวางแผนพัฒนาในการต่อยอดธุรกิจไว้เป็นเบื้องต้น 
แล้ว หากเราสามารถท�าตามแผนที่ปิดทองฯ แนะน�า อนาคตเกษตรกรทุกคน 
จะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน” สุชินมั่นใจ
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 “ตอนนี้ เกษตรกรมีที่ดินเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ในอนาคตถ้าทุกคนสามารถ 
พัฒนาที่ดินให้เกิดความคุ ้มค่าที่สุด ผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนก็จะดีขึ้น  
การท�าทุเรียนคุณภาพ คือหนึ่งในหนทางที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าว ถ้าใครสนใจ ผมก็ 
ยินดีที่จะถ่ายทอดให้ทุกๆ อย่างที่ผมรู้  แต่ขยันนะ ไม่ใช่รีบร้อนที่จะเอาผลผลิต  
เอาเงินอย่างเดียว ถ้าแบบนั้นไม่รอด เพราะการท�าทุเรียนคุณภาพต้องอดทน ต้อง 
ใช้เวลา”	สุชินกล่าว	

สิ่งที่อยากบอกกับปิดทองฯ 

	 แม้จะมีจุดแข็งเรื่องการส่งเสริมองค์ความรู ้ให้เกษตรกร	 แต่สุชินบอกว่า 
ปิดทองฯ	ยังมีจุดอ่อนอยู่	 2	 ข้อ	 ข้อแรก	ยังไม่สามารถท�าให้เกษตรกรหันมาสนใจ 
การท�าสวนทุเรียนคุณภาพอย่างกว้างขวางมากนักเมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูก 
ทุเรียนทั้งหมดในพื้นที่	

 “ผมไม่รู ้ว่าเป็นเพราะเกษตรกรไม่เปิดใจ หรือรู้สึกอึดอัดกับข้ันตอนของ 
ปิดทองฯ กันแน่ แต่ถ้ามีเกษตรกรเข้ามาร่วมกันมาก ๆ จะดีมาก เพราะเราจะม ี
อ�านาจต่อรองในเรื่องราคาผลผลิตมากขึ้น” 

	 ส่วนข้อสอง	สุชินบอกว่า	ตอนนี้ในหมู่ที่	6	ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เขาอาศัย	ปิดทองฯ
ยงัไม่สามารถคมุสภาพการซือ้ขายทเุรยีนในพ้ืนทีไ่ด้	เพราะปัจจบุนัยงัมพ่ีอค้าทีเ่ข้ามา
รับซื้อทุเรียนในหมู่บ้าน	ด้วยราคาและคุณภาพไม่แตกต่างกับปิดทองฯ	มากนัก

 “ผมคิดว่า ปิดทองฯ เก่งเรื่องส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร แต่เรื่องการตลาดยัง
ไม่เท่าทันพ่อค้าอิสระที่เข้ามาซื้อในพื้นที่ พวกนี้เขาเก่งที่สามารถผูกมัดเจ้าของสวน
ให้ขายทุเรียนกับเขาตลอด ถ้าปิดทองฯ ปรับเรื่องตลาดผมว่า 
จะได้ตลาดที่กว้างขึ้น” สุชินกล่าวสรุป

นายสุชิน ห้องสุวรรณ   อายุ 50 ปี 

ต�าบลกรงปีนัง  อ�าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
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นายยูโซะ ดอเลาะบองอ 

สวนทุเรียน สวนแห่งความสุขของยูโซะ
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“เมื่อเห็นต้นทุเรียนที่ตัวเองดูแลออกผลก็ท�าให้มีความสุข

และหายเหนื่อย มันเป็นเพราะที่เราลงแรงกายและใจไป”

เดินตามรอยพ่อ

	 ครอบครัวของยูโซะมีสมาชิกทั้งหมด	 8	 คน	 อาชีพหลักของครอบครัวคือ 
การท�าสวน	ทั้งสวนยาง	สวนลองกอง	และสวนทุเรียน	 เฉพาะสวนยางมีทั้งหมด	35	
ไร่	 ท�ามากว่า	 40	ปี	 แต่รายได้จากสวนยางขึ้นๆ	ลงๆ	ยิ่งในช่วงหลังราคายางตกต�่า 
เป็นอย่างมาก	รายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากสวนทุเรียน	70	ต้น	ในพื้นที่	10	ไร่	
เป็นหลัก	ซึ่งถือว่าเป็นร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ทั้งหมด

 “ราคายางแบบนี ้กอ็ยากเปลีย่นสวนยางมาปลกูทเุรยีนเหมอืนกนั แต่สวนยาง
ของเราอยู่บนภูเขา เป็นที่สูง ปรับเปลี่ยนล�าบาก ก็เลยยังท�าทุเรียนได้แค่นี้” 

	 เหตุที่ยูโซะอยากเปลี่ยนสวนยางเป็นสวนทุเรียน	นอกจากเพราะทุเรียนให ้
รายได้ดีกว่าแล้ว	ส่วนหนึ่งก็เพราะเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความรู้เรื่องทุเรียนมากพอ	

 “สมัยหนุ่ม ๆ  เราเคยรับจ้างตัดทุเรียน แม้ได้เงินไม่มากนัก แต่ก็ท�าให้มีความรู้
เรือ่งทเุรยีนอยูพ่อตวั ยิง่บวกกบัความรูท้ีไ่ด้จากการท�าสวนทเุรยีนของตวัเองสบิไร่ ผม
ก็มั่นใจว่า ถ้าสามารถขยับขยายสวนทุเรียนเพิ่มขึ้น ผมก็สามารถเอาอยู่” เขากล่าว
อย่างมั่นใจ

	 ยูโซะบอกว่าการปลูกทุเรียนของเขา	ต่อยอดมาจากพ่อที่เร่ิมต้นปลูกทุเรียน
แค่ไม่กี่ต้นเมื่อหลายปีก่อน	 โดยเขาจะค่อย	 ๆ	 ปลูกเพิ่มขึ้นตามก�าลัง	 ไม่ได้ปลูก 
พร้อม	ๆ	กันทั้งหมด	และก็เป็นการปลูกที่ปล่อยให้ทุเรียนเจริญเติบโตตามธรรมชาติ	 
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หากจะบ�ารุงบ้าง	 ปีหนึ่งก็ใส่ปุ ๋ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น	 ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยม ี
ทุเรียนพันธุ์ดี	ๆ	ขาย	ต้องเอาเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านมาเพาะแล้วทาบกิ่งหรือเสียบ 
ยอดเอา”

 “เราเรียนรู้วิธีการเสียบยอด การทาบกิ่งจากพ่อ ฝึกจนช�านาญ การเอายอด 
หรือก่ิงทุเรียนหมอนทองหรือทุเรียนพันธุ์ดีอื่น ๆ มาเสียบมาทาบกับต้นพื้นบ้าน 
ซึ่งมันก็ดีไปอย่าง เพราะต้นพื้นบ้านจะทนทานต่อโรค”	ยูโซะเล่า

เมื่อต้องมาดูแลทุเรียนรูปแบบใหม่

	 ยูโซะเข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพเมื่อปี	 2562	 โดยรู้จักโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ	 ผ่านส�านักงานเกษตรอ�าเภอฯ	 ยูโซะเล่าว่า	 ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่เกษตร 
อ�าเภอเข้ามาประชุมตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ในชุมชน	พร้อมแจ้งรายละเอียด 
ของโครงการฯ	 ให้เกษตรกรรับฟัง	 เขาตัดสินใจเข้าร่วมทันที	 เพราะเห็นว่าโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ	 รับซื้อแพงกว่าท้องตลาด	 20	 บาท	 ทั้งยังสามารถน�าปุ๋ยและ 
ยามาใช้ได้ก่อน	ค่อยจ่ายคืนหลังจ�าหน่ายผลผลิต	

	 ครั้งแรกยูโซะน�าต้นทุเรียนเข้าร่วมกับโครงการฯแค่	 20	 ต้น	 เพราะเห็นว่า 
หากน�าทเุรยีนเข้าร่วมทัง้หมดจะยุง่ยาก	เพราะไม่สะดวกเรือ่งแรงงานและอปุกรณ์ใน
การฉีดพ่นยาตามเงื่อนไขของทางโครงการฯ

 “ขั้นตอนการฉีดพ่นยาจะท�ายากส�าหรับเรา เพราะไม่มีใครคอยช่วย ไม่มี
อุปกรณ์ เราเองก็แก่แล้ว ปีที่แล้วไม่ได้ฉีดพ่นยาหรอก แต่เง่ือนไขโครงการบอกว่า 
ต้องพ่น มาปีนี้ก็เลยต้องจ้างคนมาฉีดให้”		ยูโซะบอกเล่าข้อจ�ากัดของตัวเอง

 “นอกจากฉีดพ่นยาแล้ว พอเข้าร่วมโครงการก็ต้องมีการดูแลทุเรียนเพิ่มขึ้น  
ต้องแต่งดอกแต่งผล ต้องใส่ปุ๋ยตามที่ก�าหนด เมื่อก่อนปีหนึ่งเราใส่ปุ๋ยแค่คร้ังเดียว 
คือใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ช่วงก่อนทุเรียนออกดอก แต่หลังเข้าร่วมโครงการฯ ปีหนึ่งต้อง 
ใส่ปุ๋ยสี่ถึงห้าครั้ง”	ยูโซะอธิบาย
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	 ยูโซะบอกว่า	 เดิมทีนั้นตนคิดว่าการเลือกตัดผลทุเรียนที่บิดเบ้ียวไม่สวย 
ออก	ก็ถือเป็นการดูแลในการคัดเลือกลูกแล้ว	แต่พอเข้าร่วมโครงการก็ได้รู้ว่า	แค่นั้น 
ยังไม่พอ	ต้องตัดผลให้เหลือแค่	 7-10	ผลต่อกิ่งเท่านั้น	 เพราะจะท�าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมากขึ้น		

	 ขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ที่เป็นเงื่อนไขของโครงการฯ	 อาจดูเหมือนยุ่งยาก	 แต่ยูโซะ 
บอกว่า	พอร่วมโครงการ	จริง	ๆ 	ไม่ได้ยุ่งยากไปทั้งหมด	เพราะมีอาสาสมัครคอยเตือน 
และแนะน�าในแต่ละขั้นตอนต่าง	ๆ	อย่างใกล้ชิด	ต่างกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาอบรม
แล้วก็ไม่เข้ามาติดตามอีกเลย		

 “เราเชื่อในการแนะน�าของอาสาแต่ละคน เพราะเขาผ่านการอบรมมา อย่างที่
ผ่านมา เราท�าตามอาสาสมัครแนะน�า ก็พบว่าได้ผลจริง”  

	 ที่ส�าคัญ	 ผลที่เกิดขึ้น	 ไม่ได้น�ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น	 ยูโซะบอกว่า 
ยังท�าให้เขามีโอกาสได้รู้จักกับผู้คนและหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	

 “เมื่อก่อน วัน ๆ เราก็แค่ท�าสวนอยู่ตามล�าพัง ไม่ค่อยได้สุงสิงกับคนข้างนอก
มากนัก แต่ทุกวันนี้รู้จักกับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปทั่ว  ขนาดคนจีนก็มี
โอกาสได้รูจั้ก เราว่าส่ิงนีจ้ะเป็นพ้ืนฐานให้เราได้ขยบัขยายตลาดให้กว้างข้ึนในอนาคต 
เพราะวันใดวันหนึง่ทีไ่ม่มปิีดทองคอยช่วยเหลอื เรากค็งต้องใช้เครอืข่ายความสมัพนัธ์
เหล่านี้ให้การท�าทุเรียนคุณภาพของเราได้ไปต่อ”	ยูโซะกล่าว

