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FIGHT
TOGETHER
สมร-ถนอม ภูวงษ์ไกร
สองสามีภรรยาเลือดนักสู้ “สู้ยิบตา”
พลิกผืนดินทรายสู่การทำ�ไร่แบบยั่งยืน
ด้วยการทำ�มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มประยุกต์

EDITOR’s TALK
FIGHT TOGETHER
แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
สวัสดีมติ รชาวไร่ทกุ ท่าน วารสารมิตรชาวไร่ฉบับนีม้ าทักทายทุกท่านพร้อมกับลมร้อน
และแสงแดดอบอุน่ ... ใช่แล้วครับ หน้าร้อนของพวกเราได้มาถึงแล้ว
หน้าร้อนปีนี้ หลายท่านคงมีขอ้ กังวลใจถึงภัยแล้งทีท่ ำ� ท่าจะหนักหนาสากรรจ์ไม่ใช่นอ้ ย
แต่เพือ่ นมิตรชาวไร่กไ็ ม่ตอ้ งตกใจไปครับ เพราะหากพวกเราทีย่ ดึ ถือและน�ำเอาหลักสีเ่ สาของ
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มมาประยุกต์ใช้กบั การท�ำไร่ออ้ ยมาสักระยะหนึง่ แล้ว ก็นา่ จะพอสัมผัสได้วา่
แท้จริงแล้วหลักสีเ่ สาของเรานัน้ มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการน�ำมาใช้สภู้ ยั แล้ง มิตรชาวไร่ฉบับนี้
คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผูบ้ ริหารหนุม่ ไฟแรงของเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะมาเล่าให้ฟงั ถึงข้อดีของการ
ตัดอ้อยสดให้ทิ้งใบคลุมดินเพื่อกักเก็บความชื้นและแร่ธาตุให้กับดินว่ามีประโยชน์และช่วยลด
ต้นทุนให้กบั พวกเราได้อย่างไรบ้าง และคุณบรรเทิงยังมีนโยบายทีไ่ ด้รว่ มมือกับหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยในการสนับสนุนและช่วยเหลือพีน่ อ้ งชาวไร่ออ้ ยให้มพี ลังในการต่อสูก้ บั ภัยแล้ง เพือ่
ให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ตอ่ สูอ้ ยูเ่ พียงล�ำพัง แต่มพี วกเราชาวมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มคอยเป็นก�ำลังใจ
และเป็นแรงหนุนให้กบั ทุกท่านอย่างเต็มทีค่ รับ
นอกจากนัน้ เรายังได้รบั เกียรติจากสองสามีภรรยายอดนักสู้ คุณสมรและคุณถนอม
ภูวงษ์ไกร มาถ่ายทอดเรือ่ งราวและประสบการณ์การพลิกผืนแผ่นดินทรายแห่งภูเวียงให้กลาย
เป็นอาณาจักรไร่ออ้ ยทีม่ มี ลู ค่านับสิบล้านได้อย่างน่าประทับใจ ทัง้ คุณสมรและคุณถนอมเองไม่
เพียงน�ำเอาหลักสีเ่ สามาปรับใช้เท่านัน้ แต่ยงั น�ำหลักสีเ่ สามาศึกษาอย่างถีถ่ ว้ นก่อนทีจ่ ะน�ำมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาวะของไร่ออ้ ยตน ผลลัพธ์ทไี่ ด้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ช่วยพิสจู น์ให้
มิตรชาวไร่ทา่ นอืน่ มัน่ ใจกันได้วา่ การรักษาผืนแผ่นดินบ้านเกิดของตน และหลักการท�ำไร่ออ้ ย
แบบหวังผลระยะยาวนัน้ เป็นของจริงทีส่ ามารถสร้างความยัง่ ยืนให้กบั อาชีพคนท�ำไร่ออ้ ยในยุค
ปัจจุบนั ได้
ต่อกันด้วยพีใ่ หญ่แห่งเมืองสิงห์บรุ ี คุณจ�ำเลียง ทองวัง ผูม้ หี ลักการบริหารลูกกลุม่ ทีส่ ดุ
แสนน่าประทับใจกับแนวคิด “รวยยกกลุ่มดีกว่ารวยคนเดียว” โดยคุณจ�ำเลียงสนับสนุนให้
ลูกกลุ่มเปิดโควต้าตรงกับโรงงานน�้ำตาล เพื่อประโยชน์ของลูกกลุ่มในการได้รับองค์ความรู้ที่
หลากหลายและทันสมัยจากโรงงาน และน�ำกลับมาแลกเปลีย่ น ถ่ายทอด ต่อยอดกันภายในกลุม่
จากวิธกี ารดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ปจั จุบนั กลุม่ ชาวไร่ยคุ ใหม่ของพีใ่ หญ่ จ�ำเลียง มีสมาชิกมากกว่า
100 ราย และเป็นกลุม่ ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ามีความเข้มแข็งและ
เป็นพลังส�ำคัญต่อการผลิตอ้อยคุณภาพเป็นอย่างมาก
ครับ
ตบท้ายกันด้วยเรื่องราวคลายร้อน ที่จะท�ำให้
ท่านเพลิดเพลินไปกับความสดใสของหน้าร้อนได้อย่าง
สบายใจ ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ ในการดูแลร่างกายและ
จิตใจในหน้าร้อน พร้อมกับเมนูอาหารคลายร้อนฉบับ
พืน้ บ้าน ทีจ่ ะท�ำให้ทา่ นเลิกหงุดหงิด เบือ่ อาหารเพราะ
อากาศเหนียวเหนอะหนะกันสักที อย่าลืมนะครับ หน้า
ร้อนแบบนี้ ขอเพียงแต่เราพึงระลึกไว้เสมอว่า ร้อนกาย
นัน้ พักเดียวก็หาย แต่ตอ้ งระวังไม่ให้ใจของเรานัน้ ร้อน
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
รุม่ ตามไปด้วยเด็ดขาดครับ
บรรณาธิการ

