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หนึ่งมิตรชิดใกล้

มีนาคม-เมษายน 2562

่ มิตรชิดใกล้
หนึง
Key of Sustainable Farming
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม หัวใจหลักสู่ไร่อ้อยยั่งยืน

สวัสดีปีใหม่ไทยครับมิตรชาวไร่ที่รักทุกท่าน เทศกาลสงกรานต์เวียนมาถึงอีกปีแล้วครับ ผมขอเป็นตัวแทนของพนักงานกลุ่มมิตรผล
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้มิตรชาวไร่และครอบครัว พบเจอแต่ความสุขความเจริญ
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังปรารถนาสิ่งใด ให้สมหวังทุกประการครับ
ส�ำหรับมิตรชาวไร่ที่ตั้งใจจะออกไปเล่นสาดน�้ำตามประเพณี ผมขอให้ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่ชุ่มฉ�่ำเย็นใจ และต้องไม่ลืมค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสนุกสนานกันอย่างประหยัดน�้ำด้วยนะครับ เพราะคาดว่าในปีนี้สถานการณ์แล้งจะแวะเวียนกลับมา
เยี่ยมเยือนพวกเรากันอีกหน แต่คงส่งผลกระทบไม่มากนักกับกลุ่มพี่น้องมิตรชาวไร่ที่ได้เตรียมการจัดหาแหล่งน�้ำ ขุดสระ ขุดบ่อในที่ทาง
ของเราเองตามที่กลุ่มมิตรผลเคยได้รณรงค์ชักชวนไปก่อนหน้านี้แล้วครับ รับรองว่าจะเบาใจไปได้มากเลยทีเดียว
ช่ ว งนี้ เ ราก็ ป ิ ด หี บ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ผลผลิ ต อ้ อ ยของเราแปรเปลี่ ย นเป็ น เงิ น ก้ อ นโตคื น กลั บ ไปให้ มิ ต รชาวไร่ กั น อย่ า ง
เป็นกอบเป็นก�ำ ยิ่งใครที่ตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยนี่ชีวิตดีน่าอิจฉา เพราะเหมือนได้โบนัสแถมติดปลายนวมเพิ่มเข้าไปอีก นี่แหละครับ
ที่เขาเรียกกันว่า “โชคสองชั้น” ที่อ้อยสดมอบให้พี่น้องนั่นเองครับ
เมื่อพูดถึงตัดอ้อยสด เราเคยสังเกตกันไหมครับว่า รอบตัวเราเดี๋ยวนี้หันไปทางไหน
ใคร ๆ ก็มีรถตัดอ้อยกันทั้งนั้น แต่ท�ำไมปัญหาการเผาอ้อยจึงยังไม่หมดไปเสียที เรื่องแบบนี้
ผมอยากชวนให้พี่น้องหันกลับมาดูกันให้ลึกซึ้งถึงต้นสายปลายเหตุกันสักนิดว่าการ
ตัดสินใจซื้อรถตัดอ้อยสักหนึ่งคันนั้นย่อมมาพร้อมกับความมุ่งมาดปรารถนาที่เรา
จะเอารถตัดนั้นมาแทนแรงงานคน ท�ำงานเสร็จไว ตัดอ้อยได้ทันเวลาส่งเข้าหีบ
นอกจากจะมีรถตัดมาจอดไว้ทบี่ า้ นแล้ว นัน่ ยังไม่พอนะครับ เรายังต้องมีการจัดการทีด่ ี
เตรียมการทุกอย่างรองรับให้รถตัดท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย ไม่เช่นนั้นปัญหา
ตัดอ้อยไม่ทันส่งเข้าหีบจนน�ำไปสู่การเผาอ้อยก็ยังคงจะมีอยู่ให้เห็นต่อไป แก้กันไม่ตกอยู่ร�่ำไป
คิดแล้วมันน่าเสียดายไหมล่ะครับพี่น้อง
นี่เองจึงเป็นเหตุให้กลุ่มมิตรผลพยายามส่งต่อองค์ความรู้การท�ำไร่อ้อย
สมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มให้กับมิตรชาวไร่มาโดยตลอด ชวนท�ำ
ฟาร์มดีไซน์ ชวนกันเตรียมแปลงรองรับรถตัด เว้นระยะห่างระหว่างร่อง
1.85 เมตร คุมแนวล้อวิง่ ให้เครือ่ งจักรกลการเกษตรทันสมัยของเรา
ท� ำ งานได้ ส ะดวก และยั ง มี อี ก หลายกิ จ กรรมที่ เ ราจะชั ก ชวน
มิตรชาวไร่ให้มาร่วมกันกับเราท�ำไร่อ้อยสมัยใหม่กันตลอดทั้งปี
ที่ เ ราท� ำ ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ก ารตั ด อ้ อ ยและ
การส่งอ้อยเข้าหีบ ประหยัดทัง้ เวลา แรงงาน เชือ้ เพลิงใช้เครือ่ งไม้
เครื่องมือที่ซื้อหากันมาอย่างคุ้มค่าที่สุด
อยากจะเรี ย นพี่ น้ อ งชาวไร่ ว่ า การจะท� ำ ไร่ อ้ อ ย
ให้ ไ ด้ ผ ลดี เลิ ก เผาอ้ อ ย ท� ำ ไร่ อ้ อ ยยั่ ง ยื น ได้ ล� ำ พั งมี ใ จ
อย่ า งเดี ย วนี่ ก็ ส� ำ เร็ จ ไปครึ่ ง หนึ่ ง แล้ ว ครั บ องค์ ป ระกอบ
ที่ เ หลื อ คื อ ทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ ใ นการท� ำ ไร่ อ้ อ ยสมั ย ใหม่
แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่กราบเรียนตรง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่
เพิ่ มพู นกันได้ เราจึงต้องเรียนรู้กันไปบนวิถีแห่งความยั่งยืน
สายนี้ครับ ของมันต้องลองครับพี่ น้อง
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
MITR PHOL MODERNFARM
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Happy Songkran Festival
สวัสดีปีใหม่ไทย จากใจกลุ่มมิตรผล
คุณอภิวัฒน์ บุญทวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผมและกลุ่มบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ขอถือโอกาส
อั น เป็ น มงคลเนื่ อ งในวั น ปี ใ หม่ ไ ทยนี้ ขออวยพรให้ พี่ น ้ อ ง
มิตรชาวไร่ทุกท่าน ประสบแต่ ความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดัง
ความปรารถนาทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ทุกท่าน
มีสขุ ภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตทีด่ ี เพราะเรือ่ งของ
สุ ข ภาพนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ เ งิ น ก็ ไ ม่ ส ามารถซื้ อ หามาทดแทนในยาม
เจ็บป่วยได้ ดังสุภาษิตที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ ครับ
คุณพรชัย ศรีสาคร

คุณวิชรัตน์ บุปผาพั นธุ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ งานอ้อย
เมือ่ เอ่ยถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือ
ปีใหม่ไทยของเราแล้วนับเป็นช่วงเวลา
แห่งความสุข ที่คนในครอบครัวจะได้
กลั บ มาอยู ่ ด ้ ว ยกั น อย่ า งพร้ อ มหน้ า
โดยเฉพาะมิตรชาวไร่ ที่ทุ่มเทปลูกอ้อย
กันมาตลอดทั้งปีจนได้ผลผลิตชิ้นงาม
ส่งเข้าหีบกันเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงเวลา
ที่จะได้พักผ่อน เติมแรงกายแรงใจกัน
ในช่วงเทศกาล เพือ่ พร้อมกลับมาลุยกับ
ไร่ออ้ ยทีเ่ รารักกันต่อ
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ปี 2562 นี้ ผมและกลุม่ งานอ้อย ขออาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัย ดลบันดาลให้มติ รชาวไร่
และครอบครัว มีแต่ความสุขกายสุขใจ
หากใครทีต่ อ้ งเดินทาง ก็ขอให้เดินทางโดย
สวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกคนครับ
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ
มิตรชาวไร่ที่รักทุกท่าน ที่อยู่เคียงข้าง
พวกเราชาวมิตรผลมาโดยตลอด และ
ขอให้เราก้าวเดินเคียงข้างกัน เป็นดั่ง
มิตรแท้เช่นนี้ ไม่ว่าจะอีกกี่ปีจากนี้ไป
ขอบคุณครับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย ภาคกลาง
หลังผ่านพ้นฤดูเก็บเกีย่ ว ส่งอ้อยเข้าหีบเป็นทีเ่ รียบร้อย
ก็ ถึ ง เวลาที่ พี่ น ้ อ งมิ ต รชาวไร่ จะได้ เ ฉลิ ม ฉลองในช่ ว งวั น
หยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์กนั แล้ว หลายท่านถือโอกาสนี้
เดินทางไปพบปะกับครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ ในขณะที่หลาย
ท่านก็คงจะเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย เฉลิมฉลองพักผ่อนกันอย่าง
มีความสุขนะครับ
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2562 นี้ ผมขออารธนา
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นสากลโลก ดลบั น ดาลให้ พี่ น ้ อ งมิ ต รชาวไร่
มีสุขภาพร่างกายอันแข็งแรง ร�่ำรวยเงินทอง คิดหวังสิ่งใด
ขอให้สมปรารถนาโดยทั่วกัน และต้องขอกล่าวค�ำว่า สวัสดี
ปีใหม่ไทยครับ พี่น้องมิตรชาวไร่ทุกคน
คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การประจ�ำกลุม่ ธุรกิจอ้อย
ในโอกาสแห่งความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พี่น้อง
มิตรชาวไร่ทุกคนคงจะได้พักผ่อนกายใจ หลังจากตัดอ้อยเข้าหีบ
บ�ำรุงรักษาอ้อยตอและกิจกรรมในไร่อ้อยในช่วงที่ผ่านมา แม้จะ
เหนื่อยบ้าง แต่ผมเชื่อว่าคือความสุขของมิตรชาวไร่ทุกคนที่เห็น
อ้อยของตนเองเจริญงอกงาม และหากได้ออกไปเล่นสาดน�้ำกัน
ตามประเพณี ก็คงจะสนุกสนานไม่น้อย อย่างไรก็ขอให้พี่น้อง
มิตรชาวไร่ระมัดระวังความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
โอกาสนี้ ผมและทีมงานมิตรผลทุกคน ขอส่งความปรารถนาดี
และความเคารพรัก ผ่านสายน�ำ้ ทีช่ มุ่ ฉ�ำ่ ของเทศกาลสงกรานต์ ไปยัง
พีน่ อ้ งมิตรชาวไร่ทกุ ครอบครัว ขออวยพรให้ทกุ คนมีความสุขกาย
สบายใจ สุขภาพแข็งแรง ร�ำ่ รวย ในโอกาสปีใหม่ไทยและตลอดไปครับ
MITR PHOL MODERNFARM
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ก้าวสู่เกษตรยุค 4.0
ด้วยระบบดาวเทียมน�ำร่อง
ผู้เขียน - เฉลิม กิจกุลเลิศ
ผู้จัดการประจ�ำด้านกลยุทธ์และตรวจสอบ กลุ่มธุรกิจอ้อย