มาตรฐานที่ควรมีมาตรฐาน

	 ปีที่สองยูโซะน�าทุเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มจากเดิมเป็นจ�านวน	 60	 ต้น	 
เพราะเห็นว่าปีแรกทุเรียนได้ราคาดี	 เกรดของผลผลิตก็ได้มาตรฐานแทบทั้งหมด		 
ต่างกับปีนี้	 (ปี	2563)	ที่แม้จะมีจ�านวนทุเรียนเพิ่ม	แต่ผลผลิตบางส่วนตกเกรด	ต้อง 
น�าไปขายตลาดอื่น	 ซึ่งยูโซะคิดว่าเป็นเพราะคนคัดเกรดต่างกัน	 มาตรฐานจึงไม่ 
เหมือนที่เราเคยได้รับเมื่อปีแรก”		
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 “คนคัดเกรดเป็นกลไกที่ส�าคัญ ต้องมีมาตรฐานให้แน่ชัดเหมือนกันทุกคน 
ไม่งั้นเราก็กะเกณฑ์คุณภาพของทุเรียนไม่ถูก” ยูโซะตั้งข้อสังเกตฝากถึงโครงการ 
ปิดทองหลังพระฯ

ความภูมิใจอันสูงสุด

	 ไม่ใช่แค่การมีรายได้จนสามารถเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นที่ท�าให้ยูโซะพึงพอใจ 
กับอาชีพการท�าสวนทุเรียนของตนเอง	 แต่ความสุขที่เกิดจากการงานก็เป็นดอกผล 
อีกอย่างหนึ่งที่ท�าให้คุณภาพชีวิตของเขาดีกว่าเมื่อก่อน

 “พออยู่กับมันนาน ๆ แค่ได้เห็นต้นทุเรียนที่ดูแลฟูมฟักออกดอกออกผลก็หาย
เหนื่อย เราบอกกับตัวเองเสมอว่าจะท�าทุเรียนไปจนกว่าตัวเองไม่มีแรง” 

	 นอกจากนี้	ความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งในการท�าสวนทุเรียนของยูโซะคือ	การได้ 
ถวายทุเรียนให้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	โดยการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

 “ไม่เคยคิดว่า ชีวิตนี้เราจะมีโอกาสนี้ ถือว่าเป็นมงคลที่สุดในชีวิตของเราแล้ว” 

	 แต่นอกเหนืออื่นใด	ยูโซะบอกว่ารางวัลและใบประกาศใดๆ	ก็ไม่เท่ากับความ 
ภูมิใจในตัวเองที่ได้แบ่งปันความสุขให้คนอื่น	

 “เราก็ดีใจที่มีใครต่อใครได้มาชิมทุเรียนของเรา”	ยูโซะกล่าวอย่างภูมิใจ	

อนาคตที่วาดหวัง

	 ส�าหรับในอนาคต	 ยูโซะอยากขยับขยายสวนส่วนหนึ่งเป็นสวนแบบผสม 
ผสาน	โดยมีฝรั่งกิมจู	แก้วมังกร	ฯลฯ	ปลูกร่วมในแปลงด้วย

 “เราปลูกทุเรียน 50 ต้นทดแทนต้นที่ตายไปในพื้นที่ 4 ไร่ ได้ 2 ปีแล้ว อนาคต
เราจะแบ่งสัดส่วนพื้นที่ท�าเกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางผลผลิต 
ให้มากขึน้ ตอนนี ้กม็โีครงการเกษตรผสมผสานทางเกษตรอ�าเภอจะเข้ามาสนบัสนนุ”  
ยูโซะกล่าว
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	 นอกจากนั้นแล้ว	 ยูโซะ 
ยังอยากให้สวนทุเรียนของตัว
เองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ
ทั่วไป

 “เราอยากถ่ายทอดความรู้ 
ให้คนอื่น ๆ โดยจะเน้นที่การผลิต
ทุเรียนให้ได้คุณภาพ ที่ผ่านมา
เกษตรกรส่วนใหญ่มักตัดทุเรียน
ขายพ่อค้าในตอนที่ยังแก่ไม่จัด  
เพราะคิดว ่ า ได ้น�้ าหนักของ
ผลผลิตมากกว่า คือทุเรียนที่ยัง 
ไม ่แก ่ จัดนั้นน�้าหนักจะดี  แต ่
ปัญหาคือพอสุกรสชาติไม่อร่อย 
บางทีถึงจืดชืดจนกินไม่ได้ การ
ท�าแบบนี้ เราคิดว่าเป็นการเอา
เปรียบลูกค้า ”	ยูโซะเล่า	

 “เราต้องมีคุณธรรมต่อ
ลูกค้า” ยูโซะยืนยัน

นายยูโซะ ดอเลาะบองอ    อายุ 57 ปี 

หมู่ 3 บ้านปาแตบูแม ต�าบลสะเอะ อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
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นายสวัสดิ์ ยอดสุข 

จะไปให้ถึงฝัน
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“เพราะเราทั้งสองคนไม่เคยท�าสวนทุเรียนมาก่อน

สามปีแรกมีคนดูถูกว่าบ้า 

ถ้าตัดต้นยางทิ้งหมดแล้วจะเอาอะไรกิน

อดทนและสู้ต่อสักวันก็จะประสบความส�าเร็จ”   

ถึงเวลากลับบ้าน

	 นายสวัสดิ์	ยอดสุข	เดิมเป็นคนต�าบลปะนาเระ	อ�าเภอสายบุรี	จังหวัดปัตตานี	
ย้ายมาอยูจั่งหวดัยะลาได้กว่า	40		ปี	โดยเป็นผูค้นรุน่ทีส่ามทีย้่ายตามครอบครัวมาหา
พื้นที่ท�าสวนในพื้นที่อ�าเภอธารโต	เขาเล่าว่า	ชุมชนเดิมที่ตัวเองเคยอยู่	ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีอาชีพท�านา	พ่อของเขาก็เป็นชาวนา	แต่รายได้ไม่พอต่อการยังชีพ	 จึงย้ายมา
อยูย่ะลาเพือ่ท�าสวนยาง	และเริม่ปลกูทเุรยีนพันธุพ้ื์นบ้านทิง้ไว้ตามธรรมชาต	ิในพืน้ที่
สวนที่ปลูกพืชพันธุ์ส�าหรับการบริโภค	

	 สวัสดิ์เรียนจบช่างยนต์จบจากเทคนิคปัตตานี	 เริ่มแรกท�างานในบริษัทที่ 
จังหวัดปัตตานี	 10	 ปีแรกของการท�างานเขาแบ่งเวลามาช่วยพ่อท�าสวนบ้างใน 
ยามว่าง	 แต่ต่อมา	 เขาต้องย้ายไปเป็นพนักงานบริษัทศูนย์ซ่อมรถ	 อิเล็กทรอนิกส์	 
ที่พัทยา	ท�าให้ห่างหายจากการท�าสวนไปช่วงหนึ่ง

	 5	 ปีที่พัทยาผ่านไป	 สวัสดิ์ตัดสินใจ 
ย้ายกลับมาอยู่บ้าน	เพราะพ่อมีอายุเยอะขึ้น	
ต้องกลับมาดูแลสวนแทน		

 “ตอนนั้น อายุเราก็มากขึ้น ความคิด
เริ่มเปลี่ยน ไม่อยากเป็นแค่ลูกน้องเขาไป 
เรื่อย ๆ เพราะไม่รู้เขาจะเลิกจ้างเราวันไหน 
พอดีพ่อมีสวน ก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาสาน
ต่องานของพ่อดกีว่า พ่อกแ็ก่แล้ว” สวสัด์ิย้อน
ถึงเหตุผลที่เขาตัดสินใจกลับบ้าน	
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	 สวัสดิ์มีพี่น้องทั้งหมด	4	คน	ปัจจุบันพ่อแบ่งพื้นที่ให้เขา	27	ไร่	 	พื้นที่ที่เหลือ 
กระจายแบ่งให้กับพี่น้องคนอื่น	 ในพื้นที่ทั้ง	 27	 ไร่ที่ได้รับส่วนแบ่ง	 เดิมเป็นสวนยาง
ทัง้หมด	แต่ต้นยางเก่าแก่มาก	กรดีจนหมด	“หน้ายาง”	จะทนกรดีต่อไปกใ็ห้น�า้ยางน้อย	 
จึงตัดสินใจโค่นทิ้งแล้วหันมาปลูกทุเรียน	 เขาเริ่มปลูกทุเรียนเมื่อ	 5	ปีที่แล้ว	 เพราะ 
เป็นช่วงที่ทุเรียนราคาก�าลังดี	พอย่างเข้าปีที่	6	สวนทุเรียนของเขาก็เริ่มให้ผลผลิต		

การงานที่ต้องเรียนรู้ใหม่

	 เม่ือปี	 2562	 เจ้าหน้าที่โครงการทุเรียนคุณภาพจากโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ	 เข้ามาประชุมที่ท�าการหมู่บ้าน	 มีคนมาชักชวนให้สวัสด์ิเข้าร่วมโครงการ 
ด้วย	 ตอนแรกเขายังไม่มั่นใจนัก	 เพราะไม่รู ้เจตนารมณ์และลักษณะการท�างาน 
ของโครงการ	แต่เมื่อคิดว่า	หากจะลองดูก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย	เขาก็ตอบรับในที่สุด

	 ต่อมาเจ้าหน้าที่ของปิดทองหลังพระฯ	เข้ามาที่สวนของสวัสดิ์เพื่อตรวจแปลง	
พบว่าอยู่ในสภาพทรุดโทรม	 ใบเหลืองทั่วต้นเลยทั้ง	 ๆ	ที่เป็นทุเรียนที่ปลูกมาไม่กี่ปี	 
เมื่อพบว่าต้นทุเรียนอยู่ในสภาพดังกล่าว	เจ้าหน้าที่จึงแนะน�าวิธีการดูแลให้เขา

 “เขาก็ให้ฉีดยา แนะน�าตัวยาให้เสร็จสรรพ เราท�าตามที่เขาบอก ทุเรียน 
ก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้น”

	 นอกจากการพ่นยาแล้ว	 อาสาสมัครยังให้ความรู้ต่าง	 ๆ	 แก่สวัสดิ์อีกเป็น 
จ�านวนมาก	ซึ่งล้วนเป็นสิ่งใหม่ที่เขาได้รับรู้	 โดยเฉพาะการบ�ารุงต้นทุเรียนที่ต้องรู ้
ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย	และการพ่นยาที่เหมาะกับช่วงเวลาต่าง	ๆ	ของทุเรียน	

 “อย่างทุเรียนที่อยู่ในใบแก่เขียว ถ้าเราให้ปุ๋ยทางใบ ก็จะส้ินเปลืองเปล่า ๆ  
ไม่ได้ผล” สวัสดิ์ยกตัวอย่างความรู้ที่เขาได้จากอาสาสมัคร

 “หรืออย่างการพ่นยาเราก็ควรต้องรู้ก่อนว่า ในสวนเรามีแมลงหรือโรคชนิด 
ไหน จ�าเป็นต้องใช้ยาฉีดพ่น หรือเปล่า เพราะบางครั้งอาจไม่ต้องฉีดพ่นก็ได้ เช่น  
เรื่องถ้าพบว่าทุเรียนเป็นเชื้อรา แต่สภาพอากาศมีความแห้งแล้งเราก็ไม่จ�าเป็นต้อง
พ่น เพราะเชื้อราจะไม่แพร่กระจายในช่วงอากาศแบบนั้น” 		สวัสดิ์เล่า
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 “ตั้งแต่ร่วมงานกับโครงการ เราคิดว่าตัวเองได้ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 
อย่างมาก ไม่ได้ท�าสวนทุเรียนตามยถากรรมแบบเดิมอีกต่อไป ตอนแรกเราก็เคย 
คิดว่าโครงการปิดทองหลังพระฯ คงไม่ต่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่จริงจังอะไรนัก  
แต่พอมีอาสาสมัครเข้ามาแนะน�าติดตามทุกอาทิตย์ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
ตามค�าแนะน�าก็ค่อยๆท�าให้ทุเรียนของเราดีขึ้น  ถ้าไม่มีปิดทองฯเข้ามาตรงนี้ เราก็คง
ยังอยู่เท่าเดิม” สวัสดิ์บอก