TEAM
ที่ปรึกษา
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
วิโรจน์ ภู่สว่าง
วิชรัตน์ บุปผาพันธุ์
อภิวัฒน์ บุญทวี
ไพฑูรย์ ประภาถะโร
นิวัตร พัฒนนุสินธุ
สกล รักสัตย์
ปฏิพัทธ์ นามเขต
ทวีป ทัพซ้าย
ทรงศักดิ์ เบญจพิพิธ
เพิ่มศักดิ์ งามผ่องใส
จิระ กุพุชะ
บรรณาธิการ
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
รองบรรณาธิการ
ภาณุพงศ์ กองพุฒิ
กองบรรณาธิการ
กลุ่มงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย
บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด
บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านอ้อย
อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร
ฐาปกรณ์ ศรีรัตนลิ้ม
กุลจิรา จุลเจริญ
ภาพ
จักรกฤษณ์ เฉยชมผล
ศิลปกรรม/ออกแบบปก
กีรติ วรรณเลิศศิริ
พิสูจน์อักษร
กมลวรรณ เสือปาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
call center โทร 02-794-1888
รณชัย ปูทอง
บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด
โทร 081 373 5287
นิเวศ สุวรรณบุตร
บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด
โทร 098 448 6861
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มิตรผลกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพลงนาม MOU

7 หน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา “การท�ำงานของเด็กในไร่ออ้ ย” โดย
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ และคุณสุรพจน์ รัชชุศริ ิ รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงาน
ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ต�ำรวจ ทหาร นายอ�ำเภอกุฉินารายณ์
สมาชิกสมาคมชาวไร่ออ้ ย และชาวไร่ออ้ ยในจังหวัดกาฬสินธุร์ ว่ มเป็นสักขี
พยาน

รอบรั้ว
ชาวไร่

พัฒนาทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย senior # 3

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาบุตรหลาน
ชาวไร่ออ้ ย ในโครงการ ทายาทเถ้าแก่ไร่ออ้ ย senior (ช่วย
ผูป้ กครองท�ำไร่) หลังจากได้เรียนรูพ้ นื้ ฐานและศึกษาดูงานการจัดการไร่ออ้ ย
สมัยใหม่สกู่ ารท�ำไร่ออ้ ยอย่างยัง่ ยืนแล้ว ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 3 ทีก่ ลุม่ ทายาทฯ
ได้รบั ทราบข่าวสารอ้อยและน�ำ้ ตาล ทิศทาง แนวโน้มของอาชีพชาวไร่ออ้ ย
ในอนาคต พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
กับกิจกรรมศึกษาดูงานวิธวี ดั ค่าความหวานอ้อย (C.C.S.) และกระบวนการ
ผลิตน�ำ้ ตาล