่ ในเทคโนโลยีทเ่ี ข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
หนึง
ในการท�ำเกษตรสมัยใหม่ คือการน�ำระบบ
ดาวเทียมน�ำร่อง หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า
ระบบ GPS มาใช้ประโยชน์ พั ฒนากลายเป็น
เกษตรความแม่นย�ำสูง เป็นการท�ำเกษตร
่ ป
ทีม
ี ระสิทธิภาพ ลดเวลาและต้นทุนลงอย่าง
เห็นได้ชด
ั และยังได้ผลผลิตดีตามต้องการ
วันนีเ้ ราจะพามิตรชาวไร่ไปท�ำความรูจ
้ ก
ั กับ
เทคโนโลยีระบบดาวเทียมน�ำร่องและน�ำทาง ที่
ทัว
่ โลกเรียกกันว่า GNSS
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GNSS ย่อมาจากค�ำว่า Global Navigation
Satellite System คือระบบน�ำทางด้วยดาวเทียม
ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล พิ กั ด บนผิ ว โลก โดยดาวเที ย ม
จะส่งสัญญานให้อุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาน
น�ำไปค�ำนวณก่อนจะแสดงพิกดั เป็นต�ำแหน่ง ซึง่ GNSS
แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ทีส่ ำ� คัญได้แก่
1. GPS (Global Positioning System)
เป็นดาวเทียมระบบแรกของโลกทีอ่ อกแบบโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีดาวเทียมทั้งหมด 28 ดวง
2. GLONASS เป็นระบบดาวเทียมของประเทศ
รัสเซีย มีดาวเทียมทัง้ หมด 24 ดวง
3. Galileo เป็นดาวเทียมของสหภาพยุโรป โดย
ตามก�ำหนดการณ์ ภายในปี 2020 จะมีดาวเทียมทัว่ โลก
ทัง้ หมด 30 ดวง
นอกจากทั้ง 3 กลุ่มที่ส�ำคัญนี้แล้ว ยังมีระบบ
ดาวเทียมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ระบบ Compass
หรือ Beidou ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบบ
QZSS (Quasi Zenith Satellite System) บริหารโดย
ส�ำนักงานวิจยั พัฒนาการบินและอวกาศแห่งญีป่ นุ่ (JAXA)
และ ระบบ IRNSS (Indian Regional Navigational
Satellite System) ของประเทศอินเดีย
การน�ำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมน�ำร่องและน�ำทาง (GNSS) มาใช้ในการท�ำ
เกษตรสมัยใหม่ เป็นไปได้หลากหลายวิธี เช่น

1. Farm machinery monitoring and asset management

การควบคุมเครือ่ งจักรกลการเกษตรด้วยระบบ GPS ท�ำให้สามารถติดตาม และก�ำหนด
เส้นทางการท�ำงานของเครื่องจักรได้ตามต้องการ ช่วยให้เครื่องจักรท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดการใช้เชือ้ เพลิง
2. Soil Condition Monitoring หรือการประเมินคุณภาพดินด้วยระบบ
ดาวเทียม ซึง่ ระบบ GNSS จะสามารถตรวจสอบระดับความชืน้ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ระบุออกมาเป็นแผนทีอ่ ย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงสภาพดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Field definition คือการวัดและระบุขอบเขตของพืน
้ ทีก่ ารเกษตรด้วย
ดาวเทียมอย่างแม่นย�ำ วิธกี ารนีเ้ ป็นทีแ่ พร่หลายในกลุม่ ประเทศโซนยุโรป
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ฟาร์มดีไซน์เปลี่ยนแล้วปลื้ม

Farm Reset
for Best Result

รีเซ็ตแปลงอ้อย
เปลี่ยนแล้วปลื้ม
ผู้เขียน - อ�ำนาจ บาลนคร
หัวหน้าไร่เขาแหลม บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด

่ น
ถ้าเปรียบเสา คือฐานรากทีม
ั่ คงของบ้าน
การศึกษา คือรากฐานของชีวต
ิ คงไม่ผด
ิ ถ้าผมจะ
่ ะท�ำให้การเพาะปลูก
ยกให้แปลงปลูกเป็นปัจจัยหลักทีจ
่ ว
ประสบผลส�ำเร็จ ออกดอกงอกผลจนเก็บเกีย
ผลผลิตขายได้ตามเป้าหมาย เพราะหากเริม
่ ต้นจัดการ
แปลง เตรียมดิน ให้ได้มาตรฐาน รองรับการเพาะปลูก
แล้วนัน
้ ค�ำว่า “ส�ำเร็จ” ก็สะกดได้ไม่ยากแน่นอนครับ
ฟาร์มดีไซน์ เปลีย่ นแล้วปลืม้ ฉบับนีม้ ี ฮาวทู (How to) การเตรียมแปลงปลูกอ้อยให้ได้มาตรฐานมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มมาแชร์แก่พนี่ อ้ ง
มิตรชาวไร่ครับ เพราะหลักการปลูกอ้อยแบบฉบับมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ไม่เพียงแต่การน�ำเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาปรับใช้ในการปลูกอ้อย
เท่านั้น การเตรียมแปลงปลูกเพื่อรองรับการท�ำงานของเครื่องจักร รวมถึงความสะดวกสบายต่อแรงงานคนที่จะเข้าไปท�ำงานในไร่อ้อย
ก็เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งทีส่ ำ� คัญ อย่าลืมว่า “สถานทีท่ ำ� งาน” เป็นปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจเข้าท�ำงาน ถึงแม้จะเป็นพืน้ ทีข่ องเราเอง หากไร้การจัดการ
แปลงที่ดี เข้าออกล�ำบาก เครื่องจักรท�ำงานไม่คล่องตัว แทนที่จะเกิดความสุขในการท�ำงาน จะเกิดความทุกข์มากกว่า ใช่ไหมล่ะครับ?
การรีเซ็ต (Reset) แปลงอ้อย ที่ผมพูดถึงหมายถึงการรื้อ
เตรียมแปลงใหม่ทงั้ หมดให้รองรับการท�ำไร่ออ้ ยแบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
ตั้งแต่เริ่มต้น การรีเซ็ตแปลงครั้งแรกอาจจะดูยุ่งยาก งานใหญ่ แต่เมื่อ
เรารีเซ็ตจบครั้งแรก ต่อไปเมื่อเราปลูกอ้อยไว้ตอได้ 4 ปี เท่ากับ 5 ปี
เราค่ อ ยมาเริ่ ม จั ด การแปลงใหม่ ในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ริ่ ม ทั้ ง หมดนะครั บ
เริ่มเฉพาะจุดที่มีปัญหาเท่านั้น เช่น จัดการน�้ำขังกลางแปลง หรือการ
ยุบตัวของดินบางจุด ก็ซอ่ มแซมแปลงในส่วนทีส่ กึ หรอเป็นจุด ๆ ไป
การลงทุ น รี เ ซ็ ต แปลงให้ ไ ด้ ม าตรฐานมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม
เพื่อรองรับการท�ำงานของเครื่องจักรนั้น ได้ประโยชน์ในเรื่องของการ
ลดเวลา ลดเชือ้ เพลิง และลดต้นทุน ในการท�ำงานระยะยาว เมือ่ แปลง
ถูกรีเซ็ตให้เหมาะสม เครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก สามารถ
เข้าท�ำงานได้สะดวก ปัญหาเรือ่ งการกลับรถ ต้องหยุดเครือ่ งยนต์เพราะ
เส้นทางวิ่งไม่สะดวก รวมถึงการใช้เวลาไปอย่างไร้ค่า ก็หมดไป
ท�ำให้มีเวลาไปดูแลบ�ำรุงรักษาอ้อยในขั้นตอนอื่น ๆ ได้มากขึ้น
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ฮาวทู (How to) รีเซ็ตแปลงอ้อยอย่างไร
ให้ได้มาตรฐานมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่ทส
ี่ นใจการรีเซ็ตแปลงอ้อยหรืออยากจะลองมาท�ำไร่ออ
้ ยแบบมิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม เรายินดีมากครับ สามารถ
่ ไี่ ด้รบ
่ ร้อมจะเข้าไปช่วยแนะน�ำส่งเสริม
มาติดต่อทีไ่ ร่ของมิตรผลทุกพื้ นทีไ่ ด้เลย เรามีเจ้าหน้าทีท
ั การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ ทีพ
้ น
่ นาดใหญ่เราแนะน�ำให้ทำ� โมเดิรน
่ ร้อมรองรับการท�ำงานของเครือ
่ งจักร
มิตรชาวไร่ ทัง
ึ้ อยูก
่ บ
ั ขนาดของพื้ นที่ ถ้าพื้ นทีข
์ ฟาร์มทีพ
้ นีข
ขนาดใหญ่ แต่ถา้ พื้ นทีเ่ ล็กเกินไปอยากให้นำ� หลักการไปปรับใช้ เช่น การปรับพื้ นที่ การระบายน�ำ้ ออกจากแปลง เป็นต้น
่ ” แน่นอนครับ
อย่าลืมนะครับ “การเริม
ั ไปกว่าครึง
่ ต้นอาจดูยาก แต่หากเราเริม
่ ต้นดี มีชย
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คนรุ่นใหม่กับการท�ำไร่อ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์ม
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ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรกรรมที่ส�ำคัญอีกประเทศหนึ่ง
ของโลก ในแต่ละปีเรามีสน
ิ ค้าทางการเกษตร
ส่ ง ออกมากมาย ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า อาชี พ
เกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักและเกษตรกร
ยังเป็นกระดูกสันหลังของชาติเหมือนเดิม
่ ใดก็ตามทีอ
่ าชีพเกษตรกรไม่มท
เมือ
ี ายาทสาน
ต่อจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อนั้นกระดูกสันหลังของ
ชาติคงทยอยหักไปทีละเปราะ ทีละเปราะ อาชีพ
ชาวไร่ออ
้ ยก็เช่นกัน
การท�ำไร่ออ้ ย แม้จะประสบผลส�ำเร็จเรือ่ งรายได้และ
ผลผลิต แต่เชือ่ ว่าความสุขสูงสุดของคนท�ำไร่คอื มีผสู้ านต่อ
ความส�ำเร็จนีจ้ นชัว่ ลูกชัว่ หลาน ได้เห็นไร่ออ้ ยทีส่ ร้างมาด้วย
หยาดเหงือ่ แรงกาย เลีย้ งดูลกู หลานอย่างสบายได้ภายหลัง
วารสารมิตรชาวไร่ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ
3 ชาวไร่ออ้ ยรายใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ ทีม่ ที ายาทรุน่ ใหม่เข้า
มาสานต่อกิจการในไร่อย่างสมบูรณ์เต็มตัว ทายาททัง้ 3 ทีม่ ี
พร้อมทัง้ ความรู้ ความสามารถ แบบคนรุน่ ใหม่บวกกับแรง
บันดาลใจหลักจากพ่อแม่ ทีเ่ ป็นต้นแบบชาวไร่ออ้ ย ให้ลกู
หลานได้ตดั สินใจก้าวเดินตาม เพราะรอยเท้าทีพ่ อ่ แม่สร้าง
ไว้นน้ั ทัง้ มัน่ คงและยัง่ ยืน
“ด้วยความที่เราเติบโตมาในไร่อ้อย เห็นพ่อแม่
ท�ำงานมาตั้งแต่เด็ก ภาพรถไถ รถสิบล้อ ที่วิ่งไปวิ่งมา
ในไร่ มันค่อย ๆ ซึมซับเข้ามาในตัวเราทุกวัน พอรู้ตัวอีกที
เราหลงรักสิ่งเหล่านั้นแล้ว”

ณัฐพล จวบศรี
(หนุ่ม)

คุณณัฐพล จวบศรี (หนุ่ม)