 
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

	 สวัสดิ์บอกว่า	 หลังเข้าร่วมโครงการเขาพบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
อย่างชัดเจน	โดยเฉพาะผลผลิตที่เพิ่มพูนขึ้น	 เดิมทุเรียนของเขา	100	ต้น	ได้ผลผลิต
ประมาณ	4	ตัน	 รายได้ไม่ถึง	 100,000	บาท	มากสุดไม่เกิน	 300,000	 เพราะผลไม่ 
สวยทั้งหนอนเจาะผล	

 “ตอนยังไม่เข้าร่วมโครงการ คนมักจะถามเราว่าได้กี่ล้านแล้ว..กี่ล้านแล้ว 
คงเห็นว่าเรามีทุเรียนเยอะก็เลยถามแบบนั้น  พวกเขาไม่รู้หรอกว่าจริง ๆ แล้วเรา 
ขายได้ต�่ากว่านั้นมาก ต่างจากหลังเข้าร่วมโครงการที่ผลผลิตของเราขายได้ถึง 
700,000 บาท เพิ่มขึ้นมาหลายเท่า และใกล้เงินล้านมากขึ้น”
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	 ปัจจุบันสวัสดิ์น�าต้นทุเรียน	100	ต้น	จากที่มีทั้งหมด	300	ต้น	เข้าร่วมโครงการ		
เนื่องจากต้นอื่นยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน	เขาดูแลสวนทุเรียนด้วยกันกับภรรยา	มีการ
จ้างแรงงานเข้ามาตัดแต่งกิ่งบ้างประมาณ	20%	ของแรงงานทั้งหมด	 เขากับภรรยา
เห็นตรงกันว่า	ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้มาถึงจุดนี้ได้	 คือความรับผิดชอบและ
ใส่ใจที่มีต่อทุเรียน

 “ถ้าจะท�าให้ได้คุณภาพ เราต้องรับผิดชอบและใส่ใจต่อทุเรียนให้มากเป็น 
พิเศษ อย่างเราทุกวันนี้ ก่อนนอนจะต้องคิดตลอดว่าพรุ่งนี้จะท�าอะไรบ้าง” และ 
การมีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อทุเรียนมากขึ้นเป็นพิเศษนี่เองที่นอกจากจะส่งผล
ให้ทุเรียนมีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้ว	 ยังค่อยๆ	ท�าให้เขาและภรรยาเกิดความเปล่ียนแปลง
ในตัวเองด้วย

ตัวเองที่เปลี่ยนไป

	 สวัสดิ์ยืนยันว่า	 ทุกวันนี้พฤติกรรมและความคิดของเขาเปล่ียนไปเป็น 
อย่างมาก	 จากเดิมที่เที่ยวเตร่	 ไม่ค่อยอยู่บ้าน	 ไม่ค่อยสนใจสวน	แต่ปัจจุบันกลับ 
ไม่อยากออกไปไหน	นอกจากเข้าสวน	 เขาบอกว่า	 ในหัวคิดแต่เร่ืองว่าจะท�าอย่างไร
ผลผลติออกมาด	ีหากเจอปัญหาใดปัญหาหนึง่เกดิขึน้	กพ็ยายามหาสาเหตวุ่ามาจาก
ไหน	แล้วก็รีบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ไข	

 “กลับบ้านไปเยี่ยมลูกที่ปานาเระ ไปได้ไม่กี่วันก็อยากกลับมาดูสวน ลูกก ็
ห่วง สวนก็ห่วง ตอนนี้นอกจากครอบครัวแล้ว ทุเรียนกลายเป็นลมหายใจในชีวิต 
ของเราด้วย” 	สวัสดิ์เล่า

จะไปให้ถึงฝัน  

	 ในอนาคต	สวัสดิ์ฝันว่าเขาอยากท�าทุเรียนให้มีคุณภาพมาก	ๆ	ยิ่งขึ้น	ทุเรียน
คุณภาพ	 ในความหมายของเขาคือ	 รูปทรงผลต้องสวย	 ไม่บิดเบี้ยว	 เนื้อทุเรียนหนา	
และรสชาติอร่อย
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 “หากขยันและเราใส่ใจอย่างทุกวันนี้ ในอนาคตทุเรียนคุณภาพที่ฝันจะต้อง 
มีปริมาณที่มากขึ้น อาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุเรียนทั้งหมด แต่ก็จะท�าให้มัน 
สามารถพาเราไปจับเงินล้านให้ได้ เราไม่กลัว ค่อย ๆ ท�าไปตามก�าลัง เหมือนหญ้า 
ในสวน ถ้าเราไม่ขยันตัด หญ้าก็รกขึ้นทุก” สวัสดิ์เชื่อมั่น

	 ส�าหรับอนาคตอันใกล้	 เขาและภรรยามีแผนจะปรับเปล่ียนระบบน�้าให้ดีข้ึน		
อยากท�าเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติ	ไม่อยากเข้าไปเปิดปิดน�้าแต่ละต้นเพราะหากแก่
ตัวลงกว่านี้คงท�าไม่ไหว	 เมื่อมีเงินเก็บมากขึ้นต่อไปเน้นการจ้างแรงงานเข้ามาช่วย	
เนื่องจากส่วนใหญ่สามีท�างานคนเดียว		

 “ช่วงนี้ทนเหนื่อยไปก่อนนะอีกสักปีสองปีเราก็มีเงินเก็บจากนั้นค่อยจ้าง 
คนเข้ามาช่วย”	ภรรยาบอกกับสามี	

 “อีกไม่เกิน 10 ปี หากผลผลิตทุเรียนดีขึ้นเรื่อยๆ อยากซื้อบ้านให้ลูก”  
นั่นคือความฝันที่วางไว้	ที่เขาและภรรยาจะเดินไปคว้ามาให้จงได้

นายสวัสดิ์ ยอดสุข อายุ 53 ปี 

หมู่ 3 บ้านกระป๋อง ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
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“ขาดไม่ได้คือ ความอดทนแม้เกิดความล้มเหลว 

เราต้องเดินหน้าและอดทนต่อไป แล้วผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นเอง”

ทีละนิดทีละน้อย ค่อยเรียนรู้

	 อิสมาแอลเกิดที่ต�าบลจวบ	อ�าเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส	หลังจบ 
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 เริ่มท�างานหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตนเอง	อายุ	 20	ปี	 เขา 
สามารถเก็บเงินได้จ�านวนหนึ่ง	 จึงใช้เป็นทุนส�าหรับซื้อต้นพันธุ์ทุเรียน 
หมอนทองจากชุมพรน�ามาเร่ขายในพ้ืนที่	 และเริ่มเรียนรู้เรื่องทุเรียนมา 
แต่ตอนนั้น	

	 อิสมาแอลตระเวนขายต้นพันธุ์ทุเรียนอยู่ประมาณสามปี	 จึงคิดท�า
สวนทุเรียนของตนเองบ้าง		เบื้องต้น	เขาปรึกษาแม่ขอโค่นต้นยางครึ่งหนึ่ง
ของสวน	 เพื่อปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียน	 แม่ไม่ขัดข้อง	 เขาจึงลงมือปลูก
ทุเรียนจ�านวน	122	ต้น	ในพื้นที่	6	ไร่	

	 ทุเรียนของเขาเริ่มออกดอกเมื่ออายุ	 3	 ปี	 ระยะเวลาดังกล่าว	 
อิสมาแอลเล่าว่าเขาต้องดูแลเป็นพิเศษ	 โดยให้น�้าทุกวันในช่วงหน้าแล้ง	 

นายอิสมาแอล หะยีโอะ 

จากคนขายต้นพันธุ์
สู่ผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ

46 ครูภูมิปัญญาทุเรียนคุณภาพ



ส่วนปุ๋ยจะใส่บ�ารุงเดือนละครั้ง	 ทุเรียนให้ผลผลิตรุ่นแรกประมาณ	 100	 กิโลกรัม	 
สร้างความยินดีให้เขาเป็นอย่างมาก	แต่กระนั้นอิสมาแอลก็เลือกที่จะไม่ตัดขาย	 
กลับน�าแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านและมิตรสหายยามมาเยี่ยมเยือน

 “เราอยากให้คนอื่น ๆ ได้กิน เป็นการฉลองที่ทุเรียนให้ดอกออกผล” 
อิสมาแอลเล่าถึงผลผลิตรุ่นแรกที่ได้รับเมื่อร่วม	30	ปีที่แล้ว
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สร้างเสริมความรู้จากผู้อื่น

	 เข้าปีที่	 5	ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	แต่ด้วยเพราะอิสมาแอลยังไม่มี
ประสบการณ์ทเุรยีนมากพอ	ผลทเุรยีนจงึหล่นร่วงเสยีจ�านวนหนึง่	ทีเ่หลือกเ็ป็นผลผลิต 
ที่ไม่สมบูรณ์นัก	หลังเก็บผลผลิตปีนั้น	 เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปเรียนรู้การท�าสวน
ทุเรียนที่สวนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา	 โดยเรียนรู้ทั้งเรื่องระบบการให้น�้าและการใส่
ปุ๋ยที่ถูกต้อง	

	 หลงักลบัมาจากการศึกษาเรยีนรู	้อิสมาแอลน�าความรูท้ีไ่ด้มาทดลองใช้ในสวน	
ปรากฏว่าทุเรียนของเขาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น	2	ตัน

 “พอไปศึกษาที่สงขลา ก็ท�าให้รู้ว่าการให้น�้าทุเรียนนั้น ควรให้ประมาณ 3 วัน
ต่อครั้งก็พอ มากกว่านั้นจะท�าให้ทุเรียนเกิดโรคต่าง ๆ ง่าย”	อิสมาแอลเล่า

	 อิสมาแอลเรียนรู้การท�าสวนด้วยตัวเองอยู่กว่ายี่สิบปี	 กระทั่ง	 5	 ปีมานี่เอง 
ท่ีส�านักงานเกษตรอ�าเภอเข้ามาช่วยเหลือ	 ได้มาแนะน�าการท�าสารชีวภัณฑ์	 เขาก็
ลองท�าดู	เพราะอยากลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยา	พอท�าใช้แล้วมันกไ็ด้ผล	แม้จะเหน็ผล 
ช้ากว่าการใช้สารเคมีก็ตาม	
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การเข้ามาของปิดทองหลังพระฯ

	 ไม่เพียงแต่การเข้ามาแนะน�าการท�าสารชีวภัณฑ์เท่านั้น	 มากไปกว่าเรื่อง 
ดังกล่าว	 เกษตรอ�าเภอยังท�าให้อิสมาแอลได้รู้จักกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ใน 
เวลาต่อมาอีกด้วย	 โดยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกจ�านวน	 13	คน	ที่เข้าร่วมพัฒนาสวน
ทุเรียนกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 เพ่ือผลิตทุเรียนคุณภาพ	 ผ่านกระบวนการ 
ต่าง	ๆ	ที่ได้รับการแนะน�าและเรียนรู้	

	 การเข้ามาเรียนรู้กับโครงการ	ท�าให้กระบวนการผลิตทุเรียนของอิสมาแอล 
ยกระดับขึ้น	ทั้งการให้ปุ๋ยบ�ารุง	การสร้างระบบน�้า	การพ่นยา	การตัดแต่งกิ่ง	แต่งดอก 
แต่งผล	และรายละเอยีดอืน่	ๆ 	อกีมากมาย		อย่างเรือ่งการพ่นยานัน้	เขาเล่าว่า	ปีแรกทีเ่ขา 
เข้าร่วมโครงการ	เขาลงมอืพ่นด้วยตัวเอง	แต่หนอนกย็งัระบาดทัง้สวน	ท�าให้ผลผลติเสยี 
หายจ�านวนมาก	เมื่อปรึกษากับปิดทอง	ก็ท�าให้รู้ว่าเขาพ่นยาไม่ครบจ�านวนครั้ง	ปีต่อ
มาเขาจึงจัดจ้างให้คนอื่นมาฉีดพ่นแทน	และเพิ่มการฉีดเป็น	10	รอบ	ตามค�าแนะน�า
ที่ได้รับ