ใส่ปยุ๋ ใส่นำ้ � ใส่ใจ อ้อยตองามไว กำ�ไรแน่นอน

ช่วงปลายเดือนมกราคม ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่รว่ มกับฝ่ายเพิม่
ผลผลิต โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลภูหลวง จัดมหกรรมสาธิต
รณรงค์ การไถเตรียมดิน ปลูกอ้อยน�ำ้ ราดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
การบ�ำรุงอ้อยตอ โดยมี คุณจิระ กุพชกะ ผูอ้ ำ� นวยการด้านอ้อยพร้อม
ผูบ้ ริหารทุกท่าน ให้มมุ มองแง่คดิ ในการบ�ำรุงตออ้อยและการเปรียบเทียบ
ต้นทุนการท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่ ให้ชาวไร่ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
พร้อมด้วยกรมสวัสดิการแรงงาน จังหวัดเลย ร่วมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
แนวทางการปฏิบตั ถิ งึ การใช้แรงงานในภาคเกษตรกร และชีแ้ จงผลก
ระทบของชาวไร่ออ้ ยจากการใช้แรงงานเด็กในไร่ออ้ ย รวมถึงสวัสดิการ
ต่างๆ ของผูใ้ ช้แรงงาน
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ผู้นำ�กลุ่มชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำ�ตาล
มิตรผล ด่านช้าง

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดประชุมประจ�ำเดือน ผูน้ ำ� กลุม่
ชาวไร่ออ้ ย ซึง่ เป็นตัวแทนชาวไร่ออ้ ยรายเล็ก (ท�ำไร่ออ้ ยไม่เกิน 500 ตัน) ใน
เขตส่งเสริมของโรงงานฯ กว่า 1,200 ราย เพือ่ รับข่าวสารอ้อยและน�ำ้ ตาล
พร้อมองค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการบริหารจัดการไร่ออ้ ยอย่างยัง่ ยืน ส�ำหรับ
ถ่ายทอดต่อสมาชิกกลุม่ ชาวไร่ออ้ ยในการดูแลของตนเอง
ขอเชิญชวนเกษตรกร ปลูกอ้อยเป็นพืชทางเลือกทีอ่ นาคตยังสดใส แต่
มีพนื้ ทีไ่ ม่มาก 5 ไร่ 10 ไร่ ก็สามารถจดทะเบียนเป็นชาวไร่ออ้ ยคูส่ ญั ญากับ
โรงงานฯ ได้แล้ว โดยสามารถติดต่อเขตส่งเสริมใกล้บา้ นท่าน หรือ ผูน้ ำ� กลุม่
ชาวไร่ออ้ ยในหมูบ่ า้ นของท่าน

รอบรั้ว
ชาวไร่

ดูงานเตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อยภูเขียว

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ด้านอ้อย โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเขียว จัด
กิจกรรมศึกษาดูงานเตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อย ให้กบั ชาวไร่
เขตส่งเสริมอ้อยที่ 7 ณ แปลงอ้อยบ้านเรือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ของ
นางทองเลือ่ น สิงห์แก้ว ซึง่ เป็นชาวไร่ออ้ ยเขตส่งเสริมที่ 7 โดยกิจกรรมใน
วันนัน้ จัดให้มกี ารสาธิต ปลูกอ้อยระยะร่อง 1.85 เมตร วัตถุประสงค์เพือ่
ให้ชาวไร่ และสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการจะเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถตัดเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญในขั้นตอนการเตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อย
และการใช้เครือ่ งมือในการเตรียมดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ เพือ่
เป็นการรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต

ประชุมหัวหน้ากลุม่ ชาวไร่ออ้ ย

ด้านอ้อย มิตรผล ภูเวียง ได้จัดการประชุมผู้น�ำกลุ่ม
ชาวไร่อ้อย ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และเป้าหมายด�ำเนินงานหัวหน้า
กลุ่มปี 58/59 และจ่ายผลตอบแทนการด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ประจ�ำเดือน การให้ความรู้เรื่องการบ�ำรุงตออ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ให้สูงขึ้น และการให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีหัวหน้ากลุ่มที่เข้าร่วม
ทั้งหมด 193 คน
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สูตรลับมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
700.ตัดอ้อยสดทิง้ ใบคลุมดิน
ช่วยรักษาความชืน้ สะสมในดิน
เทียบเท่ากับน�ำ้ ฝน

700.-

เทียบเท่ากับรถบรรทุกน�ำ้ 3 เทีย่ ว
ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถงึ

700.-

100 มิลลิเมตร
2,100 บาท

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

สเปเชี่ยล สกุ๊ป

SPECIAL SCOOP :

MSF CANE
GROWER
มิตรชาวไร่จากต่างแดน
เป็นปีที่สองที่กลุ่มมิตรผลประเทศไทยได้ให้การต้อนรับชาวไร่อ้อย
จากประเทศออสเตรเลีย โดยในปีนชี้ าวไร่ออ้ ยทีข่ า้ มน�ำ้ ข้ามทะเลจากอีกทวีป
เดินทางมาสูด่ นิ แดนสุวรรณภูมิ มาจากเมืองใหญ่ทเี่ ป็นแหล่งปลูกอ้อยชือ่
ว่าเทเบิลแลนด์ (Tableland) แต่มพ
ี นื้ ทีป่ ลูกอ้อยทีม่ คี วามแตกต่างกันใน
เรื่องสภาพภูมิอากาศ ชาวไร่อ้อยในพื้นที่แรกมีฝนตกเฉลี่ยถึง 4,000
มิลลิเมตรต่อปี ในขณะที่ อีกพืน้ ทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ฝนน้อยมากต้องมีการให้นำ�้
อ้อย ดังนัน้ การจัดการไร่ออ้ ยของชาวไร่จงึ มีความแตกต่างกัน พืน้ ทีล่ มุ่
ต้องจัดท�ำระบบระบายน�้ำออกจากแปลงอ้อยให้เร็วเพื่อไม่ให้น�้ำท่วมแปลง
ส่วนในอีกพืน้ ทีท่ มี่ กี ารให้นำ�้ อ้อยต้องพึง่ พาระบบชลประทานและมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการใช้นำ�้

8 มิตรชาวไร่

ชาวไร่อ้อยในทริปนี้เดินทางมาทั้งหมด 22 ครอบครัว
รวม 29 ท่าน โดยเข้าเยี่ยมชมกลุ่มมิตรผลส�ำนักงานใหญ่
กรุ ง เทพมหานครในวั น แรกที่ ม าถึ ง และได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ
กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย CEO กลุม่ มิตรผล จัดเลีย้ งอาหารเย็น
ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง วันถัดมาคณะฯ ได้เดินทางไปเยีย่ มชม
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลด่านช้าง สุพรรณบุรี ระหว่างทางเราได้แวะ
ให้ชาวไร่ออ้ ยได้รจู้ กั กับสัตว์ทอี ยูค่ เู่ กษตรไทยมายาวนาน ณ สถานที่
ท่องเทีย่ ว “บ้านควาย” อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นับ
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่สืบสานกันมาแต่
โบราณ พอมาถึงโรงงานฯ ก็ได้รบั ฟังบรรยายสรุปภาพรวมของ
อุทยานมิตรผลด่านช้าง และเข้าเยีย่ มชมลานรับอ้อย จากนัน้ ได้
เดินทางต่อไปดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงานเอทานอล และเข้า
ชมจุดสุดท้ายที่โรงบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อนชาวไร่อ้อยของเราจาก
ออสเตรเลียพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “คิดไม่ถงึ ว่ากลุม่ มิตรผลทีไ่ ป
ลงทุนในต่างแดนจะใหญ่โตอย่างนี”้
เข้ า วั น ที่ ส าม ที ม งานต้ อ นรั บ ได้ น� ำ คณะไปดู ง าน
การผลิตปุ๋ยหมักจากกากหม้อกรอง ที่ไร่หนองกระทุ่ม 1 โดย
คุณจ�ำนาญ โคตรภูเวียง ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปุย๋ ได้บรรยายให้ทราบถึง
กระบวนการผลิตปุย๋ ฯ จากนัน้ เดินไปดูงานมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ณ

