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  ประวัติเกษตรกร 

ขาพเจา นายอาบีเดง  สาและ  เกิดเมื่อวันที ่  19  

ตุลาคม  พ.ศ 2515 ปจจุบันอยูบานเลขที่ 102 หมูที่ 3 

ตําบลพอมิ่ง อายุ 40 ป  เปนบุตรของนายสาเมาะ  สาและ  

และนางเจะวอ  มาแฮ  ซึ่งมีอาชีพทํานาและปลูกพืชไร 

ข าพ เจ า เป นชาวตํ าบลพ อมิ่ ง โดยกํ า เนิ ด  เรียนจบ

ประถมศึกษาจากโรงเรียนบานพอมิ่ง และจบมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) จากโรงเรียน กศน.สายบุรี และไมได

ศึกษาตอเพราะตองออกมาชวยพอแมทํางาน โดยเริ่มแรกออกมาชวยพอแมทํานา ปลูกผัก พออยูพอกินแตก็ไม

มีเงินเหลือเก็บ ก็พยายามคิดวาจะปลูกพืชอะไรดีถึงจะไดผลกําไรและรายไดเยอะกวานี้ จากนั้น พ.ศ  2540 ได

เริ่มทดลองปลูกแตงโมบนเนื้อที่  3  ไรจากการแนะนําของเพื่อนบานที่ประสบความสําเร็จในการปลูกแตงโม 

ซึ่งตอนนั้นยังผมยังไมมีประสบการณและไมเคยปลูกแตงโมมากอนเลย ไมรูวาจะทําไดหรือไม ก็เลยลองผิดลอง

ถูกลองดู ซึ่งการทําปแรกก็ขาดทุน เนื่องจากแตงโมใหผลผลิตนอย อีกทั้งมีแมลงเขามาทําลายผลผลิตประจวบ

กับยังไมมีประสบการณ หลังจากนั้นก็คิดวาจะทําอยางไรดีถึงจะประสบความสําเร็จเหมือนกับเพื่อนบาน จึง

พยายามศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ ทั้งสํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ  สํานักงาน

พัฒนาที่ดินและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของเก็บรวบรวมขอมูลอยูระยะหนึ่ง  และไดรับคําแนะนําจากหลายๆ

หนวยงานเพื่อนํามาประยุกตปรับใชกับพื้นที่ดินทราย เนื่องจากตําบลพอมิ่งมีพื้นที่เปนดินทรายไมมีธาตุอาหาร 

โดยเริ่มจากการปรับปรุงพื้นที่ และเริ่มจากการปรับปรุงดินโดยไปขอพืชคลุมดินจากสํานักงานพัฒนาที่ดินมา

ปลูก และไถกลบเปนปุยพืชสด ใสปุยหมัก ปุยคอก ควบคูกันไป และลองปลูกอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ไดผลดี ขึ้น

กวาเดิม ก็มองเห็นวากิจกรรมนี้นาจะไปไดและนาจะเปนอาชีพหลักไดในอนาคต  ตอมาป พ.ศ  2542 ไดสมรส

กับนางสาว  ซีตีอาอีเสาะ  ยูโซะ   มีบุตรธิดารวมกัน  5  คน เปนหญิง  1  คน และชาย  4  คน  กําลังศึกษา

อยู 4 คน 

หลังจากสมรสกับนางสาว  ซีตีอาอีเสาะ  ยูโซะ   ไดแยกครอบครัวออกมาจากพอแมและไดรับ

ทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินมรดกจากพอแมจํานวน 16 ไร หลังจากนั้นไดใชที่ดินที่ไดมานี้ปลูกแตงโมเพิ่มจาก 3 ไร 

เปน 10 ไรในปถัดมา และปลูกพืชไรอยางอื่นเสริมเขามา และเมื่อไดกําไรจากกิจกรรมและไดสะสมเงินมา

เรื่อยๆจนมีเงินเหลือเก็บบาง หลังจากนั้นก็ไดซื้อที่ดินเพิ่มมาอีก 34  ไรจากการทําการเกษตรมาเปนระยะเวลา 

7 ป รวมเนื้อที่ที่ใชทําการเกษตรในขณะนี้ทั้งหมด  50  ไร ซึ่งไดใชในการประกอบอาชีพการเกษตรจนถึง
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ปจจุบัน โดยมีการปลูกพืชไรหมุนเวียนทั้งการปลูกถั่วหรั่ง,แตงโม,มันสําปะหลัง,แคนตาลูป,หญาเลี้ยงสัตว,พริก

ขี้หนูและพืชผักหลายชนิด ซึ่งรายไดหลักของครอบครัว 70 เปอรเซ็นมาจากการปลูกพืชไร  ทั้งแตงโม มัน

สําปะหลัง  ถั่วหรั่ง แคนตาลูป หญาเลี้ยงสัตว จํานวน 32 ไรสวนอีก 30 เปอรเซ็น  ไดมาจากการปลูกผักไมวา

จะเปน  พริก มะเขือ บวบและผักอื่นๆจํานวน 18  ไร 

ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน 

เริ่มจากการลมลุกคลุกคลานมาเปนระยะเวลา 2 ป  และเริ่มมีประสบการณบางแลวจึงไดรับการ

คัดเลือกจากสํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระในป 2544 ใหไดรับโครงการ  1  ตําบล  1  ฟารม  โดยไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลิตในการปลูกผักกลางมุงบนพื้นที่  3  ไร ซึ่งเปนที่ปลูกแตงโมอยูเดิมเพื่อจะไดเรียนรู