 “ตอนนั้นเราแพ้ยาด้วย ก็เลยจ้างคนมาฉีดให้ดีกว่า พอฉีดครบ ปัญหาเรื่อง
หนอนเรื่องแมลงก็หาย ทุเรียนก็ได้เพิ่มขึ้น” อิสมาแอลเล่า

 “ปิดทองฯ ช่วยเราเยอะ เมือ่ก่อนท�าสวนแบบไม่ค่อยใส่รายละเอยีดมากนกั แต่
พอปิดทองฯเข้ามา ความคิดของเรากเ็ปลีย่นไปเลย เสยีดายทีเ่กษตรกรจ�านวนมากยงั
ไม่ยอมเปิดใจ ไม่กล้าที่จะลองเปลี่ยนมารับสิ่งใหม่ ๆ  ยังท�าสวนอยู่ด้วยวิธีการเดิม ๆ 
ไม่เคยฉีดพ่นยา ไม่เคยตัดแต่งดอกตัดแต่งกิ่งอะไรทั้งนั้น ผลผลิตที่ออกมานอกจาก
จะได้น้อยแล้ว ยังถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอีก เพราะขาดคุณภาพ”    

	 ทุกวันนี้	 อิสมาแอลน�าทุเรียนจ�านวน	 80	 ต้นเข้าร่วมโครงการ	 โดยเขา 
เป็นแรงงานหลักในการดูแลสวน		จะจ้างแรงงานบ้าง	ก็ในขั้นตอนการฉีดพ่นยา	การ 
ห่อผลและตัดผลเท่านั้น
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ดอกผลจากการปรับเปลี่ยนเรียนรู้

	 ผลที่เกิดขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ	ท�าให้อิสมาแอลเร่ิมมีความม่ันคงทางการ
เงินมากขึ้น	

	 ทุกวันนี้เขาอยากซื้อหาอะไร	ก็ไม่ติดขัดเหมือนเมื่อก่อน		เมื่อปี	2562	ทุเรียน
ของเขาให้ผลผลิต	 2	ตัน	ท�ารายได้ให้เขาจ�านวน	 180,000	บาท	 ซ่ึงมาจากทุเรียน	 
8	ต้นเท่านั้น	 ส่วนต้นอ่ืน	 ๆ	 ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในช่วงพัฒนาปรับเปล่ียนให้เข้า 
เงื่อนไขของโครงการ

	 ในปี	 2563	 ทุเรียนของอิสมาแอลให้ผลผลิตเพิ่มเป็น	 4	 ตัน	 หลังหักต้นทุน 
อิสมาแอลมีรายได้จ�านวน	480,000	บาท	ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น	นอกจากเพราะทุเรียนที่
ผลิตได้มาตรฐานคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้ว	ยังเพราะว่า	ทุเรียนที่ให้ผลผลิตเข้าเกณฑ์ของ
โครงการมีจ�านวนต้นเพิ่มขึ้นกว่า	13	ต้นด้วย

ยังมีหนทางอีกกว้างไกล

	 ร่วมงานกับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 มาได้	 2	 ปี	 ท�าให้อิสมาแอลเห็น 
ช่องทางการท�าสวนทุเรียนที่กว้างขวางและยาวไกลขึ้น

 “เมื่อก่อนเราเห็นแค่ทางเดิน 
สั้น ๆ แค่ใส่ปุ๋ย รดน�้า รอทุเรียนออก 
ดอกออกผลและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขายพ่อค้าที่มารับซื้อ แต่พอปิดทอง 
เข้ามา เราพบว่ามันมีเส้นทางที่จะ
พัฒนาเพื่อท�าให้เราสามารถไป
ไกลได้มากกว่านั้น ไม่ใช่แค่ท�าสวน 
ทุเรียนงก ๆ อยู่อย่างเก่า” 

 “อีก 2-3 ปี นอกจากอยาก 
พัฒนาเรื่องการท�าทุเรียนให ้ได ้
คุณภาพให้ได้ปริมาณมากขึ้นแล้ว 
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เรายังอยากกันพื้นที่สวนไว้ 4-5 ไร่ เพ่ือปลูกทุเรียนสักแปดสิบเก้าสิบต้น ให้เป็น 
ศูนย์เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องทุเรียนเข้ามาศึกษา”	 อิสมาแอลบอกเล่าถึงความฝัน 
ที่อยากให้เกิดขึ้น

 “เราว่าถ้าท�าเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น ๆ เป็นอย่างมาก 
เมื่อมีคนสนใจที่จะท�าสวนทุเรียนแบบคุณภาพมากขึ้น ก็จะกลายเป็นเครือข่ายที ่
กว้างใหญ่ขึ้น สามารถต่อรองราคาที่เป็นธรรมกับพ่อค้าคนกลางมากขึ้น เพราะใน 
อนาคตเม่ือไม่มีปิดทองแล้ว เราก็คงต้องขายผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางเหมือนเดิม 
แต่ท�าอย่างไรจึงจะได้ราคาที่ไม่ถูกขูดรีด การท�าให้คนหันมาท�าทุเรียนคุณภาพ 
กันเยอะ ๆ แล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เราคิดว่าจะเป็นทางออกเรื่องดังกล่าวได้”  
อิสมาแอล	กล่าว

	 ต่อความฝันดังกล่าว	ท�าให้ทุกวันนี้	อิสมาแอลพยายามปลูกฝังให้ลูกทั้ง	5	คน
เข้ามามีส่วนร่วมในสวน	ซึ่งมีคนหนึ่งที่เขาเห็นว่ามีหน่วยก้านที่จะสานต่อพ่อได้

 “เขาก็คอยช่วยตัดหญ้า ช่วยใส่ปุ๋ย ฝึกทาบกิ่ง ต่อยอด เราคิดว่าในอนาคต 
ถ้าเขาเอาจริงเอาจัง ก็จะสามารถเข้ามาดูแลสวนต่อจากเราได้ และถ้าศูนย์เรียนรู ้
เกิดขึ้นได้ เขานี่แหละที่จะเข้ามาเป็นก�าลังหลัก”	อิสมาแอลมั่นใจ

	 ส่วนความคาดหวังต่อกลุ่มทุเรียนคุณภาพที่ท�างานร่วมกับโครงการปิดทอง 
หลังพระฯ	 นั้น	 อิสมาแอลคาดหวังว่าในอนาคต	 หากไม่มีโครงการคอยสนับสนุน
แล้ว	สมาชิกในกลุ่มจะเข้ามาเป็นตัวหลักในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนอื่น	ๆ	รวมถึง 
ยังสามารถเกาะเกี่ยวกันผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดในราคาที่เป็นธรรม

 “วันข้างหน้า หากปิดทองถอนตัวไป เราต้องช่วยกันเอง ดูแลกันเอง เพราะ 
การเกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มแบบนี้มันจะมีพลังในการถ่ายทอดความรู้และพลังใน 
การต่อรองมากกว่า”	เขากล่าวทิ้งท้าย

นายอิสมาแอล หะยีโอะ อายุ 63 ปี 

หมู่ 7 บ้านบูเก๊ะตาโมง ต�าบลบูกิต อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
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นายแวอูมา  ดาเล็ง 

คลื่นลูกใหม่ของทุเรียนธารโต
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 “สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เรายืนด้วยล�าแข้งตัวเอง 

คือความรู้”  

เคยช่วยพ่อต่อมาจนท�าสวนทุเรียนด้วยตัวเอง

	 แวอูมาย้ายตามพ่อแม่มาจากปัตตานี	 เพ่ือมาบุกเบิกที่ท�า
สวนในพื้นที่อ�าเภอธารโต	จังหวัดยะลา	 เหมือนเช่นคนอื่นๆ	ตั้งแต ่
อาย	ุ12	ปี	จากนัน้แวอมูาได้กลบัไปเรียนหนงัสอืทีปั่ตตาน	ีจนส�าเร็จ 
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จากโรงเรียนสอนศาสนา
ปอเนาะ	 เขาใช้เวลาในยามว่างเว้นจากการเรียนช่วยพ่อท�าสวน	
ตั้งแต่ช่วงอายุ	20	ปี	จนกระทั่งเรียนจบ				

	 เขาบอกว่า	ต่อมาพ่อเริ่มเปล่ียนสวนลองกองมาปลูกทุเรียน
แทน	โดยซื้อต้นกล้าทุเรียนมาจากแหล่งขายที่พ่อค้าแม่ค้ารับซื้อมา
จากทางจังหวัด	 ระยอง	พันธุ์ที่ซื้อมาส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง	 
รองลงมาคือพันธุ์ชะนี	มีอยู่	10	ต้น	และพันธุ์ก้านยาวอยู่หนึ่งต้น	

	 เมือ่แวอมูาแต่งงานมคีรอบครวั	พ่อแบ่งทีส่วนทเุรียนจ�านวน	 
30	ต้น	ให้เขาได้ท�ากิน	และเขาได้ปลูกเพิ่มอีก	20	ต้นในเวลาต่อมา 
เขาบอกว่าวิธีการปลูกทุเรียนของเขามีจุดเด่นตรงที่การขุดหลุมให้
กว้างกว่าคนอื่น	 โดยจะขุดหลุมลึก	กว้าง	และยาว	1	 เมตร	 เท่ากัน
หมด	คนอ่ืนเขาจะลกึแค่	50	เซนติเมตร	แต่ว่าการขดุหลมุปลกูทเุรยีน
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กว้างเมตรคูณเมตร	จะท�าให้ดินร่วนรากสามารถชอนไชหาอาหารไปได้ไกล	เขาบอก
ว่านี่เป็นเคล็ดลับที่พ่อเฝ้าสั่งสอนมาและจ�าน�ามาใช้จนถึงปัจจุบัน

เข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ

	 แวอูมาเป็นสมาชิกในโครงการเกษตรแปลงใหญ่มาแล้ว	 2	ปี	 ท�าให้ได้รู้จัก 
กับโครงการปิดทองหลังพระฯ	 ผ่านทางส�านักงานเกษตรอ�าเภอธารโต	 ในปี	 2560 
โดยนายเกษตรอ�าเภอแจ้งว่าจะมีโครงการเข้ามาสนับสนุนการท�าทุเรียนคุณภาพ	

	 จากครั้งที่ตัดสินใจเข้าร่วม	เริ่มแรกได้เข้าการฝึกอบรมเรื่องการปลูกและดูแล
ทุเรียนให้ได้คุณภาพ	แวอูมารู้สึกตื่นเต้นกับความรู้ใหม่ๆที่ได้รับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรือ่ง	โรคและแมลงทีเ่กดิกบัทเุรยีน	เพราะก่อนหน้านัน้	สิง่ทีอ่ยูใ่นเนือ้หาการฝึกอบรม
ในวันนั้น	ตนเคยประสบมาเกือบทั้งหมด	แต่ไม่มีความรู้ในเชิงลึก	ไม่เคยรู้อาการของ
โรคอย่างละเอียด	เขาบอกว่า “แม้แต่ยาทีก่�าจดัยงัต้องเข้าไปสอบถามเถ้าแก่ร้านขาย
เคมีเกษตร ทุเรียนเกิดอาการแบบนี้ มีแมลงชนิดนี้อยู่ต้องใช้ยาตัวไหน และให้เขาจัด
มาให้เลย” 

	 แต่หลงัจากเข้าอบรมท�าให้เริม่มคีวามรูเ้พ่ิมขึน้	เมือ่กลบัมาท�าสวนกเ็ร่ิมสงัเกต
โรคแมลง	และเอาใจใส่ที่สวนของตัวเองมากยิ่งขึ้น		“ดีใจที่มีคนเข้ามาสอนถึงที่ เราก็
ไม่อยากปฏิเสธ”  