มิตรชาวไร่รนุ่ ใหม่วยั 32 ปี แห่งบ้านแก้ง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กล่าวอย่างภาคภูมใิ จ หลังจากส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจขอนแก่น และได้มาช่วยงานในไร่อ้อยของคุณพ่อตั้งแต่อายุ 22 ปี
“ใจผมเอง อยากท�ำไร่อ้อยกับพ่อตั้งแต่จบ ม.6 แต่พ่อขอให้เรียนต่อจะได้มีวิชาชีพติดตัว ก็จริงอย่างที่พ่อบอก เพราะผมน�ำสิ่งที่เรียนมา
คือช่างยนต์ มาประยุกต์ทำ� งานในไร่ทุกอย่าง พ่อให้ดูแลเรื่องรถตัด รถไถ รวมถึงเครื่องจักรอื่น ๆ ในไร่ เหมือนได้ท�ำตามความฝันของตนเอง
เพราะพ่อรู้ว่าผมชอบรถมาก ตอนเด็ก ๆ พ่อวาดรูปรถให้ผมแทบจะทุกวันก่อนไปโรงเรียน”
คุณณัฐพลกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเล่าถึงความชอบจนกลายเป็นสิ่งที่ได้ท�ำในปัจจุบัน พื้นที่ไร่อ้อยกว่า 700 ไร่ ของครอบครัว ไม่ใช่งาน
หนักส�ำหรับเขาเลย เพราะคุณณัฐพลเน้นการท�ำไร่อ้อยด้วยเครื่องจักร สิ่งไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การท�ำงานในไร่ทันเวลา ทันใจมากขึ้น
คุณณัฐพลกับพ่อต่างพร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงทันที
“ในไร่อ้อยเรา พระเอกไม่ใช่ผมกับพ่อนะ แต่เป็นรถตัด เพราะเขามาช่วยเราตอนมีปัญหาแรงงานคน จนระบายอ้อยไม่ทัน เรามีรถตัด
เข้ามาช่วย สิง่ ทีเ่ ราต้องเปลีย่ นคือ ปรับแปลงให้รองรับการท�ำงาน ปลูกอ้อยเว้นระยะห่างให้รถเข้าท�ำงานได้ สิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากการเปลีย่ นแปลง
คือ อ้อยล�ำใหญ่ อ้อยสด ค่าความหวานสูง ท�ำงานได้รวดเร็ว และได้ไปช่วยตัดอ้อยให้ชาวไร่คนอื่นด้วย”
คุณณัฐพลเล่าถึงการท�ำงานในไร่อ้อยที่ใช้รถตัดเป็นตัวแปรหลัก ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชนบ้านแก้งกว่า 3,500 ไร่ ที่เน้นปลูก
อ้อยไม่เผาใบ ใช้รถตัดเข้าท�ำงานเพื่อให้ได้อ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน ถึงแม้จะยังมีชาวไร่บางรายที่ไม่กล้าเปลี่ยนมาปลูกอ้อยเว้นระยะให้รถ
ตัดเข้าท�ำงานได้ แต่คุณณัฐพลเชื่อว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าค�ำสอน” เมื่อเขาเห็นสิ่งที่เราท�ำแล้วประสบผลส�ำเร็จ สักวันเขาก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามโดยที่เราไม่ต้องไปพูดอะไรมากมาย
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ถั ด มาที่ ฝ ั ่ ง ต� ำ บลห้ ว ยยาง อ� ำ เภอคอนสาร จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ช าวไร่ อ ้ อ ย
รุ่นใหม่ เป็นหญิงเก่งวัย 33 ปี อดีตวิศวกรสาวจากโรงงานผลิตพลาสติกรายใหญ่
คุณศุภรัตน์ เรืองเจริญ (ก้อย) ทายาทเถ้าแก่ไร่ออ้ ยแห่งบ้านโนนจ�ำปา
หลังจากตัดสินใจลาออกจากอาชีพพนักงานประจ�ำ คุณศุภรัตน์ ผันตัวเองมาเป็น
ชาวไร่ออ้ ยเต็มตัวมากว่า 8 ปี ความอิสระในการท�ำงาน การวางแผนงานให้ตนเอง คือความ
สุขทีศ่ ภุ รัตน์จบั ต้องได้
“เราคิดอยูเ่ สมอว่าจะกลับมาช่วยครอบครัวท�ำไร่ออ้ ยต่อ การตัดสินใจลาออกจาก
โรงงานจึงไม่ใช่เรือ่ งใหญ่อะไร ถึงแม้วา่ ท�ำงานบริษทั เราได้ใช้ความรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ รียนมาตลอด
4 ปี แต่ทำ� งานในไร่เราไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรเลย แต่เราอยูต่ รงนีม้ าตัง้ แต่เด็ก การเริม่ ต้นใหม่
จึงไม่ใช่เรือ่ งยาก แม้จะเหมือนเด็กอนุบาลทีเ่ พิง่ หัดเขียนหัดอ่านก็ตาม”

ด้วยความคิดอย่างมีระบบแบบแผน
อย่างคนรุ่นใหม่ คุณศุภรัตน์ตั้งสมมติฐาน
ที่จะพัฒนาการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
อ้อยมีคณ
ุ ภาพ และท�ำงานอย่างมีระบบ เธอน�ำ
ประสบการณ์จากการอบรมศึกษาดูงานจาก
มิตรผล เรือ่ งการท�ำไร่ออ้ ยแบบโมเดิรน์ ฟาร์ม
มาปรับใช้ในไร่ออ้ ย โดยเริม่ จากการรือ้ แปลง
เพือ่ รองรับการท�ำงานของเครือ่ งจักร
“เมือ่ ก่อนเราปลูกอ้อยร่องแคบ ใช้รถเล็ก
เข้าท�ำงาน และอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ตอนนี้
แรงงานหายาก มีปญั หาในการท�ำงาน เราเห็นว่า
มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ไมเราไม่ ใ ช้
มาซัพพอร์ตการท�ำงานในไร่ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น เมื่อได้เครื่องมือมาแล้ว เราต้องใช้
เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตอนนี้
ไร่ของเราเปลี่ยนโฉมเป็นโมเดิร์นฟาร์มเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว”
คุณศุภรัตน์เล่าถึงการท�ำงานในไร่ที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาท�ำงานทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน ปัจจุบันเธอบริหารงานในไร่
ที่โควต้า 3,000 ตัน หลังจากปรับพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการท�ำงานของเครื่องจักร คุณศุภรัตน์เลือกปลูกอ้อยปลายฝน ให้ได้ผลผลิตดีด้วยการ
ดูแลอ้อยตามระยะเจริญเติบโต เธอและครอบครัวมักจะช่วยกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย และตรวจเช็คสภาพอ้อยเป็นประจ�ำ
“คียห์ ลักในการท�ำงานของเราคือ ต้องเริม่ ต้นให้ดี แล้วทุกอย่างจะดีตาม อย่างการท�ำงานในไร่ออ้ ยเราจะเลือกสิง่ ดี ๆ ตัง้ แต่การคัดเลือก
พันธุ์อ้อย การเตรียมแปลงให้ดี ดูแลอ้อยอย่างดี แล้วใช้รถตัดอ้อยให้ได้อ้อยสด ดี มีคุณภาพ”
คุณศุภรัตน์กล่าวว่า “การตัดสินใจกลับมาช่วยสานต่องานในไร่เป็นเรื่องที่สร้างความภูมิใจให้พ่อแม่ที่สุด เพราะเราเข้ามาท�ำไร่อ้อยใน
ช่วงก้าวกระโดดจากการท�ำไร่สมัยเก่าสู่การท�ำไร่สมัยใหม่ที่เน้นใช้เครื่องจักรในการท�ำงาน เมื่อมีลูกเข้ามาช่วย พ่อแม่ก็เปิดใจให้เทคโนโลยี
มากขึ้น ไม่ได้เชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะ แต่เชื่อมั่นในตัวลูก”
12
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ศุภรัตน์ เรืองเจริญ
(ก้อย)

“เราคิดอยูเ่ สมอว่าจะกลับมาช่วยครอบครัวท�ำไร่ออ
้ ยต่อ
่ งใหญ่อะไร
การตัดสินใจลาออกจากโรงงานจึงไม่ใช่เรือ
ถึงแม้วา่ ท�ำงานบริษท
ั เราได้ใช้ความรูจ
้ ากสิง
่ ทีเ่ รียนมาตลอด 4 ปี
้ าตัง
แต่ทำ� งานในไร่เราไม่ได้เรียนรูอ
้ ะไรเลย แต่เราอยูต
่ รงนีม
้ แต่เด็ก
่ งยาก แม้จะเหมือนเด็กอนุบาลทีเ่ พิ่ งหัดเขียนหัดอ่านก็ตาม”
การเริม
ึ ไม่ใช่เรือ
่ ต้นใหม่จง
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วิทธวัช ประภาษี
(หน่อย)

“ตอนแรกก็กลัวเป็นหนี้
แต่พอได้มรี ถตัดมาแล้ว
ใช้งานไปแค่ปเี ดียว ติดใจเลยล่ะ
้ มาก ได้ทง
ท�ำไร่สบายขึน
ั้ อ้อยสด
ค่าความหวานก็ดี ตัดอ้อยได้เยอะ
ท�ำงานได้ตามเวลา เราขับเอง
ตัดเองไม่ตอ
้ งจ้างคนเยอะ
่ ก่อน”
เหมือนเมือ

14
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ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านโนนจ�ำปา ที่บ้าน
ปากช่อง ต�ำบลห้วยยาง ยังมีทายาทเถ้าแก่
ไร่อ้อยอีกหนึ่งหนุ่มที่อ้าแขนรับอาชีพชาวไร่
ด้วยความยินดี หลังคว้าปริญญาตรี วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทธวัช ประภาษี (หน่อย) มิตรชาวไร่
หนุม่ วัย 33 ปี
“ที่ บ ้ า นท� ำ อ้ อ ยมาตั้ ง แต่ ผ มเป็ น เด็ ก
เราก็คลุกคลีมาตั้งแต่ตอนนั้น พ่อแม่ก็เริ่มใช้
งานเรามาบ้าง จับมีดจับจอบ รับส่งคนงาน
ความผูกพันในอาชีพมีตั้งแต่ตอนนั้น พอเรียน
จบ ไปสมัครงาน เขาก็เรียกตัวไปท�ำงานนะ แต่
ผมตัดสินใจมาท�ำไร่ดีกว่า”
กว่ า สิ บ ปี ที่ คุ ณ วิ ท ธวั ช ยึ ด อาชี พ ชาว
ไร่อ้อย พื้นที่ 600 ไร่ ที่คุณพ่อให้ช่วยดูแล
ลองผิดลองถูกมาหลายทางสุดท้ายสิ่งที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้ไร่อ้อยของเขามากที่สุด
คือ “การท�ำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม”
“ตอนที่ตัดสินใจมาปลูกอ้อยสมัยใหม่
ที่ต้องจัดการแปลงให้กว้างขึ้น กังวลว่าจะได้
ผลผลิตน้อยลงนะ แต่เราได้เห็นตัวอย่างจาก
ทีโ่ รงงานพาไปดูงาน เราก็คอ่ ย ๆ ปรับเปลีย่ น
ค่อยขยับแปลงเรื่อย ๆ ซึ่งผลผลิตเราไม่ได้
หายไปไหน มีแต่เพิ่มขึ้น ท�ำงานสะดวกขึ้น
ใช้เวลาน้อยลง ตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกจนถึงตัดอ้อย
ใช้เวลาน้อยลงมาก”
ปัญหาหลักที่ท�ำให้คุณวิทธวัชตัดสินใจ
ใช้ เ งิ น ก้ อ นโตมาลงทุ น กั บ รถตั ด อ้ อ ยคื อ
แรงงานคน รายจ่ายทีส่ ญ
ู เสียไปกับการจ้างงาน
ที่ไม่ได้งาน ซ�้ำยังต้องไปจ้างผู้รับเหมารายอื่น
มารับงานต่อ สร้างความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้น ท�ำให้ไร่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น
“ตอนแรกก็กลัวเป็นหนี้ แต่พอได้มรี ถตัด
มาแล้ ว ใช้ ง านไปแค่ ป ี เ ดี ย ว ติ ด ใจเลยล่ ะ
ท�ำไร่สบายขึน้ มาก ได้ทงั้ อ้อยสด ค่าความหวาน
ก็ดี ตัดอ้อยได้เยอะ ท�ำงานได้ตามเวลา เราขับเอง
ตัดเองไม่ต้องจ้างคนเยอะเหมือนเมื่อก่อน”
การท�ำงานของคุณวิทธวัชไม่ได้เหลือบ่า
กว่าแรง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานตามรอย
พ่อแม่ แรงบันดาลใจทีไ่ ด้จากท่านทีค่ ณ
ุ วิทธวัช
ยึดเป็นแบบอย่าง และแบบแผนการท�ำไร่แบบ
โมเดิรน์ ฟาร์มทีย่ ดึ ถือ ท�ำให้คณ
ุ วิทธวัชพูดได้เต็ม
ปากเต็มค�ำว่า อาชีพท�ำไร่สมัยนีส้ บายกว่าเมือ่ ก่อน