เพิ่มเติม ลองดูอาจจะดีกวาแตงโม เชนพวกผักคะนา  กวางตุง และไดนําไปขายก็ขายไดดีแตกม็ีวิธีการที่ยุงยาก

จึงหันกลับมาปลูกแตงโมอีกครั้ง และก็ไดรับผลผลิตเปนที่นาพอใจ ผลผลิตดี ลูกใหญ อาจเนื่องมาจากการ

ปรับปรุงดินที่ผานมาเริ่มเห็นผลแลวก็เปนได จากนั้นก็ไดเขาไปขอคําแนะนําเพิมเติมจากสํานักงานเกษตร

อําเภอปะนาเระ  และไดรับคําแนะนําที่ดีมีประโยชนในกิจกรรมดังกลาว และนาจะยึดเปนอาชีพหลักของ

ครอบครัวไดจึงหันมาสนใจในพืชไร  และไดปลูกถั่วหรั่ง มันสําปะหลัง แคนตาลูป หญาเลี้ยงสัตว  และพืชผัก

อีกหลายชนิด และไดรับผลผลิตเปนที่นาพอใจจึงไดยึดอาชีพปลูกพืชไรเปนอาชีพหลัก หลังจากนั้นก็ไดหา

ขอมูลความรูเพิ่มเติมและไปศึกษาดูงานที่ตางๆ  เชน การทําปุยหมักที่จังหวัดอํานาจเจริญ  ไปดูการจัดการ

สวนปลอดภัยที่จังหวัดสิงหบุรี  เพื่อนํามาปรับปรุงจัดการผลผลิตใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ  และตัว

ขาพเจาเองเปนคนที่ไมชอบปลูกพืช โดยใชสารเคมีมาแตเดิมอยูแลว  จึงไดศึกษาหาหาวิธีการใหมๆเขามาใช

เชน การทําปุยหมักชีวภาพ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการผลิต และที่สําคัญในการผลิตแตละครั้ง

ตองปลอดภัยจากสารเคม ี

ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

ปจจุบันขาพเจาไดรับผลผลิตและมีรายไดมาจากการปลูกพืชไรประมาณ  150,000  บาท/ปและ

พืชผักประมาณ  50,000  บาท/ป ตลาดหลักของผลผลิตสวนใหญอยูที่อําเภอสายบุรี  และอีกสวนหนึ่งมีพอคา

เขามารับซื้อถึงที่แปลงปลูก   การจัดการการผลิตเนื่องจากตัวขายเจาเอง เปนคนที่ไมชอบใชสารเคมีอยูแลวจึง

มีการจัดการผลผลิต ที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  มีการใสปุยคอกในการบํารุงดิน  เชน มูลไก  มูลวัว  และทํา

ปุยหมักชีวภาพไวใชเองโดยการนําเศษเหลือจากการผลิตมาหมัก  แหลงน้ําก็ใชบอน้ําที่ขุดเอง  และจากการที่

ขาพเจามีการจัดการพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัย กรมวิชาการเกษตรไดเขามาตรวจแปลงโดยการสมัครเขา
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รวมโครงการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานตามหลัก (GAP) กับสํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ

กิจกรรม แตงโม  หลังจากนั้นกรมวิชาการก็ไดเขาตรวจสอบแปลง และไดผานมาตรฐานของกรมวิชาการ

เกษตร   โดยทางกรมวิชาการไดออกใบรับรองสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐานตามหลัก  GAP  เมื่อป  2552  

และไดออกใบรับรองผลผลิตมาตรฐาน( ใบ Q ) ไวเปนหลักฐานในการผลิตแตงโม 

และปจจุบันแปลงของขาพเจายังเปนจุดสาธิตในการปลูกพืชไร ของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบ.กต) และตัวขาพเจาเอง  ก็เปนวิทยากรประจําแปลงสาธิตโดยมีการ

ถายทดความรูใหกับชาวบานและผูที่สนใจทั่วไป 

ผลงานที่ผานมา 

-เปนที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ป 2544 และไดรับรางวัล ลําดับที่  2  ในการประกวดกลุมยวุเกษตรกร 

-  ทางกรมวิชาการไดรับรองสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐานตามหลัก  GAP  เมื่อป  2552  และไดออกใบ  Q  

ไวเปนหลักฐานในการผลิตแตงโม 

วิทยากรโครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พนพ) 

 -  เปนวิทยากรโครงการ(พนพ)อบรมปรับทัศนคต ิกิจกรรมการปลูกพืชไร ระหวางวันที่ 6- 7 พฤษภาคม 

 พ.ศ 2553 ณ หองประชุมโรงเรียนบานทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

- เปนวิทยากรโครงการ(พนพ)อบรมปรับทัศนคติกิจกรรมการปลูกพืชไรวันที่ 3 เมษายน พ.ศ 2554  

การประกวดผลงานดีเดนไดรับเกียรติบัตร ที่ 1  จากการประกวดผลงานกิจกรรมทางการเกษตรดีเดน สาขา

พืชไรประจําป 2553 โดยนาย ธีรเทพ  ศรียะพันธ  ผูวาราชการจังหวัดปตตานีในงานวันเกษตรกร 

-ไดรับมอบรถแทรกเตอร(งบพัฒนาจังหวัดป 2555) เพื่อใชในการจัดการบริหารของกลุมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรบานพอมิ่งพัฒนาการเกษตร จากนายบุญไทย  กาฬศิริ นายอําเภอปะนาเระ 

 

 

 

 

 

 

 