	 นอกจากนั้นแล้วแวอูมายังได้รับการทาบทามให้เป็นอาสาทุเรียน	 (อสท.) 
อีกด้วย	แต่ตนเองก�าลังแน่วแน่ที่จะท�าสวนของตนเองให้ได้คุณภาพเสียก่อน	 และ 
กังวลว่าจะดูแลสวนให้กับคนอื่นได้ไม่ไหว	เขาเลยปฏิเสธไป			“ตอนนั้นเกษตรอ�าเภอ
ได้ถามว่าสนใจเป็นอาสาฯไหม เรากลัวท�าได้ไม่ดีเพราะถ้าเข้าไปดูแลสวนให้คนอ่ืน 
ไหนจะต้องกลับมาท�าที่สวนตัวเอง เรายิ่งท�าคนเดียวกลัวจะไม่ไหว”	เขาบอก

	 แวอูมาบอกว่า	 เขาสามารถท�าตามขั้นตอนการผลิตทุเรียนคุณภาพได้เกือบ
ทุกขั้นตอน	แต่มีอ่อนแรงไปบ้างในเรื่องฉีดพ่น	 ในปีหลังเขาเลยแก้ปัญหาโดยการใช้
ทีมงานของโครงการที่มาให้บริการฉีดพ่นให้	 ท�าให้คลายความกังวลไปได้บ้าง	 แต่ก็
ยอมรับว่า	ทุเรียนบางต้นมีความสูงมากเกินที่จะฉีดพ่นถึง	
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	 ปัญหาอีกอย่างที่ เขาต้องเผชิญคือ	 มี 
กระรอกมารบกวนและท�าลายทุเรียนของเขา 
ทุกปี	 ซึ่งกระรอกจะอาศัยตามสวนยางเขาบอก 
ว่าบางต้นกระรอกท�าความเสียหายเกือบหมด
ต้น	เหลือไว้เพียง	10%	ของผลผลิต		

	 แวอูมาเป็นหลักในการดูแลสวน	คิดเป็น 
75	เปอร์เซนของแรงงาน	ส่วนภรรยาเข้ามาช่วย
ใส่ปุย๋และดงึสายยางเมือ่ฉดีพ่นยา	คดิเป็น	20%	
และที่เหลือมีการจ้างแรงงานเข้ามาตัดแต่งกิ่ง	
แต่งผลและโยงกิ่ง		

การเปลี่ยนแปลงหลังเข้าร่วมปิดทองฯ

	 ปีแรก	 แวอูมา	 เข้าร่วมโครงการ	 60	 ต้น	 แต่ต่อมาได้แบ่งพื้นที่สวนกันกับ 
พี่ชายท�าให้เหลือทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการอยู่	 จ�านวน	 33	 ต้น	 โดยมีทั้งต้นทุเรียน 
อายรุาวสามปีทีพ่่อยกให้		บวกกบัทีต่นได้ปลกูเองเมือ่สบิกว่าปีทีผ่่านมา	และปัจจบุนั
เขาก็ได้ปลูกเพิ่มเติมอยู่อีกเรื่อยๆ

	 เขาบอกว่า	 การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอาจจะดูได้จาก	 ผลของความ 
เสียหายจากหนอนเจาะทุเรียนที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด	 “เดิมถ้าผลผลิต 1 ตัน 
เจอความเสียหายมากสุด 100 กิโลกรัม ซึ่งแต่ละปีความเสียหายจะไม่เท่ากัน  
ปัจจุบันเจอความเสียหายเพียง 10 กิโลกรัมต่อ 1 ตัน เท่านั้น”	แวอูมาบอก	

	 แม้ขั้นตอนของการฉีดพ่นของแวอูมา	จะเป็นข้อปฏิบัติที่หนักใจที่สุดของเรา	
แต่เขาได้พยายามท�าให้ถี่ขึ้นในปีถัดมา	 จากในปีแรกฉีดพ่นช่วงปลายจะเก็บเกี่ยว
แล้วประมาณ	4-5	ครั้ง	ในปีที่สองจึงได้เพิ่มการพ่นยา	10	ครั้ง	ท�าให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย
หลังจากเข้าร่วมโครงการ	ปี	62	ได้	ขายได้ประมาณ	200,000	บาท	และปี	2563	ได้		
450,000	บาท	 เงินที่ได้จากการขายทุเรียนท�าให้เขามีเงินที่สามารถต่อเติมบ้านให้
ภรรยาได้	เป็นความภูมิใจของเขาที่มีเงินที่หามาได้จากน�้าพักน�้าแรงของตนเอง	
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ให้ตัวเองเป็นนักเรียนดีเด่นในการดูแลทุเรียน

	 แวอูมาสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่า	เขามีความขยันเพิ่มขึ้น	ส่วนหนึ่ง
อาจเพราะมีอาสาทุเรียนมาคอยถามไถ่	มีส่วนช่วยที่เข้ามากระตุ้นให้ท�าตามขั้นตอน
ต่างๆ	“ไม่ขยันก็ต้องขยัน” เขากล่าว

	 เขายังบอกอีกว่า	 เขามีความรู้เพิ่มขึ้น	 เช่น	 จากเดิมเข้าใจว่าทุเรียนจะดูดซึม
อาหารจากทางรากในดินอย่างเดียว	 แต่โครงการปิดทองหลังพระฯ	ก็มาท�าให้รู้ว่า	 
พชืสามารถรบัสารอาหารทางใบด้วยเช่นกนั	“แต่ก่อนไม่รู้ว่าใบมปีากกนิอาหารได้ด้วย 
ก็ใส่ปุ๋ยแค่ทางดินอย่างเดียว” แวอูมาเผย	

	 การเข้าร่วมโครงการฯและท�าตามขั้นตอนต่างๆ	 เห็นผลถึงความส�าเร็จ 
มากขึน้	จงึเชือ่มัน่ในเส้นทางของการเป็นเกษตรกรทีโ่ครงการปิดทองฯเข้ามาสนบัสนนุ 
ในครั้งนี้
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	 เขาให้คะแนนตัวเองในการเป็นเกษตรกร	9	คะแนนเตม็	10	เพราะการเอาใจใส่	 
ดูแลสวนในทุกๆวัน	 อีกหนึ่งคะแนนแวอูมาให้เหตุผลว่า “ยังท�าได้ไม่ดีพอในเร่ือง 
การฉีดพ่นยาเพราะยังเจอปัญหาหนอนเข้าท�าลายอยู่ตลอด โรคก็ยังมีอยู่ แก้ปัญหา
ยังไม่ขาด”

อนาคตที่อยากเห็น

	 ปัจจุบันสวนยางในพื้นที่ธารโต	 เริ่มถูกโค่นทิ้งเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูก
ทุเรียนเพิ่มขึ้น	 สิ่งที่ท�าให้ทุเรียนธารโตมีชื่อเสียงเพราะเรื่องสภาพอากาศที่เหมาะ 
ต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน	ท�าให้มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่น

	 แวอมูาฝันไว้ว่า	อีก	3	ปี	จะท�าสวนทเุรยีนให้สมบรูณ์ทีสุ่ด	ไม่มโีรค	แมลงในสวน	 
เพื่อให้คนที่ซื้อทุเรียนจากธารโตไปได้กินทุเรียนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจริงๆ		ในอนาคต
เขาจะปลูกทุเรียนเพ่ิมอีก	 5	 ไร่	 ในพ้ืนที่สวนยาง	 แวอูมาจะแจ้งขอเงินสงเคราะห์ 
กองทุนสวนยาง	16,000	บาทต่อปี	 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า	ส่วนต้นยางอายุ	 40	ปีที่มีอยู่
ก็จะเอาไว้ขายไม้แล้วมีเงินไว้เป็นทุนส�าหรับค่าแรงงานที่จะเริ่มปลูกทุเรียนตรงที่ดิน
แปลงนั้น	

	 เขามีความคาดหวงัว่าอกีประมาณ	3	ปีเกษตรกรสวนทเุรยีนจะมคีวามเข้มแขง็	
สามารถเดินหน้าเองได้			

นายแวอูมา  ดาเล็ง  อายุ 41 ปี 

หมู่ 3 บ้านจาเราะแป ต�าบลธารโต อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
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นายสุริยันต์ จันทรมณี  

ความรู้ที่ได้ มีค่ามากกว่า 

ราคาทุเรียนที่เพิ่มขึ้น
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“ผมดีใจมากที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากน้องๆ 

และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอด 

และแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นๆ” 

ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง

	 หนึ่ง	 เป็นหนุ่มจากอุบลราชธานี	 ที่พบรักกับสาวยะลาตั้งแต่เรียนอยู ่ที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จนมาปักหลักท�าสวนเกษตรกรทุเรียนคุณภาพที่บ้าน	 
กม.	 26	 ใน	ต�าบลตาเน๊าะปูเต๊ะ	 อ�าเภอบันนังสตา	 จังหวัดยะลา	 เข้าร่วมโครงการ 
ทุเรียนคุณภาพเมื่อปี	 2562	 และมีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จังหวัด 
จันทรบุรีและระยอง	 เป็นระยะเวลา	 3	 สัปดาห์	 จากคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ด้าน 
การปลูกทุเรียนเป็นอย่างดี	 แต่การฝึกอบรมในครั้งนั้น	 ท�าให้ทัศนะคติของเขา
เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

	 “โครงการท�าให้พบว่า	ที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้รู้อะไรเลย	การผลิตทุเรียนให้ได้
คุณภาพนั้นไม่ใช่สักแต่ใส่ปุ๋ยบ�ารุงอย่างเดียวเท่านั้น	แต่ยังมีขั้นมีตอน	ต้องใช้ความรู้	
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการดูแลรกัษา	ความรูท้ีไ่ด้มาเทยีบกบัของเดมิแตกต่างกนั
ราวฟ้ากับดินเลย

 “ก่อนนี้ผมเป็นคนใจร้อนนะ แต่หลังฝึกอบรม ผมก็เริ่มใจเย็นขึ้น เพราะการ
ผลติทุเรยีนคณุภาพเราจะใจร้อนไม่ได้ ยิง่ต้องท�างานร่วมกบัคนอืน่ๆ เรากย็ิง่ต้องเรียน
รู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ทุกวันนี้ผมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้
ท�าสวนทุเรียนคนอื่นๆ ได้อย่างสนุกสนาน ผมเองก็เต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผมมีให้กับคนอื่นอย่างไม่หวงวิชา”
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	 ปัจจุบันหนึ่งสนุกอยู่กับการผลิตทุเรียนคุณภาพจ�านวน	40	ต้น	ในพื้นที่	6	ไร่	 
โดยตนเองเป็นแรงงานหลักในสวน	มีการจ้างแรงงานตัดหญ้าบ้าง	 และมีภรรยา 
ซึ่งรับราชการคอยให้ก�าลังใจอย่างใกล้ชิด	

จากความไม่ไยดีสู่วิถีทุเรียนคุณภาพ

	 หนึง่รูจั้กโครงการทเุรยีนคณุภาพครัง้แรกจากเกษตรอ�าเภอบนันงัสตา	จงัหวดั
ยะลา	ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ต�าบลตาเน๊าะปูเต๊ะ	ครั้งแรกที่ถูกชักชวนเข้าร่วมโครงการ		
หนึง่ปฏเิสธ	เพราะคดิว่าตวัเองมคีวามเข้าใจในท�าสวนทุเรียนดอียูแ่ล้ว	สิง่ทีโ่ครงการฯ
จะน�ามาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรคงไม่ได้แตกต่างจากสิง่ทีต่วัเองท�าอยู	่“ตอนแรกผม
ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการเลยสกันดิ เพราะผมคดิว่าตวัเองกท็�าทเุรียนคณุภาพอยูแ่ล้ว 
เข้าร่วมโครงการฯ ก็รั้งแต่จะท�าให้มากเรื่องมากความเปล่าๆ”		แต่ต่อมาในปีนี้	2562	
นายเกษตรอ�าเภอบันนงัสตาติดต่อมาอกีครัง้			“พอเขาโทรมาคร้ังทีส่อง ผมถามเกษตร
อ�าเภอว่าเขาจะมาสอนอะไรบ้าง ค�าตอบที่ได้คือ เบื้องต้นเขาจะพาไปเรียนรู้ดูงาน
แปลงทุเรียนคุณภาพที่ท�าอยู่ก่อนแล้ว ผมนั้น แม้จะท�าทุเรียนมานาน ไม่ค่อยได้ดูได้
เห็นสวนที่มีคุณภาพของคนอื่น  พอเขาบอกแบบนั้น ผมก็เริ่มสนใจ เลยตอบตกลงไป
ร่วมศึกษาดูงานด้วย”  
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	 การมีโอกาสไปเรียนรู ้สวนทุเรียนคุณภาพของคนอ่ืน	 ประกอบกับการให้ 
ความรู้ระหว่างการศึกษาดูงานจากเกษตรอ�าเภอในคร้ังนั้นนั่นเอง	ที่เป็นแรงบันดาล
ใจให้หนึ่งเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มตัวในที่สุด