มีนาคม-เมษายน 2562

“จากทีเ่ ราคลุกคลีมา ท�ำเองทุกขัน้ ตอน มันก็ยากแต่ไม่ได้เกินความสามารถ เพราะ
เราถูกปลูกฝังมาตัง้ แต่เด็ก พ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจ พ่อแม่สอนให้ขยัน อดทน แนวทาง
วิธกี ารใหม่ ๆ เราประยุกต์ใช้ ผมก็คยุ กับทีบ่ า้ นว่า ท�ำยังไงเราจะสบาย ผลผลิตจะได้เพิม่
ขึน้ เราก็เริม่ น�ำโมเดิรน์ ฟาร์มมาใช้ ปรับพืน้ ทีแ่ ปลงให้มรี ะยะห่างระหว่างร่องรองรับรถตัด
ถ้ามีโอกาสก็อยากขยับขยายทีละเล็กทีละน้อย เราเน้นเพิม่ ผลผลิตมากกว่าครับ เราเชือ่ ว่า
พอเปลีย่ นมาใช้โมเดิรน์ ฟาร์ม ถึงขนาดพืน้ ทีเ่ ราจะเท่าเดิม แต่ผลผลิตเราเพิม่ ขึน้ อ้อยดี
มีคณ
ุ ภาพแน่นอน”

จากอดีตทายาทไร่ออ
้ ย สูช
่ าวไร่ออ
้ ยเต็มตัว ไม่เพี ยงแต่การสานต่อกิจการ
แต่คอ
ื การด�ำรงไว้ซง
ึ่ อาชีพดัง
ุ ไทย แม้มต
ิ รชาวไร่ทง
้ เดิมของบรรพบุรษ
้ั สามคนจะอยู่
กันต่างที่ แต่ทง
ั้ สามมีความคิดด้านการบริหารจัดการไร่ออ
้ ยตามสไตล์คนรุน
่ ใหม่
่ ะน�ำมาซัพพอร์ตกิจกรรม
ทีไ่ ม่มองข้ามเทคโนโลยี พั ฒนาการทางการเกษตรตัวไหนทีจ
่ ะเรียนรูแ
ในไร่ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มิตรชาวไร่ทง
ั้ สามพร้อมทีจ
้ ละน�ำมา
ประยุกต์ใช้ให้ไร่ออ
้ ยพั ฒนาไปตามสมัย การยึดมัน
่ ถือมัน
่ ตามแบบอย่างความขยัน
่ ว่าความ
อดทนจากพ่ อแม่ ร่วมกับแนวคิดพั ฒนาไร่ให้เติบโตพร้อมเทคโนโลยี เราเชือ
่ ข
มุง
่ มัน
ี องชาวไร่ออ
้ ยรุน
่ ต่อไปอย่างแน่นอน
่ ของทัง
้ สามคนจะเป็นแบบอย่างทีด
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ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา

BE SUFFICIENT, BE PLEASANT
สุขที่เพี ยงพอ สุขที่ยั่งยืน
ผู้เขียน - กรรณิกา ว่องกุศลกิจ
ผูอ
้ ำ� นวยการด้านพั ฒนาชุมชนเพื่ อความยัง
่ มิตรผล
่ ยืน กลุม

ยั ง จ� ำ กั น ได้ ม้ั ย คะกั บ อี ก หนึ่ ง
่ ลุม
โครงการดี ๆ ทีก
่ มิตรผลท�ำร่วมกับ
พี่ นอ
้ งชาวไร่ออ
้ ย ปีนโ้ี ครงการท�ำ
ตามพ่ อปลูกเพ(ร)าะสุข จะเข้าสูป
่ ท
ี ่ี 3
ของการด�ำเนินโครงการแล้วนะคะ
เครือข่ายต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา
ฉบับนี้ จะขอพาพี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่
ทุกท่านไปรูจ
้ ก
ั กับสมาชิกโครงการ
ท�ำตามพ่ อ ปลูกเพ(ร)าะสุข รุน
่ ที่ 2
ของมิตรภูเขียว ชาวไร่ผม
ู้ แ
ี นวทาง
การด�ำเนินชีวิตและบริหารจัดการ
พื้ นที่ แ ปลงเกษตรของตนเอง
ตามค� ำ สอนของ “พ่ อ” ที่ ส อน
ให้ รู้ จั ก กั บ “วิ ถี ชี วิ ต พอเพี ยง”
่ “การพึ่ งพาตนเอง
อันจะน�ำมาซึง
่ ง
และความสุขทีย
ั่ ยืน”
16

พีบ่ ญ
ุ เลีย้ ง เคาภูเขียว วัย 42 ปี ชาวไร่บา้ นลาด ม.17 ต�ำบลบ้านแก้ง
อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในสมาชิกครัวเรือนอาสา ภายใต้
การด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมิตรภูเขียว เดิมทีพี่บุญเลี้ยง
เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยและท�ำนาปลูกข้าว เมื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ชุมชนฯ ตัง้ แต่ปี 2556 จึงสนใจอยากจะลองแบ่งพืน้ ทีม่ าท�ำเกษตรผสมผสาน
ด้วยตนเอง เพือ่ สร้างรายได้เสริมให้กบั ครอบครัว เมือ่ เป็นสมาชิกครัวเรือน
อาสาของโครงการฯ แล้ว พีบ่ ญุ เลีย้ งได้รว่ มกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สร้างองค์ความรู้
ในเรือ่ งกิจกรรมการพึง่ พาตนเอง เช่น การศึกษาดูงานเรียนรูว้ ถิ เี ศรษฐกิจ
พอเพียง การเลีย้ งไก่ไข่ การท�ำปุย๋ อินทรีย์ การใช้พลังงานทดแทนแก๊สชีวภาพ
ฯลฯ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะกลับมาพัฒนาและปรับเปลีย่ น
พืน้ ทีข่ องตนเอง “จากทีไ่ ด้ไปดูงานในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ได้เรียนรูแ้ นวทางเพือ่ จะ
กลับมาพัฒนาพื้นที่ตนเอง ซึ่งบางพื้นที่ก็ไม่ได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
เท่าเรา เรามีดนิ น�ำ้ องค์ความรูพ้ ร้อมแล้ว ก็อยากจะเริม่ ท�ำในพืน้ ทีเ่ ราบ้าง”
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มีนาคม-เมษายน 2562

้ งหลังจากเข้าร่วม
ความรูส
้ ก
ึ ของพี่ บญ
ุ เลีย
โครงการท�ำตามพ่ อปลูกเพ(ร)าะสุข

หลังจากทีไ่ ด้นำ� แนวคิดการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้
ในการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตรของตนเองนัน้ ท�ำให้เกิด
การบริหารจัดการพืน้ ทีไ่ ด้ชดั เจนมากขึน้ “ปัจจุบนั เราสามารถ
ปลูกอยู่ ปลูกกิน พึ่งพาตนเองได้ ไม่เดือดร้อนอะไรเลย
ถ้าเหลือเราก็เอามาแบ่งปัน มาขาย รวมถึงการทีเ่ ราได้สมั ผัส
รอยยิ้ม และความสุขของคนในครอบครัว นั่นคือสิ่งส�ำคัญ
ทีเ่ รามองว่าคือความส�ำเร็จของการเข้าร่วมโครงการนี”้

หลังจากเริม่ บริหารจัดการแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้การด�ำเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมาหลายปี ในเดือนมิถุนายนปี 2561
พี่บุญเลี้ยงได้สมัครเข้าร่วมโครงการท�ำตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข รุ่นที่ 2
ด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการจะต่อยอดและพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นไปอีก โดยพี่บุญเลี้ยงได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มา
ให้ความรู้เรื่องการสร้างความเข้าใจและแนวทางการท�ำเกษตรทฤษฏีใหม่
เรียนรู้การท�ำพิมพ์เขียวเพื่อวางแผนพัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ การท�ำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
การเกษตร เช่น การท�ำปุย๋ หมัก ท�ำฮอร์โมนไข่ การเพาะพันธุพ์ ชื นอกจากนี้
ยังได้รบั การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ เพือ่ ต่อยอดผลผลิต
ในแปลงเกษตรของตนเอง
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีอ่ ยากจะปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละบริหารจัดการแปลงเกษตร
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด ตอนนีพ้ บี่ ญ
ุ เลีย้ งได้แบ่งพืน้ ที่ 18 ไร่ โดยปลูกอ้อย
15 ไร่ และท�ำเกษตรทฤษฏีใหม่ 3 ไร่ รวมถึงขุดสระน�ำ้ และบ่อบาดาลเพือ่ เป็น
แหล่งน�ำ้ ส�ำหรับท�ำการเกษตร โดยเริม่ ต้นด้วยการปลูกผักสวนครัว หน่อไม้ฝรัง่
และเลี้ยงปลา พี่บุญเลี้ยงมีรายได้เสริมจากผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในแปลง
เฉลีย่ ประมาณเดือนละ 5,000–6,000 บาท พีบ่ ญุ เลีย้ งมองว่ารายได้เสริมนี้ คือ
ผลพลอยได้ทมี่ าหนุนเสริมคุณภาพชีวติ ของตน และครอบครัวให้สามารถพึง่ พา
ตนเองได้อกี ทางหนึง่ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญในการลงมือท�ำเกษตรทฤษฏีใหม่ในครั้งนี้
พีบ่ ญ
ุ เลีย้ งได้บอกกับเราว่า “ไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่านีแ้ ล้ว เพียงแค่มี
อาหารดี ๆ ทีไ่ ม่ได้หมายถึงอาหารแพง ๆ แต่เป็นอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ไม่ตอ้ ง
ออกไปซือ้ ทีไ่ หนไกล เพราะเราปลูกเองกับมือ อยากกินผักก็เดินมาเก็บทีแ่ ปลง
อยากกินปลาก็มาจับในสระของเรา ความสุขใจทีเ่ กิดขึน้ จากการพออยูพ่ อกิน
นีแ่ หละทีต่ อ้ งการทีส่ ดุ ”

จากทีเ่ ราได้ไปเรียนรูแ
้ ละสัมผัสกับการด�ำเนินชีวต
ิ
วิถีพอเพี ยงของพี่ บุญเลี้ยง ชาวไร่ผู้ที่ได้น้อมน�ำเอา
แนวทางการท�ำเกษตรทฤษฏีใหม่มาพั ฒนาและปรับปรุง
พื้ นที่ของตนเองด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง หวังว่า
่ งราวของพี่ บญ
้ งทีค
่ อลัมน์เครือข่ายต�ำบลมิตรผล
เรือ
ุ เลีย
ร่ ว มพั ฒนาน� ำ มาแบ่ ง ปั น ให้ พ่ี น้ อ งมิต รชาวไร่ได้รับรู้
ในครัง
้ งมิตรชาวไร่ทเ่ี พิ่ งเริม
้ นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้พ่ี นอ
่
่ ยากจะลองท�ำเกษตรทฤษฏีใหม่
ลงมือท�ำหรือมีความคิดทีอ
ได้มก
ี ำ� ลังใจ และเป็นแรงผลักดันในการลงมือท�ำ สุดท้ายนี้
ขอเชิญชวนพี่ น้องมิตรชาวไร่ท่ีสนใจอยากแบ่งพื้ นที่
มาท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเข้าร่วมโครงการท�ำตามพ่ อ
้ี น
ปลูกเพ(ร)าะสุข ในปีนก
ั ได้เลยนะคะ แล้วมิตรชาวไร่ทก
ุ ท่าน
้ ง เพี ยงแค่
ก็จะมีความสุขแบบพอเพี ยงได้เหมือนพี่ บญ
ุ เลีย
ลงมือท�ำ และอย่ากลัวความผิดหวัง เท่านี้ความสุข
้ ได้อย่างง่ายดาย เพราะ “...ความสุข
ก็สามารถเกิดขึน
้ กับคนทีล
่ ง
่ งมือท�ำ...”
ทีย
ั่ ยืน จะเกิดขึน
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CSR