ความเข้าใจน�ามาสู่วิธีการที่ดี

	 การผลิตทุเรียนคุณภาพคือ	 อย่างใส่ใจและละเอียดเป็นข้ันเป็นตอน	 ซ่ึงเม่ือ
ปฏบิตัติามแนวทางทีโ่ครงการปิดทองหลงัพระฯ	มาแนะน�าแล้ว	ผลส�าเร็จอย่างแรกที่
เขามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากคือสามารถท�าให้ทุเรียนที่เคยผลิตได้แต่	“ทุเรียน
หนามแดง”	กลายเป็น	“ทเุรยีนหนามเขยีว”	ตามทีต้่องการได้ในทีส่ดุ	ในด้านการก�าจดั 
หนอนศตัรทูเุรยีน	กเ็ป็นอีกอย่างหนึง่ทีส่ร้างความน่าพอใจให้กบัคณุหนึง่ไม่น้อย	เพราะ
หลังเข้าฝึกอบรมเรื่องการก�าจัดหนอนเจาะเมล็ดครั้งหนึง่ทีจ่ังหวดัจันทบุรี	ก็ท�าให้เขา 
มีความรู้เรื่องวงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ดเพิ่มขึ้น	 สามารถน�าความรู้ดังกล่าวมา 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ทั้งการป้องกันในช่วงเวลาที่ผีเสื้อจะวางไข่	 และวิธีการก�าจัด 
โดยไม่สิ้นเปลืองเงินทุนในช่วงที่เกิดการระบาดของหนอนเจาะ

	 หนึ่งยอมรับว่า	ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฤดูกาล	เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ 
เข้าใจขัน้ตอนและรายละเอยีดการดแูลต้นทเุรยีนในแต่ละช่วง	นบัตัง้แต่หลงัเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตที่ต้องดูแลล�าต้น	ตัดแต่งกิ่ง	จนถึงการปัดดอก	ที่จะมีผลอย่างมากในการท�า 
ให้ทุเรียนติดลูก	

	 กระนัน้กต็าม	ด้วยระยะ
เวลาที่ เพิ่งเข ้าร ่วมโครงการ
ได้ไม่นานนัก	 หนึ่งยอมรับว่า 
วิธีการที่ท�าให้กิ่งทุเรียนทุกๆ	
กิ่ งมีดอกและติดเป ็นผลยัง 
เป็นเรื่องยากอยู่	 ซ่ึงต้องสั่งสม
ประสบการณ์	 และทดลอง
เทคนิค	 ความรู ้ 	 ให ้แม่นย�า 
กว่านี้ในอนาคต	
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ดอกผลของการเรียนรู้

	 ปีแรกที่หนึ่งหันมาเข้าร่วมโครงการฯ	 และท�าตามข้ันตอนทุเรียนคุณภาพ	
ท�าให้ผลผลิตทุเรียนของเขาเพ่ิมขึ้นอย่างน่าพอใจทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ 
ในด้านปริมาณ	ท�าให้เขาสามารถผลิตทุเรียนได้ถึง	4,200	กิโลกรัม	จากที่เคยผลิตได้ 
ประมาณ	3,200	กโิลกรมัเท่านัน้		ขณะทีใ่นด้านคณุภาพ	ผลผลติทีเ่กดิขึน้กม็คีณุภาพ
ตามความต้องการของล้ง	 สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป	 น�ามาสู่ 
รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

	 กระนัน้กต็าม		หนึง่บอกว่ารายได้ทีเ่พ่ิมขึน้ดังกล่าว	กย็งัไม่ใช่ผลส�าเรจ็ขัน้สงูสดุ	
เพราะต้องน�าไปเป็นต้นทนุในการพัฒนาสวนทเุรยีนให้ดยีิง่ๆ	ขึน้ในปีต่อไป	เขาเหน็ว่า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการฯ	เป็นสิ่งได้ก�าไรมหาศาล	

 “แต่เดิม ผมคิดว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทุเรียนเยอะอยู่นะ แต่ผ่าน 
ไปปีเดียว กลับพบว่าเทียบไม่ได้เลยกับความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 
โครงการฯ แนะน�า ทั้งยังเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงๆ สามารถพิสูจน์ให้เห็น 
จริง ด้วยผลผลิตที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีแค่ทฤษฎี ยิ่งท�า ก็ยิ่งเกิดความรู้ นอกเหนือไปจากนี้  
โครงการฯ ยังท�าให้ผมรู้จักระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ สามารถร่วมงานกับคน 
อืน่ๆได้อย่างเอือ้เฟ้ือเผือ่ปัน อนันีผ้มถอืว่ามนัมค่ีามากกว่าเงนิรายได้ทีเ่พิม่ข้ึนเสยีอกี”

	 ทัศนะคติที่ เกิดขึ้นเช ่นนี้ 	 ท�าให ้
หนึ่งเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและ 
ก่อความสุขให้เขาในยามที่ท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น	 ผลผลิตล่าสุดเขาต้องเจอกับปัญหา 
ฝนลงหนัก	 ท�าให้คุณภาพทุเรียนไม่ได้ดัง
ที่ตั้งใจไว้มากนัก	 แต่เขาก็ถือว่าสภาวะ
ของลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
ส�าหรับเกษตกร	และทุกคนต้องเจอเหมือน
กันหมด	 แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่ราคาของ
ทุเรียนขยับสูงขึ้นกว่าปีก่อน	 ท�าให้ยังมี 
ก�าลังใจและเดินหน้าตามที่ตั้งใจเอาไว้
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ประตูสู่ความส�าเร็จ

	 การผลติทเุรยีนให้มคุีณภาพมาตรฐานนัน้	หนึง่ยืนยนัว่า	หวัใจส�าคญัทีจ่ะท�าให้
เกิดผลส�าเร็จก็คือความกระตือรือร้นในการเรียนรู้	และเอาใจใส่อย่างจริงจัง	

 “ความอยากรู้ จะน�าพาไปสูก่ารลงมอืท�าอย่างจรงิจงั การลงมอืท�าอย่างจรงิจงั
จะก่อให้เกิดการพัฒนาในที่สุด”	คุณหนึ่งสรุปสั้นๆ	แต่ได้ใจความ

	 หวัใจอกีอย่างหนึง่ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตทเุรียนในทศันะของหนึง่ก็
คอื	ต้องท�างานร่วมกบัคนอืน่ได้	ซึง่สิง่นีพ้ีเ่ลีย้งจะต้องกระตุน้ส่งเสรมิให้เกดิขึน้	เพราะ
มันจะท�าให้เกิดการน�าความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนมีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน		

 “ส่วนตัวผม สิ่งไหนที่ได้เรียนรู ้มา ผมอยากถ่ายทอดให้กับคนอื่นมากๆ  
เพราะเช่ือว่าการเติบโตไปพร้อมๆ กันมันจะน�าความยั่งยืนมาสู่เกษตรกรผู้ผลิต 
ทุเรียน ซึ่งการช่วยกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับคนอื่นๆ ผมคิดว่า
หลายคนก็ท�าได้ เพียงแต่ยังขาดความมั่นใจ” 

	 นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว	หนึ่งยังทิ้งท้ายให้ฟังว่า	ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือ
คุณสมบัติที่เกษตรกรทุกคนควรจะต้องมี	 “เกษตรกรที่ดีต้องมีความซ่ือสัตย์ต่ออาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจตัดเก็บทุเรียน ต้องไม่ตัดเก็บก่อนอายุเพียงเพราะ
ก�าลังอยู่ในช่วงทุเรียนได้ราคาสูง แต่ต้องตัดในช่วงที่ทุเรียนจะให้รสชาติอร่อยที่สุด 
เพราะนั่นเท่ากับเกษตรกรมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค” 

นายสุริยันต์ จันทรมณี อายุ 47 ปี

บ้าน กม. 26 นอก ต�าบลตาเน๊าะปูเต๊ะ อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
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นายฮามะ  ตรอแซ 

การผลิตทุเรียนคุณภาพ

เปรียบได้กับการเลี้ยงดูลูก 

64 ครูภูมิปัญญาทุเรียนคุณภาพ



 “มันต้องขยันขันแข็ง ใจต้องสู้ แล้วประสบการณ์จะเกิด 

ที่ส�าคัญต้องซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์จะท�าให้เราเคารพตัวเอง”

คนขับรถโดยสารสู่แวดวงทุเรียน

	 นายฮามะ	 ตรอแซ	 หรือป๊ะดอมะ	 เร่ิมท�างานหาเล้ียงชีพตัวเอง 
ตั้งแต่อายุ	 18	 ป๊ะดอมะยึดอาชีพขับรถประจ�าทางจากหมู่บ้านไปตัว 
เมืองยะลาเป็นหลัก	 กระทั่งผ่านไปร่วม	 25	ปี	 ก็หันมาท�าสวนทุเรียนและ 
รับซื้อไปขายต่างจังหวัดและประเทศมาเลเซีย

	 ประสบการณ์จากการท�าสวน	และการซือ้ขายทเุรยีนกบัคูค้่าต่างถิน่	
ท�าให้ป๊ะดอมะได้เห็นวิธีการผลิตทุเรียนที่หลากหลาย	 จึงสามารถยืนยันได้
อย่างหนักแน่นว่า	 การจะได้มาซึ่งทุเรียนคุณภาพนั้น	 ต้องแลกมากับการ
เอาใจใส่ทุเรียนอย่างจริงจังเท่านั้น

	 ปัจจุบัน	ป๊ะดอมะ	มีลูก	5	คน	ตลอดระยะเวลาร่วม	20	ปี	ที่อยู่ใน
แวดวงทุเรียน	ทั้งในฐานะผู้ผลลิต	ผู้รับซื้อ	ผู้จ�าหน่าย	นอกจากจะทุ่มเทให้
กับทุกๆบทบาทดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว	ป๊ะดอมะยังใส่ใจในการปลูกฝัง
ให้ลูกๆ	ทั้ง	5	คน	ให้รักในอาชีพการท�าสวนทุเรียนอีกด้วย
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ไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านเลย

	 ป๊ะดอมะ	 ได้ยินเรื่องโครงการทุเรียนคุณภาพครั้งแรกจากผู้ใหญ่บ้าน	 ในการ
เข้าร่วมประชุมเม่ือปี	 2561	และยังจ�าค�าพูดของผู้ใหญ่บ้านวันนั้นได้ดี	 “เขาเข้ามา 
ช่วยชาวบ้านให้ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อจะขายได้ราคาสูงขึ้น แต่ชาวบ้านต้อง 
ช่วยกันดูแลตัวเอง เพราะเขาจะอยู่เบื้องหลังแบบปิดทองหลังพระเท่านั้น” 