มิตรผลจิตอาสา

พั ฒนาชุมชน
ชวนกันท�ำดีรับปีใหม่อย่างน่าชื่นชมนะคะ
ส� ำ หรั บ ผู ้ จั ด การด้ า นอ้ อ ย โครงการขยายมิ ต ร
เกษตรสมบู ร ณ์ คุ ณ ณั ฐ พงษ์ ภู ชิ ต ธนั น ท์ พ งษ์
ทีล่ า่ สุดน�ำทัพ “มิตรผลจิตอาสา” พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต�ำบลบ้านเดื่อ ทั้งมอบเก้าอี้
พลาสติกส�ำหรับประชาชนทีม่ ารับบริการ และปรับปรุง
ทัศนียภาพโดยรอบร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชน
บ้านเดื่อ งานนี้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันถ้วนหน้า
เลยล่ะค่ะ

18
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อุทยาน
มิตรกาฬสินธุ์

แต้มสีเติมฝัน BBL เพื่ อน้อง
อุ ท ยานมิ ต รกาฬสิ น ธุ ์ สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
โรงเรียนบ้านบอนเขียวราษฏร์บ�ำรุง ต�ำบลนาขาม อ�ำเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยกิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน
(Brain-Based-Learning) หรือ BBL” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้นอกห้องเรียนตามแนวคิด BBL อีกทั้งกิจกรรม
ดังกล่าวยังสร้างความสามัคคีให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย
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ห้องเรียนชาวไร่

EFFECTIVE RATOON MANAGEMENT
การบ�ำรุงรักษาอ้อยตอ

่ รึกษา บริษท
ผูเ้ ขียน - อรรถสิทธิ์ บุญธรรม | ทีป
ั ไร่ดา่ นช้าง จ�ำกัด

่ กต�ำ่ มาต่อเนือ
่ ง 2 ปี ท�ำให้การท�ำไร่ออ
จากราคาอ้อยทีต
้ ยของเกษตรกรหลายรายขาดทุน
่ ต
โดยเฉพาะในอ้อยปลูกทีม
ี น
้ ทุนการผลิตสูง ท�ำให้ปก
ี ารผลิตหน้าชาวไร่ออ
้ ยจ�ำนวนมากไม่ปลูก
อ้อยใหม่ แต่กย
็ ง
ั ไม่วายเจอปัญหาอ้อยตอตายและอ้อยตอให้ผลผลิตต�ำ่ จากหลากหลายสาเหตุ
เช่น อ้อยตองอกใหม่ถก
ู ไฟไหม้ การระบาดของโรคแมลงศัตรูออ
้ ย โรคใบขาวในอ้อยขอนแก่น 3
โรครากเน่าในอ้อยตอพั นธุ์ LK 92-11 ที่ท�ำให้อ้อยตอแคระแกร็นน�้ำหนักอ้อยตอต่อล�ำลดลง
การเข้าท�ำลายอ้อยตอของปลวกและด้วงหนวดยาว
แต่แท้จริงแล้ว แนวทางแก้ปัญหาง่าย ๆ เพียงแค่มิตรชาวไร่รู้เคล็ดลับในการบ�ำรุงอ้อยตอที่เราจะน�ำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้ รับรองว่า
จะแก้ปญ
ั หาอ้อยตอตายและมีผลผลิตต�ำ่ เหล่านีไ้ ด้อย่างเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวครับ

1

บ�ำรุงอ้อยตอทันทีหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการให้น�้ำ เพื่อ
กระตุน้ ให้ออ้ ยตอ แตกหน่องอกใหม่พร้อมกับรากใหม่ ส่วนรากเก่า
จะฝ่อตายไป ในช่วงแรกของอ้อยตอจะมีรากที่สั้นเพราะพึ่งแตก
รากใหม่ ประกอบกับดินในขณะนัน้ แห้งแข็ง รากอ้อยจึงหาอาหาร
ได้ไม่ไกลจากหน่อที่เกิด ดังนั้นเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยตอที่ดีที่สุดคือ
เครื่องใส่ปุ๋ยแบบผ่าตอ ปุ๋ยที่ใส่ควรใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน ถ้าเป็นดินที่ต้องใส่
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมควรใส่ด้วยเครื่องใส่ปุ๋ยในครั้งนี้ให้หมด ส่วน
ปุ๋ยไนโตรเจนใส่เพียงครึ่งหนึ่งด้วยเครื่องใส่ปุ๋ย ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนที่เหลือใส่ไป
กับระบบน�้ำหยดช่วงที่อ้อยก�ำลังแตกกอ วิธีนี้จะสูญเสียปุ๋ยที่ใส่น้อยกว่าวิธีอื่น
แต่ถา้ เป็นไร่ทไี่ ม่ได้ใช้ระบบน�ำ้ หยด ต้องรอช่วงมีฝนตกชุก จึงจะใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน
ครัง้ ที่ 2 ควรใส่ดว้ ยเครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบชิดกอ ติดท้ายรถแทรกเตอร์เล็ก 24 แรงม้า
20
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ห้องเรียนชาวไร่

2

หลังจากเก็บเกีย่ วอ้อย ต้องปลูกซ่อมอ้อยตอให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 เดือน เพือ่ ให้ออ้ ยทีป่ ลูกซ่อมเจริญเติบโต
ทันอ้อยตอทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง มิเช่นนัน้ อ้อยทีป่ ลูกซ่อมจะถูก
อ้อยตอข้างเคียงบังแสงจนแคระแกร็นได้ การปลูกซ่อม
อ้อยตอโดยวิธแี ยกหน่อจะได้ผลดีกว่าใช้ทอ่ นพันธุป์ ลูกซ่อม
โดยการขุดหน่ออ้อยจากแถวทีม่ เี ปอร์เซ็นต์การงอกต�ำ่ ย้าย
มาปลูกในแถวทีม่ ตี ออ้อยขาดเพียงเล็กน้อยจะท�ำให้มอี อ้ ย
ขึน้ เต็มแถว ส่วนแถวทีถ่ กู ขุดหน่อไปปลูกซ่อมจนอ้อยหมด
เป็นแถว จะปลูกอ้อยใหม่โดยใช้ท่อนพันธุ์ แต่ที่ส�ำคัญ
จะต้องมีการให้น�้ำช่วยให้อ้อยที่ปลูกซ่อมรอดมาก ไร่ที่
ไม่มีน�้ำให้อ้อยการปลูกซ่อมอ้อยเสี่ยงต่อการที่อ้อย
ไม่ ง อกหรื อ อ้ อ ยที่ แ ยกหน่ อ ซ่ อ มปลู ก ตายไม่ คุ ้ ม ค่ า
ต่อการลงทุน

3

ไร่ ที่ ตั ด อ้ อ ยสดและมี ใ บคลุ ม ดิ น ควรมี ก าร
ป้องกันไฟไหม้ออ้ ยตอ โดยใช้เครือ่ งสับใบอ้อยระหว่างแถว
เพือ่ สับใบและเศษซากอ้อยคลุกเคล้าลงดิน ไม่ให้เป็น
เชื้อเพลิงไหม้อ้อยตอ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยและพ่นสาร
ควบคุมวัชพืช แต่ถา้ ไม่มเี ครือ่ งสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ
สามารถป้องกันไฟไหม้โดยเกลีย่ ใบอ้อยคลุมดิน 1 ร่อง เว้น 2 ร่อง แถวที่
คลุมดินด้วยใบอ้อย ต้องคลุมดินให้หนาสม�ำ่ เสมอเพือ่ ป้องกันไม่ให้วชั พืชขึน้
และต้องรักษาความชื้นให้มากที่สุด ระหว่างแถวที่คลุมดินไม่ต้องใส่ปุ๋ย
แต่จะใส่ปุ๋ยในระหว่างแถวที่ไม่ได้คลุมดิน 2 แถว วิธีการนี้ช่วยป้องกัน
ไม่ให้ไฟไหม้อ้อยตอทั้งแปลง อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยและก�ำจัด
วัชพืชในอ้อยตอเหลือเพียง 2 ใน 3 คือบริเวณทีไ่ ม่มใี บอ้อยคลุมดิน
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4

ไร่ทม่ี นี ำ�้ ให้ออ้ ย ควรมีการให้นำ�้ หยดสม�ำ่ เสมอ อย่าปล่อย
ให้ออ้ ยขาดน�ำ้ เพราะจะท�ำให้หน่ออ้อยทีเ่ กิดในรุน่ แรก ๆ ตาย
เมื่ อ อ้ อ ยตอได้ รั บ น�้ ำ สม�่ ำ เสมอจะมี ใ บคลุ ม ดิ น เร็ ว สามารถ
เจริญเติบโตแข่งขันกับวัชพืชได้ อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังวัชพืช
ขึน้ เบียดบังอ้อยเป็นเรือ่ งส�ำคัญ การก�ำจัดวัชพืชหลังอ้อยงอกวิธี
ทีเ่ หมาะสมคือก�ำจัดวัชพืชในขณะทีว่ ชั พืชยังต้นเล็กและมีจำ� นวน
ไม่มาก

5

การป้ อ งกั น ก� ำ จั ด แมลงศั ต รู ใ นดิ น
ในอ้อยตอ ได้แก่ ด้วงหนวดยาว ปลวก สามารถ
แก้ ป ั ญ หาโดยใช้ เ ครื่ อ งใส่ ปุ ๋ ย แบบผ่ า ตอ
ทีน่ อกจากใช้ใส่ปุ๋ยในอ้อยตอแล้วยังสามารถ
ใช้ ฟิโพรนิล (fipronil) 5 % อัตรา 5 ก.ก./ไร่
พร้อมกับหยอดน�ำ้ ทีม่ กี ารละลายเชือ้ ราเขียว
เมตาไรเซียม จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมหนอนด้วงหนวดยาว และปลวกดีขนึ้

ข้อมูลจาก
http://www.komchadluek.net/
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คนเก่งมิตรชาวไร่

The expert of drip

irrigation for

sugarcane

“ธั ญ ญา เชื้ อ สวน”

ยอดนักบริหารการจัดการน�้ำ
ในไร่ อ้ อ ยด้ ว ยเทคนิ ค น�้ ำ หยด
่ ีความรู้
“คนเก่ง” หมายถึง ผู้ทีม
ความสามารถเป็นอย่างดีในเรื่องนั้น ๆ
“คนเก่งมิตรชาวไร่” หมายถึง ชาวไร่
คู่ สั ญ ญ า ข อ ง มิ ต ร ผ ล ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเป็ น อย่ า งดี ใ นเรื่ อ งการ
ท�ำไร่ออ
้ ย โดยฉบับนี้ คนเก่งของเรา คือ
้ สวน สุดยอดนักบริหาร
คุณธัญญา เชือ
การจัดการน�ำ้ ในไร่ออ
้ ย ด้วยเทคนิคน�ำ้ หยด