	 ค�าพูดของผู้ใหญ่บ้านนี่เองที่ท�าให้ป๊ะดอมะ	คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วย 
ยกระดับการผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น	 ยิ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นไปแบบสมัครใจ	 ก็จะ 
ช่วยคัดกรองคนที่อยากท�าจริงๆ	 เท่านั้นมาร่วม	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะท�าให้
โครงการมีแนวโน้มเกิดผลส�าเร็จ	 ด้วยเห็นแนวโน้มเช่นนี้	 ป๊ะดอมะจึงไม่ลังเลที่ 
จะเข้าร่วมโครงการฯ	

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 ปีแรก	ป๊ะดอมะน�าทุเรียนเข้าร่วมโครงการฯ	 เพียงแค่	20	ต้น	 เนื่องจากยังไม่ 
สามารถท�าระบบน�้าให้ครอบคลุมจ�านวนต้นทุเรียนตามเง่ือนไขของการเข้าร่วมได้
ทั้งหมด	ครั้นเม่ือทุเรียนทั้ง	 20	ต้นให้ผลผลิต	และน�าไปขายให้กับล้งของโครงการ	
เบื้องต้นก็ยังมีปัญหาในด้านการคัดเกรดอยู่บ้าง	 เพราะป๊ะดอมะเห็นว่าตัวเองมี
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ประสบการณ์การค้าขายทุเรียนมานาน	 จึงไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่คัดเกรดของ
โครงการ	 ที่คัดทุเรียนจ�านวนหนึ่งของตนเองไปอยู่ในกลุ่มที่มีแป้งในเนื้อทุเรียน 
ไม่ถึง	75	 เปอร์เซ็นต์	 (ซึ่งราคาทุเรียนจะตกลงหรือถูกคัดให้ตกไซส์)	จนต้องกรีดให้ดู
เน้ือทเุรยีนเพือ่ยนืยนั	จนท้ายทีส่ดุต้องมกีารประนปีระนอมและจบลงด้วยด	ี	เหตกุารณ์
ครั้งนั้น	มิได้ท�าให้ป๊ะดอมะหันหลังให้กับโครงการ	และเขาคิดเสียว่าเป็นการเข้าใจ
ผิดกัน	 เขาได้กลับมาบ้านพร้อมกับการเข้มงวดกับการตัดทุเรียนที่จะส่งขายที่ล้งของ
โครงการในครั้งต่อๆมา

	 แม้จะมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น	 แต่เมื่อค�านวณรายได้จากการขายทุเรียนใน 
ครั้งนั้น	ป๊ะดอมะก็ยังได้ราคาสูงกว่าการขายกับล้งทั่วไปในปีก่อนๆ	 มากกว่าเท่าตัว 
จึงน�าเงินที่ได้มาลงทุนท�าระบบน�้าจนครอบคลุมทั้งสวน	 รวมทั้งตัดสินใจยืมปุ๋ย
และยาจากโครงการฯ	มูลค่า	50,000	บาท	มาใช้	 เพื่อน�าทุเรียนทั้ง	188	ต้นเข้าร่วม 
โครงการฯ	ในปีต่อมา

	 เหตุผลประการส�าคัญที่ป๊ะดอมะตัดสินใจน�าทุเรียนเข้าร่วมโครงการฯ	 
เพิ่มข้ึนถึง	 10	 เท่าตัว	 ก็เพราะเห็นว่าจากประสบการณ์ในปีแรกตัวเองสามารถท�า 
ได้ส�าเร็จแน่ๆ	 “ก็เห็นๆอยู่แล้วว่าเราท�าได้ ถ้าเราดูแลเอาใจใส่เหมือนเลี้ยงลูกของ 
เราเอง มันก็จะออกมาดี”	ป๊ะดอมะกล่าว

	 นอกจากจะดแูลเอาใจใส่ทเุรยีนอย่างละเอยีดทกุข้ันตอนแล้ว	เคลด็ลบัส�าคญั
ในการผลิตทุเรียนคุณภาพของป๊ะดอมะคือ	การดูแลกิ่งไม่ให้มีลูกมากเกินไป	

 “คนอื่นๆ มาถามและอยากท�าให้ได้คุณภาพเหมือนเรา เราก็แนะน�าไป 
ว่าลูกทุเรียนที่ติดแล้วไม่ต้องเอาไว้เยอะ มีลูกมากไป มันก็จะแย่งกันกิน มันจะกิน 
ไม่อิ่มและไม่โต”

	 หรือเมื่อเห็นว่ามีทุเรียนสองลูกเกิดมาจากขั้วเดียวกัน	 ป๊ะดอมะก็มีวิธีการที่
จะท�าให้ผลทุเรียนโตเต็มที่	 “ต้องแยกลูกทั้งสองให้ห่างกัน เพื่อให้มีช่องว่างในการ 
เติบโตได้รูปเต็มที่”	ป๊ะดอมะกล่าว

	 ล่าสดุป๊ะดอมะ	สามารถปลกูทเุรยีนส่งขายได้ถงึกว่า	12	ตนั	เขาสามารถมรีาย
ได้เกือบ	1.2	ล้านบาทเลยทีเดียว
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มากกว่าคุณภาพของทุเรียนคือคุณภาพของคน

	 ทุกวันนี้ป๊ะดอมะ	มีความสุขอย่างยิ่งที่สามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้ตาม
ที่ต้องการ	 แต่สิ่งที่ท�าให้มีความภาคภูมิใจมากไปกว่านั้นคือ	 สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู้ให้กับลูกชายและลูกเขย	 ซึ่งเป็นแรงงานหลักในการท�า 
สวน	 “ตอนนี้ลูกชาย ลูกเขยของเราท�าเป็นแล้ว แถมยังจะเก่งกว่าเราเสียอีก เขาทั้ง 
ช่วยกนัอย่างขยนัขนัแขง็ เราว่าในอนาคต ทัง้สองจะช่วยกนัพฒันาคณุภาพทเุรยีนให้
ดีขึ้นไปอีก” ป๊ะดอมะกล่าวอย่างภูมิใจ
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หยาดเหงื่อแห่งความส�าเร็จ

	 การจะท�าทุเรียนคุณภาพให้ส�าเร็จนั้น	 ป๊ะดอมะเน้นย�้าว่าต้องลงแรงอาบ 
เหงื่อด้วยตัวเอง	เพราะจะท�าให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่แท้จริง	

 “ผมชอบนะท่ีโครงการฯ ปลูกฝังให้เกษตรกรดูแลต้นทุเรียนด้วยตัวของเขา 
เอง ส�าหรับคนไหนที่ยังท�าไม่ได้ ถ้าสู้ วันหนึ่งมันก็จะท�าได้ ยิ่งมีอาสาสมัครทุเรียน 
เข้ามาช่วยแนะน�าแลกเปลี่ยน เราว่าความส�าเร็จก็จะไม่หนีเราไปไหน”

นายฮามะ ตรอแซ  (ป๊ะดอมะ)  อายุ 61 ปี

บ้าน กม. 26 นอก ต�าบลตาเน๊าะปูเต๊ะ อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
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นายสัมฤทธิ์ พัสมุณี 

คนตัดทุเรียน  
สู่คนผลิตทุเรียนคุณภาพ
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ทุเรียน 30 ปี กับ “ทีมงาน” ของสัมฤทธิ์

	 สัมฤทธิ์	 เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ	โดย
การน�าต้นทุเรียนอายุร่วม	30	ปี	จ�านวน	16	ต้น	มาใส่ใจดูแลอย่างจริงจัง

	 ก่อนจะเข้าร่วมโครงการฯ	สัมฤทธิ์ท�าอาชีพรับจ้างตัดทุเรียน	สวนทุเรียน 
ก็ท�าบ้าง	 แต่ก็ปล่อยปะละเลย	 ไม่ค่อยสนใจเอาใจใส่ดูแลมากนัก	 คร้ันเมื่อ 
เกษตรอ�าเภอมาชักชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ	 ก็ตัดสินใจเข้าร่วมทันที	 เพราะ 
ชอบการท�างานแบบรวมกลุ่มอยู่เป็นพื้นฐาน	สัมฤทธิ์เชื่อว่า	การท�างานร่วมกัน
จะท�าให้พลังการท�างานของแต่ละคนเพิ่มขึ้น	

	 ปัจจุบันสัมฤทธิ์ 	 ไม่ได้ท�าอาชีพรับจ้างตัดทุเรียนอย่างเต็มที่แล้ว 
แต่ได้ฝึกฝนและถ่ายทอดทักษะความรู้ให้	 “ทีมงาน”	 ซึ่งเป็นเพื่อนๆ	 น้องๆ 
ได้ท�าอาชีพตัดทุเรียนแทน	 และเมื่อเห็นว่าตัดช�านาญ	 ประจวบกับเป็นช่วง
ที่สัมฤทธิ์มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ	 จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ	 น้องๆ	 เหล่านั้นมา 
ร่วมงานในฐานะผู้ตัดทุเรียนให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตทุเรียน 
คุณภาพด้วย	

 “ปีนี้ผมเข้าโครงการฯ เลยดึงพวกนี้มาตัดทุเรียนกับผมเลย อยากให้ 
เขาได้งาน แต่มากไปกว่านั้นคือ พวกนี้มีฝีมือ ไว้ใจได้ คือตัดทุเรียนโครงการฯ  
มันต้องตัดให้เป๊ะไง”

“ความซื่อสัตย์สุจริต 

ส�าคัญกว่าประสบการณ์การผลิตทุเรียน”

ครูภูมิปัญญาทุเรียนคุณภาพ  71



	 สัมฤทธิ์ยืนยันด ้วยความภูมิใจว ่า 
ที ม ง า น ข อ ง เ ข า มี ค ว า ม ช� า น าญแล ะ 
ประสบการณ์ในการตัดมาร่วมสิบปี	 ดูทุเรียน
เป็นว่าลูกไหนพร้อม	 75	 เปอร์เซ็นต์	 หรือ	
85	 เปอร์เซ็นต์	 ที่จะตัดได้	 ที่ผ่านมาทุเรียน
ที่ตัดโดยทีมงานของเขานั้นยังไม ่ เคยถูก 
ตีกลับ	

หัวใจของทีมงาน

	 เมื่อถามถึงเหตุผลว่าท�าไมถึงตัดสิน
ใจเข้าร่วมโครงการฯ	 สัมฤทธ์ิเผยยืนยันหนัก
แน่นว่า	 เขาชอบท�างานเป็นกลุ่มเป็นพ้ืนฐาน
มานานแล้ว	ยิง่การท�างานเป็นกลุม่ในลกัษณะ
ของโครงการทุเรียนคุณภาพ	 เขาก็ยิ่งเห็นด้วย	
เพราะจะท�าให้มีอ�านาจกันต่อรองราคากับ
พ่อค้าคนกลาง	 	 “ผมดีใจที่มีโครงการแบบนี้  
มันจะตัดพ่อค้าคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบ
พวกเราออกไป” 

 “ยิ่งเงื่อนไขของโครงการฯ ก�าหนดให้
ตัดทุเรียนในช่วงแก่ได้คุณภาพ ก็ยิ่งดี เพราะ
เท่ากับมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”  
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	 สัมฤทธิ์ชื่นชมโครงการฯ	 แล้วเล ่าให้ฟ ังว ่าเขาเคยได้ยินข ่าวการตัด 
ทุเรียนที่อ่อนเกินไป	 เพราะอยู่ในช่วงที่ทุเรียนราคาสูงแล้วถูกตีกลับจ�านวนกว่า	 
500	กิโลกรัม	

 “ผมได้ยินข่าวนั้น ก็ได้แต่ส่ายหน้า แบบนั้นไม่ไหว ไม่รับผิดชอบผู้บริโภคเลย 
คิดแต่จะเอาราคาสูงๆ ไม่ค�านึงว่าผู้บริโภคจะได้กินทุเรียนที่มีคุณภาพหรือไม่ แบบ 
น้ันมันเท่ากับการหลอกลวง” 	 สัมฤทธิ์วิพากษ์สิ่งท่ีได้ยินมาจากข่าวที่เล่าต่อๆ	 
กันมาแล้วยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า	 ทีมงานของเขาไม่มีแบบนั้น	 ไม่ใช่แค่ตัดๆ	 ไป
ตามที่เกษตรกรว่าจ้าง	 แต่ยังมีความซื่อสัตย์ในอาชีพอีกด้วย	 บางคนอาจไม่ได้มี 
ประสบการณ์ในการตัดทุเรียนมาเป็นสิบๆ	 ปี	 แต่คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนมี	 
คือจุดแข็งที่เขาพร�่าสอนเพื่อนๆ	รุ่นน้องที่เข้ามารับช่วงงานของเขาตลอด

 “ประสบการณ์ไม่ส�าคัญเท่าความซื่อสัตย์สุจริตที่ทุกคนจะต้องยึดถือ” 
พี่สัมฤทธิ์พร�่าสอนทีมงานของเขาแบบนี้

ปากปลิง
บวมโตเห็นรอยชัดเจน

ร่องหนาม 
ร่องหนามห่าง เวลาบีบ

หนามเข้าหากัน 
จะรู้สึกว่ามีสปริง

พู 
เห็นรอยแยก 
บนพูชัดเจน

ก้านผล
แข็ง สีเข้ม  
สัมผัสรู้สึกสากมือ

หนาม 
ปลายหนามแห้ง 
สีน�้าตาลเข้ม
เปราะ และหักง่าย

วิธีดูผลทุเรียนแก่
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ความสนุกและท้าทาย

	 เมื่อถูกถามถึงวิธีการท�าสวนที่แตกต่างออกไปจากเดิม	 สัมฤทธ์ิเล่าว่า	 เป็น 
เรื่องสนุกและท้าทายดี	 ได้ใส่ปุ๋ย	 ติดตั้งระบบน�้า	 แต่งกิ่ง	 และผสมดอกตามที่อาสา 
สมัครทุเรียนแนะน�า	ซึ่งบางขั้นตอนเป็นสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน	“แต่ก่อนพอตัดทุเรียน
แล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยครับ แต่ตอนนี้ติดสปริงเกอร์หมดเลย หญ้าก็เตียนหมด ต้องผสมดอก
ด้วยอะไรด้วย ก็สนุกดี” 

	 มีขั้นตอนเดียวเท่านั้นที่	 เขาไม่สามารถท�าตามค�าแนะน�าของอาสาสมัคร 
ทุเรียนได้คือการฉีดพ่นยา	 เพราะต้นทุเรียนอายุร่วม	30	ปี	 ของเขาสูงเกินจะท�าตาม 
ค�าแนะน�าได้	 แต่กระนั้น	 ความสนใจและเอาใจใส่ในสวนทุเรียนของตนเองใน 
ทุกวันนี้ของเขา	 ก็ถือว่าเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัว	 ทั้งยังกล้าลงทุนลงแรงกว่าเมื่อก่อน	 
เพราะรู้ว่า	ท้ายที่สุด	หากท�าตามขั้นตอนและทุเรียนออกมามีคุณภาพ	ราคาที่สูงของ 
มันก็รอคอยเขาอยู่

74 ครูภูมิปัญญาทุเรียนคุณภาพ



นายสัมฤทธิ์ พัสมุณี อายุ 60 ปี

ต�าบลศรีบรรพต อ�าเภอศรีบรรพต จ.นราธิวาส

ทิ้งท้าย

	 พี่สัมฤทธิ์	 ยอมรับว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนจากในสวนของเขาที่ผลิตได้ใน
แต่ละปี	หากแต่ราคาที่โครงการฯ	รับซื้อที่เพิ่มขึ้นทุกปี	ท�าให้เขามีรายได้จากจ�านวน
ทุเรียนเท่ากัน	 เพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่า	 เมื่อเทียบกับรายได้ที่ขายได้ก่อนเข้าร่วม 
โครงการฯ

 “ก่อนเข้าโครงการฯ ขายได้ไม่ถึง 40,000 บาท แต่ล่าสุด ขายได้เกือบ  
70,000 บาท เพราะราคาดี และเกรด AB ก็มากกว่าด้วย” พี่สัมฤทธิ์บอก

	 ก่อนจบการพูดคุย	พี่สัมฤทธิ์เน้นย�้าว่า	 ทุเรียนคุณภาพต้องสวยทั้งนอกและ
ใน	ภายนอกเกดิจากดแูลเอาใจใส่อย่างด	ีจงึจะได้ทเุรยีนทีม่รีปูร่างสวย	ส่วนคณุภาพ
ภายในนั้น	ต่อให้ดูแลดีแค่ไหน	แต่ถ้าตัดทุเรียนไม่เป็น	ทุเรียนคุณภาพก็จะไม่เกิด

	 ด้วยเหตุนี้	 พี่สัมฤทธิ์จึงเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาการตัดทุเรียนกับผู้ที่สนใจ	 
ทั้งเรื่องวิธีการดูว่าเมื่อไหร่ควรตัด	และวิธีการตัด	

 “ตอนนี้ทีมงานของผมก็สอนอยู่ที่เบตง แต่ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องอุปกรณ์ปีน 
ต้นไม้ที่มีความปลอดภัย ทีมงานของผมปีนต้นไม้เก่งก็จริง แต่ก็ต้องเซฟเด็กๆ 
ท่ีจะมาเรียนด้วย ตอนนี้ก็ได้แต่ใช้ผ้าขาวม้าผูกโยงกับกิ่งกันพลัดตก แต่ปัญหาของ 
วิธีการนี้คือมันสามารถดูทุเรียนได้ทีละลูกเท่านั้น ถ้าใครมาสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ 
ผมคิดว่าเราจะมีคนตัดทุเรียนที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
ได้เพิ่มขึ้น” 	สัมฤทธิ์ทิ้งท้าย
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อนุสรณ์  ดาฮะกา

ฝันของผู้น�าในเรื่องทุเรียน
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 “ผมอยากให้ ใครๆ ได้ชิมทุเรียนคุณภาพของเรา 

แล้วได้นึกถึงถิ่นฐานการผลิตที่นี่”

 

ชะตากรรมทุเรียนกว่า 150 ต้น 

	 อนุสรณ์	 ดาฮะกา	ผู้ใหญ่บ้านแห่งต�าบลมะนังดาล�า	 อ�าเภอสายบุรี	 จังหวัด
ปัตตานี	 ผ่านครึ่งชีวิต	 60	 ปี	 ที่เมืองหลวง	 ในฐานะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร	์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และฐานะอื่นๆ	 	 ในช่วงที่เป็นนักศึกษา	 อนุสรณ์มีโอกาส 
ได้เดินทางไปแทบท่ัวทุกจังหวัดในประเทศไทย	 กระทั่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด 
เมื่อราว	20	ปีที่ผ่านมา	และได้แต่งงานลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว

	 แม้จะท�าสวนยางและมีสวนทุเรียนอยู่ดั้งเดิม	 แต่ที่ผ่านมาอนุสรณ์	 ไม่ได้ 
ใส่ใจดูแลมันเลย	 เพราะหลังกลับมาจากเมืองหลวง	 ระยะแรกก็ท�างานบริษัทใน 
ตัวเมือง	 ต่อมาก็ยุ่งอยู่กับบทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ต้นทุเรียนกว่า 
ร้อยต้น	 จึงต้องเผชิญยถากรรมด้วยล�าต้นของมันเอง	 	 อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว 
ทุเรียนก็ราคาต�่า	 ต่างกับราคายางพาราที่ราคาสูง	 ใครๆ	 จึงทิ้งทุเรียนหันไปหา 
ยางพารากันหมด
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มูลเหตุจากราคา

	 ได้ยินเรื่องโครงการทุเรียนคุณภาพจากอาสาทุเรียนในครั้งแรก	 อนุสรณ์ไม่ได้ 
ใส่ใจนัก	 จนกระทั่งมาในปี	 2562	 อาสาสมัครทุเรียนได้ชักชวนอีกครั้ง	 จึงตัดสินใจ 
ลองน�าทุเรียนจ�านวน	45	ต้น	 เข้าร่วมโครงการฯ	ด้วยเหตุจูงใจในเรื่องราคา	 เขาเปิด 
เผยให้ฟังว่า	 “ทีแรกที่ได้ยินชื่อโครงการปิดทองหลังพระก็ไม่ค่อยสนใจหรอก  
แต่เมื่ออาสาทุเรียนมาชวนให้เข้าโครงการฯ และอธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับและ 
หลักการตลาดให้ฟัง ก็เลยสนใจเข้าร่วมโครงการในที่สุด”   

ความหวังและความเปลี่ยนแปลง 

	 ด้วยความที่มีประสบการณ์ชีวิตหลากหลายมาจากในเมือง	 อนุสรณ์	 รู้ดีว่า 
การท�าให้ตลาดทุเรียนไปไกลกว่าที่เป็นอยู่	 จะต้องมุ่งผลิตส่งออกไปสู่ตลาดใน 
ต่างประเทศ	 ซ่ึงจะท�าอย่างนั้นได้	 เบื้องต้นเกษตรกรจะต้องผลิตทุเรียนให้ได้ 
คุณภาพ	กินแล้วปลอดภัย	 รูปร่างดี	 ลักษณะดี	 เขาแสดงทัศนะให้ฟังว่า	 สิ่งที่ท�าได้ 
ในตอนนี้คือ	 ต้องใส่ใจดูแลสวนทุเรียนให้เต็มที่ตามขั้นตอนของโครงการฯ	 เพื่อ 
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ทุเรียนจะออกมามีคุณภาพและขยับขยายไปสู่ตลาดตามที่วาดหวัง	 “ต้องใส่ปุ๋ยให้
ถูกต้องตามที่ก�าหนด ท�าสวนให้โล่งโปร่ง ท�าระบบน�้าให้มีความชัดเจน เรื่องตัดดอก 
ผสมเกสรก็ต้องท�าตอนกลางคืน ทุเรียนจะได้ติดดอกออกผลตามที่ต้องการ” 

	 หลังเข้าร่วมโครงการฯ	นอกจากอนุสรณ์จะตัดสินใจโค่นยางพาราทิ้ง	 เพื่อให้ 
สวนทเุรยีนมคีวามโปร่งโล่ง	เอ้ือต่อการเกดิผลผลติทีม่คีณุภาพข้ึนแล้ว	ในแง่พฤตกิรรม
ของเขาเองก็เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย	ทุกวันนี้อนุสรณ์จะเข้าสวนเพื่อดูแลทุเรียนแทบ
ทุกวัน	ทัง้ยงัเพือ่ท�าให้ลกูบ้านเหน็เป็นตวัอย่างอกีด้วย		“เราไปสวนทกุวนั เพราะอยาก
ท�าให้ลกูบ้านเหน็กบัตา ท�าให้พวกเขาเหน็ว่าทเุรยีนมคีวามส�าคญั อยากให้เขาเหน็ว่า
บ้านเราก็ปลูกทุเรียนคุณภาพที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศนะ”  
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ทิ้งท้าย

	 ก่อนจบการสนทนา	อนุสรณ์ทิ้งท้ายไว้ว่า “ถ้าโครงการฯ ช่วยเหลือต่อเนื่องอีก
ประมาณ 4 - 5 ปี จะมองเห็นเส้นทางการผลิตทุเรียนได้ชัดเจนขึ้น” 

	 และระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว	 จะต้องมีการพัฒนาเกษตรกรควบคู่กันไป
กับการผลิต	 คือต้องฝึกให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นในอนาคต	 ไม่ว่าจะ
เป็นระบบออนไลน์	 การสร้างแบรนด์ของทุเรียนที่แข็งแรงเป็นของตัวเอง	 เป็นต้น	 
แต่ทั้งนี้	 “เกษตรกรต้องมีความรู้ ต้องศึกษาจริงๆ ต้องวางแผนและต้องแบ่งเวลา 
ให้ดี”	ผู้ใหญ่อนุสรณ์กล่าว

อนุสรณ์  ดาฮะกา  อายุ 61 ปี

ต�าบลมะนังดาล�า อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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โครงการเพ��มประสิทธิภาพ
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