ประวัตค
ิ นเก่ง

พ่อธัญญา เชือ้ สวน อายุ 56 ปี ชาวไร่ออ้ ยบ้านภูมลู เบ้า ต�ำบลโนนทอง อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พ่อธัญญากับภรรยาคูบ่ ญุ เริม่ ต้นท�ำ
ไร่ออ้ ยเมือ่ ปี พ.ศ.2555 ซึง่ ก่อนจะตัดสินใจมาเป็นชาวไร่ออ้ ยเต็มตัว ครอบครัวพ่อธัญญาท�ำอาชีพเพาะเมล็ดพันธุพ์ ชื จ�ำหน่ายให้แก่บริษทั เมล็ดพันธุ์
แห่งหนึง่ ซึง่ งานเพาะเมล็ดพันธุเ์ ป็นงานละเอียดอ่อน ต้องดูแลเอาใจใส่พนั ธุพ์ ชื ทีป่ ลูกเป็นอย่างดี ทัง้ ให้นำ�้ ให้ปยุ๋ ฉีดยาฆ่าแมลง รวมระยะเวลาการบ�ำรุง
รักษาพืชทีป่ ลูก เท่ากับเวลาทีม่ ใี นแต่ละวันของครอบครัว
แม้งานเพาะเมล็ดพันธุจ์ ะสร้างรายได้เลีย้ งดูครอบครัวได้ในระดับหนึง่ แต่ความเหนือ่ ยล้าและเสียเวลาทัง้ หมดทีม่ ใี ห้กบั พืชทีเ่ พาะปลูก ความเสีย่ ง
ด้านผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั หากเมล็ดพันธุไ์ ม่ผา่ นมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงสุขภาพทีเ่ สือ่ มโทรมลงทุกวันจากการคลุกคลีกบั สารเคมีกำ� จัดแมลงทุก
สัปดาห์ สิง่ เหล่านีเ้ ริม่ ท�ำให้พอ่ ธัญญาเป็นกังวลว่า “จะไปต่อหรือพอส�ำ่ นี”้
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คนเก่งมิตรชาวไร่

คนเก่งเริม
่ สร้างตัว

ขณะทีพ่ อ่ ธัญญาก�ำลังตัดสินใจหาทางออกกับอาชีพทีท่ ำ� อยู่ โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล
ก็เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เหมือนมีประตูบานใหม่รอให้เดินเข้าไปเปิด พ่อธัญญาตัดสินใจทดลองเปิด
ประตูบานนัน้ ลองเข้าไปในโรงงานมิตรผลและลงทุนที่ 10 ไร่ ปลูกอ้อยรุน่ แรกในชีวติ
โดยมีทมี งานส่งเสริมของมิตรผลคอยให้คำ� แนะน�ำทุกขัน้ ตอนการปลูกอ้อย ผลปรากฏว่า
อ้อยปีแรกของพ่อธัญญาให้ผลผลิตทีง่ ดงาม ตามมาด้วยรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ บวกลบคูณ
หารเงินลงทุนกับผลทีไ่ ด้รบั ท�ำให้พอ่ ธัญญากับครอบครัวตัดสินใจเลิกอาชีพเพาะเมล็ดพันธุ์
ทันที
ด้วยลักษณะของการท�ำไร่ออ้ ยทีม่ ขี นั้ ตอนไม่ซบั ซ้อน มีเวลาปลูก เวลาบ�ำรุงรักษา
ให้นำ�้ ให้ปยุ๋ ชัดเจน ท�ำให้ชวี ติ พ่อธัญญามีเวลาเหลือไปท�ำอย่างอืน่ มากขึน้ แตกต่างจากชีวติ
ชาวไร่เพาะเมล็ดพันธุโ์ ดยสิน้ เชิง
การบริหารจัดการน�ำ้ ในไร่ออ
้ ยของคนเก่ง

จากอ้อย 10 ไร่ สูอ่ อ้ ย 100 ไร่ในปัจจุบนั พ่อธัญญาเรียนรูก้ ารบริหารจัดการไร่ออ้ ย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะเรือ่ ง “การให้นำ�้ อ้อย”
“ผมรูจ้ กั วิธใี ห้นำ�้ อ้อยด้วยระบบน�ำ้ หยดจากมิตรผล ได้ยนิ แล้วผม
ก็สนใจ และอยากทดลองในแปลงปลูกอ้อยของผมเอง ผมลองก่อน 5 ไร่
แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ทไี่ ด้ ค�ำตอบคือ ระบบน�ำ้ หยดให้ผลผลิตสูงถึง
20 ตันต่อไร่ ต่างจากอ้อยทีใ่ ช้ระบบน�ำ้ ราด ให้ออ้ ยเพียง 8-12 ตัน”
พ่อธัญญาเล่าถึงที่มาและเหตุผลที่เลือกให้น�้ำอ้อยด้วยระบบน�้ำหยด
ซึง่ พ่อไม่ได้ไปดูงานหรือเรียนรูจ้ ากทีไ่ หนเขาทดลองท�ำทุกอย่างด้วยตัว
เอง โดยมีคา่ การลงทุนอยูท่ ี่ 25,000 บาท ต่อ 5 ไร่ ใช้ได้ถงึ 3 ปี
“ผมท�ำน�ำ้ หยดมา 3 ปี ก่อนหน้านีใ้ ห้นำ�้ ราดมาตลอด ซึง่ ใช้นำ�้
เยอะมาก พืน้ ทีข่ องเราตรงนีค้ อ่ นข้างแห้งแล้ง เราจึงมีกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ จาก
โครงการชลประทานระบบท่อ ทีไ่ ด้งบประมาณมาจากภาครัฐและเอกชน
ผมเป็นประธานกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ คอยบริหารน�ำ้ ร่วมกับสมาชิก ซึง่ เรามีโควต้า
ขอใช้นำ�้ แต่ละครัวเรือนตามแต่คำ� ร้องของแต่ละคนทีย่ นื่ ขอใช้นำ�้ มา ท�ำให้
ผมรูว้ า่ น�ำ้ ของเรามีขอ้ จ�ำกัดในการใช้แค่ไหน ดังนัน้ ตอนใช้ระบบน�ำ้ ราด
ในไร่ออ้ ย ท�ำให้รวู้ า่ ใช้นำ�้ ปริมาณมากเกินไป จึงต้องลองหาวิธใี ห้นำ�้ แบบ
ใหม่เพือ่ ประหยัดน�ำ้ ”
พ่อธัญญาสรุปให้ฟงั ว่า
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คนเก่งบอกต่อ

ในฐานะประธานกลุ่มจัดการน�้ำ พ่อธัญญา
มีโอกาสได้ให้คำ� แนะน�ำเพือ่ นมิตรชาวไร่ทา่ นอืน่ เรือ่ ง
วิธีให้น�้ำอ้อยด้วยระบบน�้ำหยด ซึ่งมีเพื่อนชาวไร่
เปลีย่ นมาท�ำน�ำ้ หยดแบบพ่อแล้วประมาณ 16 ราย
“ผมแนะน�ำทุกคนให้ทำ� นะ เพราะเราท�ำแล้ว
ได้ผลก็อยากแบ่งปันต่อ เขาก็เห็นผลที่เราได้รับ
เห็นตัวอย่างจากเรา เห็นว่าใช้นำ�้ หยด อ้อยคุณภาพดีกว่า
น�ำ้ ราด อยากให้มติ รชาวไร่ทตี่ อ้ งการลดต้นทุน ให้ลอง
มาเปลีย่ นใช้ระบบน�ำ้ หยด ลดต้นทุนเรือ่ งปุย๋ ลงเยอะมาก
น�ำ้ หยดใช้ปยุ๋ ประมาณ 1 กระสอบต่อไร่ ซึง่ น�ำ้ ราด
ใช้ 3 กระสอบต่อไร่ นีแ่ ค่เฉพาะปุย๋ นะ อย่างอืน่ ไม่ตอ้ ง
พูดถึง ถ้ายังไม่กล้า อยากให้ลองสัก 4-5 ไร่ ลงทุนครัง้
เดียว 1 ปีกไ็ ด้ทนุ คืนแล้ว” พ่อธัญญากล่าวอย่างมัน่ ใจ

ข้อแตกต่างของระบบน�ำ้ หยดกับน�ำ้ ราด
เห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อแรก ลดการใช้นำ�้ ลง จากทีเ่ คยใช้นำ�้ ประมาณ 20 ถัง (ถังทีส่ มาชิก
ผูใ้ ช้นำ�้ สูบน�ำ้ ขึน้ มาเก็บไว้) ด้วยระบบน�ำ้ ราด ตลอดฤดูกาลเก็บเกีย่ วอ้อย
เหลือเพียง 12 ถัง เมือ่ เปลีย่ นมาใช้ระบบน�ำ้ หยด
ข้อสอง ลดเวลาและขัน้ ตอนการท�ำไร่ออ้ ย พ่อธัญญาเปรียบเทียบ
ว่า การใช้นำ�้ ราดแบบเดิม ในไร่ออ้ ย 10 ไร่ ต้องใช้เวลา 10 วัน แต่ถา้ ใช้
น�ำ้ หยด จะใช้เวลาเพียง 3 วัน เท่านัน้ และสามารถให้ปยุ๋ อ้อยไปพร้อม
กับน�ำ้ ได้เลย ท�ำให้ลดขัน้ ตอนและลดเวลาการท�ำงานในส่วนนีไ้ ปได้มาก
ข้อสาม ลดการใช้สารก�ำจัดวัชพืช อ้อยทีป่ ลูกด้วยระบบน�ำ้ หยด
เจริญเติบโตรวดเร็ว ท�ำให้ใบอ้อยปิดบังแสงแดด วัชพืชก็อยู่ไม่ได้
ตายในทีส่ ดุ ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้สารเคมีกน็ อ้ ยลง บางแปลงแค่ใช้มอื
ถอน ๆ ดึง ๆ ก็กำ� จัดหญ้าออกไปได้

่ ว่า มิตรชาวไร่ทก
เราเชือ
ุ ท่าน มีหลักการและแนวทางการท�ำไร่
ของตนเอง บางคนยังหลงทาง บางคนแค่ลงมือครัง
้ แรกแต่ให้โอกาส
มิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์มเดินเคียงบ่าเคียงไร่ ก็ประสบความส�ำเร็จ
่ ลูก คนเก่งมิตรชาวไร่อย่างพ่ อธัญญา ท่านมองว่า
ตัง
้ แต่ปแี รกทีป
“ท�ำอ้อยอย่างมีหลักการ ปริมาณไร่นอ
้ ย แต่ผลิตอ้อยได้เยอะ ดีกว่า
ปลูกอ้อยเยอะ แต่ผด
ิ วิธี ผลลัพธ์กต
็ า่ งกัน” ดังนัน
้ จะปลูกอ้อยด้วย
วิธใี ด ปลูกแล้วสบายใจก็ปลูกตามนัน
้ นะคะ.
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

RTK THE PROCESSING TECHNIQUE
FOR HIGH ACCURACY
เทคนิคการประมวลผลเพื่ อความแม่นย�ำสูง
่ ะบบสารสนเทศการบริหารจัดการไร่
ผูเ้ ขียน - ณภัสวัฒน์ ราชพิ บล
ู ย์ | เจ้าหน้าทีร

่ โลกไม่ได้หยุดอยู่กับที่ แล้วท�ำไมมนุษย์
"เมือ
ต้องหยุดเรียนรู้"
่ นโลกฉบับนี้ มีเรือ
่ งราวของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเปลีย
การประมวลผลเพื่ อความแม่ น ย� ำ สู ง ด้ ว ยระบบ
ดาวเที ย มน� ำ ทาง ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ง านร่ ว มกั บ
การท�ำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
่ งจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ในการ
โดยอาศัยเครือ
ท�ำไร่ออ
้ ย ร่วมกับหลักประมวลผลขัน
่ บ
ั
้ สูงควบคูก
ระบบ GPS เทคโนโลยีตัวนี้จะช่วยงานในไร่อ้อย
ได้อย่างไรนั้น ไปติดตามกันครับ
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

มีนาคม-เมษายน 2562

UAV with RTK
Operator

Satelllte

ง
RTX base station
on know position
Controller with
ground modem

เทคโนโลยีตัวนี้คือ RTK หรือ Real-Time Kinematic เป็นเทคนิค
การประมวลผลข้อมูลพิกดั แบบทันที หรือ Real-time เพือ่ ให้พกิ ดั มีความถูกต้อง
แม่นย�ำในระดับเซนติเมตร
หลักการท�ำงานของ RTK
RTK จะใช้ Base Station (เบส สเตชัน่ ) และ Rover (โรเวอร์) ในการท�ำงาน
โดย Base Station จะท�ำหน้าทีร่ บั ข้อมูลพิกดั จากดาวเทียม (GNSS) และ Rover
ท�ำหน้าทีร่ บั ข้อมูลพิกดั ในจุดทีต่ อ้ งการทราบต�ำแหน่งทีแ่ ม่นย�ำและส่งข้อมูลไปยัง
Base Station เพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการแบบจลน์ (Kinematic) แล้ว
ปรับแก้พกิ ดั ทีไ่ ด้จาก Rover และส่งกลับไปผ่านทางสัญญาณวิทยุไร้สายแบบทันที
(Real-time) จึงเป็นทีม่ าของชือ่ RTK หรือ Real-Time Kinematic
มาดูตว
ั อย่างกันครับว่าเจ้า RTK ใช้งานได้อย่างไรบ้าง
การใช้งาน RTK ร่วมกับ UAV
UAV หรือ Unmanned aerial vehicle อากาศยานไร้นกั บิน เป็นเทคโนโลยี
การเก็บข้อมูลทางอากาศทีม่ คี วามละเอียดสูง โดยปกติ UAV สามารถรับสัญญาณ
GPS จากดาวเทียมเพือ่ รับรูพ้ กิ ดั ในแต่ละจุดทีเ่ ครือ่ งบินไปถึง แต่จะมีความคลาดเคลือ่ น
ของพิกดั 3-5 เมตร ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานร่วมกับ RTK เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
และเพิม่ ความแม่นย�ำของพิกดั ให้เป็นระดับเซนติเมตร
โดยตัว UAV จะท�ำหน้าทีเ่ ป็น Rover ในการรับพิกดั และส่งข้อมูลกลับไปให้
Base Station ปรับแก้พกิ ดั จากนัน้ ส่งกลับไปยัง UAV เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
ของพิกดั ให้เหลือเพียง 1-3 เซนติเมตร ท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นย�ำและถูกต้องมากขึน้
การใช้งาน RTK ร่วมกับเครือ่ งจักรกลเกษตร
ในปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรถูกพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนแบบ
ไร้คนขับ ด้วยระบบ GPS น�ำทาง ซึง่ ฝ่ายเครือ่ งมือเกษตรของมิตรผลได้นำ� RTK
มาใช้งานร่วมกับรถแทรคเตอร์ (Tractor) เพือ่ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในไร่ออ้ ย ดังนีค้ รับ

1. Laser land leveling เพือ่ ปรับสภาพพืน้ ทีก่ อ่ น
ปลูกอ้อย
2. Bed renovator เพือ่ ขึน้ แปลงปลูกอ้อย
3. Sugarcane planter เพือ่ การปลูกอ้อย
4. Sugarcane harvester เพือ่ เก็บเกีย่ วอ้อย
ซึ่งในการท�ำงานเราจะตั้ง Base station บริเวณ
ใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านและติ ด ตั้ ง ตั ว Rover บน
รถแทรคเตอร์ เพื่อรับส่งข้อมูลไปยัง Base station ใน
การปรับแก้พกิ ดั ให้คลาดเคลือ่ นไม่เกินระดับ 1-3 เซนติเมตร
ส�ำหรับมิตรชาวไร่ท่านใดที่สนใจอยากลองน�ำ
RTK เทคโนโลยีความแม่นย�ำสูงไปปรับใช้งานในไร่ออ
้ ย
สามารถติดต่อขอค�ำแนะน�ำจากทีมเครื่องมือเกษตร
่ ะครับ
ของมิตรผลได้ทก
ุ พื้ นทีน
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ของเล่นชาวไร่

Helicopter Pesticide Spraying

เฮลิคอปเตอร์
พ่ นสาร
ก�ำจัดวัชพื ช
ผูเ้ ขียน - จ�ำนาญ โคตรภูเวียง
ผูจ
้ ด
ั การฝ่ายปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนโลยีและบริหารระบบคุณภาพ

“วัชพื ช” เป็นปัญหาหลักในไร่อ้อย มิตรชาวไร่อ้อยทราบดีอยู่
แล้วว่าการจัดการวัชพื ชไม่ทน
ั เวลาจะท�ำให้วช
ั พื ชเจริญเติบโตแข่งกับอ้อย
ส่งผลท�ำให้อ้อยเจริญเติบโตช้า และท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง
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ของเล่นชาวไร่

การจัดการวัชพืชอย่างถูกต้องและทันเวลา จะท�ำให้ควบคุมวัชพืช
ในไร่ออ้ ยได้เป็นเวลานานหลายเดือน ท�ำให้ชาวไร่มเี วลาในการบ�ำรุงรักษา
อ้อย หรือบริหารจัดการไร่อ้อยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเพื่อคอยมาตามก�ำจัดวัชพืชอยู่เรื่อย ๆ
การจัดการวัชพืชได้อย่างถูกต้อง และทันเวลานัน้ หมายถึง การเลือก
ชนิดของสารก�ำจัดวัชพืชให้ถกู ต้องเช่น สารประเภทคุมการงอกของวัชพืช
จะต้องฉีดพ่นก่อนการงอกของเมล็ดวัชพืชและอ้อยเท่านั้น จึงจะมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ หรือสารประเภทฆ่าวัชพืช คือต้องใช้หลังจากวัชพืช
งอกขึน้ มาแล้ว ซึง่ สารประเภทนีช้ าวไร่กต็ อ้ งเลือกให้ถกู ชนิด เช่น สารทีใ่ ช้
ก�ำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง กก หรือเถาเลือ้ ย เป็นต้น

มีนาคม-เมษายน 2562

แต่ในวันนีเ้ ราจะมาแนะน�ำให้มติ รชาวไร่รจู้ กั อุปกรณ์ชนิดใหม่
ที่น�ำมาใช้เพื่อให้สามารถฉีดพ่นสารก�ำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นย�ำ ซึง่ ก็คอื อากาศยานไร้คนขับชนิดเฮลิคอปเตอร์เล็ก ซึง่ ใน
ต่างประเทศมีการใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อการเกษตรกันมานานแล้ว
โดยใช้ในการฉีดพ่นสารเร่งความหวาน สารก�ำจัดโรคแมลง รวมถึง
สารก�ำจัดวัชพืช การใช้เฮลิคอปเตอร์เพือ่ การจัดการวัชพืชมีขอ้ ดีคอื
ท�ำงานได้รวดเร็ว
ใช้นำ�้ น้อยหรืออาจไม่ตอ
้ งใช้นำ�้ เลย
ใช้เพี ยงสารก�ำจัดวัชพื ช
ก็สามารถฉีดพ่ นได้
้
สามารถท�ำงานได้ในพื้ นทีเ่ ปียกชืน
ทีร่ ถแทรคเตอร์ หรือคนไม่สามารถ
เข้าไปท�ำงานได้
สามารถท�ำงานได้แม้ในแปลงอ้อยโตแล้ว
่ รถแทรคเตอร์ หรือคนเข้าแปลงไม่ได้
ซึง
มีความปลอดภัยกับผูใ้ ช้
่ งจากไม่ตอ
เนือ
้ งใช้คนในการฉีดพ่ น

ส่วนการจัดการให้ทนั เวลานัน้ จะต้องให้ความส�ำคัญกับเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ทจี่ ะมาช่วย อุปกรณ์ฉดี พ่นสารก�ำจัดวัชพืชในไร่ออ้ ยทีม่ ติ รชาวไร่
ใช้กนั อยูน่ นั้ ได้แก่ ถังพ่นสารแบบเป้สะพายหลัง เครือ่ งฉีดพ่นสารแบบ
ลากสาย หรือเครื่องฉีดพ่นสารแบบบูมสเปรย์ติดท้ายรถแทรคเตอร์
แทบจะกล่าวได้วา่ ชาวไร่ออ้ ยทุกคนจะต้องมีอปุ กรณ์ดงั กล่าวอย่างน้อย
1 ชนิด อุปกรณ์ดงั กล่าวมานัน้ มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน หรือจ�ำนวนไร่
ที่ท�ำงานได้ต่อวันแตกต่างกันไป ซึ่งบูมสเปรย์ติดรถแทรคเตอร์เป็น
อุปกรณ์ที่ฉีดพ่นได้สูงสุดในกลุ่มนี้

่ งเท่านัน
ใช้คนบังคับเครือ
้
ปัจจุบน
ั กลุม
่ มิตรผลได้รว
่ มกับบริษท
ั ยามาฮ่า จ�ำกัด
น�ำเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับขนาดเล็กมาทดสอบประสิทธิภาพ
่ า่ พอใจ
ในการควบคุมวัชพืชในไร่ออ
้ ย ผลการทดสอบพบว่าเป็นทีน
โดยการเติมสารเคมี 1 ครัง
้ ความจุ 24 ลิตร สามารถฉีดพ่ น
ได้ถง
ึ 20 ไร่ หรือเท่ากับอัตราสาร 1.2 ลิตร/ไร่ และใช้เวลา
่ ม
ฉีดพ่ นเพี ยง 1 นาทีตอ
่ 1 ไร่ ในขณะทีบ
ู สเปรย์ขนาด 1,000 ลิตร
่ ระมาณ 10 ไร่เท่านัน
สามารถฉีดพ่ นได้ในพื้ นทีป
้ คิดเป็นอัตรา
เท่ากับ 100 ลิตร/ไร่ ส่วนประสิทธิภาพในการควบคุมการงอก
ของวัชพื ชนัน
้ พบว่ามีประสิทธิภาพดีเช่นเดียวกับการฉีดพ่ น
ด้วยบูมสเปรย์
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GOSSIP ชาวไร่

“แม่ ส อด

พลังงานสะอาด”
ประกาศ ลุย! เป้าหมาย

อ้อยเข้าหีบ
6 แสนตัน!

ผ่านพ้นไปหมาด ๆ กับพิธีโยนอ้อย
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันเปิดหีบอ้อย
ประจ�ำปีการผลิต 2561/62 ของ บริษทั แม่สอด
พลังงานสะอาด จ�ำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก
คุณอ�ำนวย กาญจนก�ำเนิด พ.ต.สุวฒ
ั น์ มากเงิน
ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายสารวัตรทหาร มทบ.
310 คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธี
อย่างพร้อมเพรียงและเป็นก�ำลังใจให้เป้าหมาย
ปริมาณหีบอ้อยเข้าโรงงาน 600,000 ตัน
อ้อยสด 90% และค่าความหวาน 12 C.C.S.

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ่า ไฮ่ ฮ่า ไฮ่” เสร็จสิ้นไปแล้วกับการแข่งขัน “กีฬา-กรีฑา
นาสมบูรณ์เกมส์” ทีจ่ ดั ขึน้ ณ โรงเรียนนาสมบูรณ์ ต�ำบลหนองข่า อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ งานนีห้ วั หน้าเขตส่งเสริมอ้อยที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ โครงการขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์
นอกจากจะไปร่วมส่งเสียงเชียร์น้อง ๆ ในการแข่งขันแล้ว ยังมอบอุปกรณ์กฬี าให้นกั กีฬาใช้ใน
การแข่งขันครัง้ นีอ้ กี ด้วย ทั้งสวยหล่อ ใจดี ขนาดนี้ ไม่ปรบมือให้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

โครงการ
ขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์

ส่งเสริมเยาวชนไทย

เล่นกีฬา
ห่างไกล
ยาเสพติด
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GOSSIP ชาวไร่

โครงการ
ขยายมิ ต รเกษตรสมบูร ณ์

ไปถึงไร่...เข้าถึงใจ

มีนาคม-เมษายน 2562

ในช่วงฤดูกาลหีบอ้อยแบบนี้ โครงการขยายมิตร
เกษตรสมบูรณ์ เขารณรงค์ลดการเผา ทัง้ ก่อนและหลัง
ตัดอ้อย รวมทัง้ ไปให้คำ� แนะน�ำในเรือ่ งการจัดการแปลงอ้อย
หลังตัดอีกด้วยค่ะ งานนีเ้ รียกว่าไปพบชาวไร่กนั ถึงในไร่
เพือ่ รับฟังปัญหา-สาเหตุ ทีต่ อ้ งเผาอ้อย พร้อมแลกเปลีย่ น
ความรูว้ ชิ าการต่าง ๆ เพือ่ หาทางออกทีเ่ หมาะสม และ
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม แหม น่าชืน่ ใจจริง ๆ นะคะ

ปลู ก อ้ อ ย

รั ก ษ์ โ ลก
กับมิตรเกษตรสมบูรณ์

โครงการขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรม “รณรงค์
ลดการเผาอ้อยก่อน-หลังตัดอ้อย และบ�ำรุงรักษาอ้อยตอ” ณ แปลง
มิตรชาวไร่ บริเวณพื้นที่แนวท่อสูบ สถานีสูบน�้ำบาดาลขนาดใหญ่
บ้านท่าคร้อ ต�ำบลหนองข่า อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพือ่
สร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พี่น้องมิตรชาวไร่ ได้ตระหนักถึง
ผลเสียจากการเผาอ้อย ที่นอกจากจะสร้างมลภาวะทางอากาศ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และยังท�ำลายคุณภาพดินอีกด้วย
นอกจากนี้ คุณประสิทธิ์ ดิเรกโภค ผู้จัดการด้านอ้อย ได้ให้
ความรู้เรื่องการตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน ที่ส่งผลดีต่อการบ�ำรุงรักษา
อ้ อ ยตอ ช่ ว ยยื ด อายุ ข องอ้ อ ย รั ก ษาอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น และลด
การใช้สารเคมี ซึ่งเพียงมิตรผลหน่วยงานเดียวจะไม่สามารถรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มไว้ ไ ด้ หากพี่ น ้ อ งมิ ต รชาวไร่ ต้ อ งร่วมอยู่ ร่วมเจริญ
สร้างความยั่งยืนในอาชีพการท�ำไร่อ้อยไปด้วยกัน
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มีนาคม-เมษายน 2562

ไลฟ์สไตล์มิตรชาวไร่

Songkran in
เสน่หเ์ ทศกาลสงกรานต์

Regions
ภาค

เทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะเป็ น เวลาที่ ทุ ก คนได้ ผ ่ อ นคลาย สาดน�้ ำ เล่ น กั น สนุ ก สนาน หรื อ กลั บ บ้ า นไปรดน�้ ำขอพรผู ้ ใ หญ่
กันตามประเพณีแล้ว หากมองให้ลึกลงไปในแต่ละท้องถิ่นก็จะพบว่า ประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาคของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่โดดเด่นไม่ซ�้ำกัน วันนี้เราจะพามิตรชาวไร่ไปชมบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภาค ถือเป็นน�ำ้ จิ้มก่อนตัดสินใจ ว่าวันหยุดยาวแบบนี้
จะไปเที่ยวที่ภาคไหนกันดี

ภาคเหนือ : สงกรานต์ล้านนา "ป๋าเพณีป๋ ีใหม่เมือง"
“ป๋าเพณีปใ๋ี หม่เมือง” เป็นชือ่ ทีช่ าวเหนือเมืองล้านนา
เรี ย กขานกั น โดยทุ ก บ้ า นจะหยุ ด งานเพื่ อ เฉลิ ม ฉลอง
เทศกาลสงกรานต์ ทัง้ ทางศาสนา พิธกี รรม และการละเล่น
ยาวนานถึง 5 วันเป็นอย่างน้อย
สิง่ ทีช่ าวล้านนาคุน้ เคยกันดีในเทศกาลนีก้ ค็ อื ขบวนแห่
"ล่องสังขาน" ในวันสังขานล่อง (วันที่ 13 เมษายน) ทีเ่ ป็นการ
สะเดาะเคราะห์หรือลอยเคราะห์ให้ไหลไปตามน�ำ้ นอกจากนี้
ยังมีประเพณีคำ�้ โพธิ์ ถือเป็นพิธคี ำ�้ จุนศาสนา โดยให้ถอื เอา
วันที่ 14 เป็นหลัก โดยถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันใด ก็ให้คนที่
เกิดวันนัน้ มาประกอบพิธี เช่น ถ้าตรงกับวันจันทร์ ปีนนั้ ก็ให้
คนเกิดวันจันทร์น�ำไม้ไปค�้ำต้นโพธิ์ ซึ่งไม้ที่นิยมมักใช้
ไม้ ก ระถิ น น� ำ มาปอกเปลื อ กแล้ ว ทาขมิ้ น ให้ ส วยงาม
เพื่อใช้ในพิธี

ขอบคุณภาพจาก การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ภาคกลาง : "ตรุษสงกรานต์" สนุกสนานส�ำราญใจ
สงกรานต์ประเพณีทภี่ าคกลางนัน้ จะมีการท�ำบุญใหญ่ประจ�ำปี 3 วันคือ วันที่ 13
เมษายน ซึ่งเป็น "วันมหาสงกรานต์" วันที่ 14 เมษายน เป็น "วันกลาง" หรือ "วันเนา"
ทีแ่ ปลว่าอยู่ ส่วนวันที่ 15 เมษายน เรียกว่า "วันเถลิงศก" หมายถึงวันขึน้ ศักราชใหม่
ส�ำหรับประเพณีสงกรานต์ในภาคกลาง ตามแบบประเพณี จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา มีการท�ำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา
จัดจตุปัจจัยถวายพระ การบังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ การกรวดน�้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน�้ำพระพุทธรูป สรงน�้ำพระสงฆ์
การขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย และมีการท�ำขนมประเพณีที่คนมอญเรียกว่า "กวันฮะกอ" (กาละแม) เพื่อแจกจ่ายและแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันระหว่างเทศกาลด้วย
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ไลฟ์สไตล์มิตรชาวไร่

มีนาคม-เมษายน 2562

ภาคอีสาน : "บุญสรงน�้ำ" ตรุษสงกรานต์เดือนห้า
ประเพณีสงกรานต์ของชาวอีสาน ถือเป็นจรรยาปฏิบตั ทิ างสังคมทีเ่ รียกว่า "ฮีตสิบสอง" เป็นงานบุญทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนา โดยประเพณี
สงกรานต์ทอี่ สี านจะเรียก "บุญสรงน�ำ้ " หรือ "ตรุษสงกรานต์" ค�ำว่า “ตรุษ” คือ “สิน้ ” ส่วนค�ำว่า “สงกรานต์” คือ “การเคลือ่ นย้าย” โดยสงกรานต์
ในภาคอีสานนัน้ หมายถึง วันทีพ่ ระอาทิตย์เคลือ่ นย้ายจากฤดูหนาวก้าวไปสูฤ่ ดูรอ้ น ในระยะนีจ้ ะเรียกว่า ตรุษสงกรานต์ ซึง่ ก�ำหนดเอาวันขึน้ 15 ค�ำ่
เดือน 5 จึงเรียกกันว่า "บุญเดือนห้า"
ขอบคุณภาพ มติชน
พิ ธี บุ ญ เดื อ นห้ า นั้ น จะเริ่ ม เมื่ อ ถึ ง
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 เวลาบ่าย 3 โมง
พระสงฆ์จะตีกลองโฮม (รวม) โดยมีญาติโยม
จัดน�ำ้ อบ น�ำ้ หอม และหาบเอามารวมกันที่
ศาลาโรงธรรม แล้วพระสงฆ์ก็จะท�ำความ
สะอาดพระพุทธรูปและเอามารวมกันที่
ศาลาโรงธรรม โดยมีญาติโยมมาท�ำพิธสี ขู่ วัญ
สรงน�้ ำ พระพุ ท ธรู ป และสรงน�้ ำ พระสงฆ์
รุง่ ขึน้ ก็จะท�ำบุญเลีย้ งพระ ส่วนวันต่อไปเมือ่
ได้เวลาบ่ายสามโมง พระสงฆ์ก็จะตีกลอง
เตื อ นญาติ โ ยมให้ ม าสรงน�้ ำ พระพุ ท ธรู ป
โดยจะท�ำอย่างนี้ไปจนถึงวันเพ็ญเดือนหก
รวมเวลาหนึ่งเดือนเต็ม

ภาคใต้ : "ส่งเจ้าเมืองเก่า-รับเจ้าเมืองใหม่"
ชาวใต้จะมีความเชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง วันที่ 13 เมษายน หรือ
วันมหาสงกรานต์นี้ ชาวใต้จึงเรียกว่า “วันส่งเจ้าเมืองเก่า” โดยในวันนี้จะมีการช�ำระล้างท�ำความสะอาดร่างกายและบ้านเรือน บางคนก็จะ
ถือโอกาสนี้ทำ� พิธีสะเดาะเคราะห์หรือลอยแพสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ออกไป
ต่อมาวันรุ่งขึ้น ชาวใต้เรียกว่า "วันว่าง" ทุกคนจะงดการท�ำพิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากการไปท�ำบุญตักบาตรที่วัด เพราะเชื่อกันว่าวันนี้
เจ้าเมืองก็ยังสถิตอยู่บนสวรรค์ ในเมืองจึงไม่มีเจ้าเมืองประจ�ำอยู่ กิจการงานอาชีพทุกอย่างจึงต้องหยุด เพราะเกรงว่าหากประกอบกิจการ
จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากไม่มีเจ้าเมืองคุ้มครองรักษา
ส�ำหรับวันสุดท้ายเรียกว่า "วันรับเจ้าเมืองใหม่" เป็นวันที่เชื่อว่าเทวดาองค์ใหม่ได้ย้ายไปประจ�ำดูแลรักษาบ้านเมือง ซึ่งชาวบ้านก็จะ
เตรียมตัวต้อนรับด้วยการแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าแลเครือ่ งตกแต่งใหม่ๆ อย่างสวยงาม หากตระกูลใดมีญาติพนี่ อ้ งมาก ก็จะท�ำพิธรี ดน�ำ้ ผูใ้ หญ่ดว้ ย
การประกอบพิธีใหญ่ ที่เรียกว่า "ขึ้นเบญจา" ที่ต่อมาเพี้ยนเป็น "ขึ้นบิญจา" คือ ประเพณีอาบน�ำ้ คนแก่ ซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกถึงความเคารพ
นับถือพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ
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20 ซีซี/ไร

200-250 ซีซี/ไร

ฉีดทับเศษซากใบออยเกาไดเลย

มีหญาโตความยาวประมาณ 1 คืบ

20 ซีซี/ไร

400 กรัม/ไร

20 ซีซี/ไร

500 กรัม/ไร

125 ซีซี/ไร

มีลูกหญาขึ้น คุม + ฆา

มีหญาขนาดใหญ คุม + ฆา

20 ซีซี/ไร

100 กรัม/ไร

**(ฉีดพนในขณะดินมีความชื้น จะไดผลสูงสุด)**
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