ไร่หนองกระทุม่ 2 ภาคบ่ายเดินดูงานการตัดอ้อยสดด้วยแรงงาน
คน โดยชาวไร่ออ้ ยออสเตรเลีย ขอท้าแข่งตัดอ้อยสดกับคนงานตัด
อ้อยชาวไทย บรรยากาศเป็นทีน่ า่ สนุกสนาน จากนัน้ เดินทางต่อ
ไปยังแปลงอ้อยของชาวไร่ทเี่ ข้าร่วมโครงการมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
ที่บ้านแจงงาม ชาวไร่ออสเตรเลียได้โชว์ทักษะการขับรถตัดอ้อย
ด้วยตนเอง สักพักจึงเดินทางต่อไปยังอ�ำเภอดอนเจดียเ์ พือ่ เยีย่ มชม
โครงการเปลีย่ นพืน้ ทีน่ าชลประทานเป็นไร่ออ้ ย พร้อมพบปะและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำไร่อ้อยกับชาวไร่ที่ร่วมโครงการ
ทีม่ ารอต้อนรับ ก่อนกลับเข้าทีพ่ กั ได้แวะเยีย่ มไร่ออ้ ยต้นแบบมิตร
ผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ของคุณธีระชัย วัชราไทย ดูการตัดอ้อยด้วยรถตัด
และดูการบ�ำรุงอ้อยตอ
วันทีส่ ี่ ได้จดั ให้มกี ารร่วมเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำไร่
อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm System) ระหว่างชาวไร่ออ้ ยไทย
กับชาวไร่ออ้ ยออสเตรเลีย โดยมีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจหลายประเด็น เช่น
ในพืน้ ทีใ่ ห้นำ�้ ทีอ่ อสเตรเลียต้องมีคา่ ใช้จา่ ยท�ำให้ตน้ ทุนการ
ปลูกอ้อยเพิม่ ขึน้ ต่างกับของไทยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าน�ำ 
้ รวมถึงเรือ่ ง
ค่าแรงทีป่ ระเทศไทยถูกกว่า ท�ำให้การท�ำไร่ออ้ ยทีอ่ อสเตรเลียต้อง
มีการจัดการที่ดีและจะต้องพัฒนาการปลูกเพื่อให้อ้อยมี Yield
และ C.C.S สูงๆ เพือ่ ให้คมุ้ ค่าการลงทุนและมีกำ� ไร
การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรแบบไทยกั บ แบบ
ออสเตรเลีย ในประเทศไทยแปลงอ้อยมีขนาดเล็กจะต้องรวม

แปลงให้ได้ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรใหญ่ได้
ประสิทธิภาพสูงและคุม้ ค่ากับการลงทุน
เรื่ อ งการให้ น�้ ำ หยด ทางออสเตรเลี ย ก็ ใ ห้ น�้ ำ หยด
เช่นเดียวกัน แต่เป็นการให้นำ�้ หยดใต้ดนิ ชาวไร่ออสเตรเลีย สงสัย
ว่าท�ำไมชาวไร่ออ้ ยของไทยจึงไม่ทำ 
� และทราบสาเหตุวา่ เนือ่ งจาก
ระบบน�ำ้ หยดใต้ดนิ จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงค่อนข้างสูง ซึง่
ชาวไร่ออสเตรเลียแนะน�ำว่า ระบบน�ำ้ หยดใต้ดนิ จะดีถา้ ใช้วสั ดุที่
คงทน และต้องดูแลไร่ออ้ ยให้สะอาด เรียบร้อยเพือ่ ไม่ให้เป็นทีอ่ ยู่
ของหนู
หลังจากการเสวนาจบลง ทางทีมต้อนรับได้มอบ
ของทีร่ ะลึกแก่ชาวไร่ออ้ ยของทัง้ สองประเทศ ทัง้ นี้ ทีมงาน
ขอขอบคุณชาวไร่อ้อยของประเทศไทยที่ร่วมกันต้อนรับ
เพื่อนชาวไร่อ้อยจากออสเตรเลียอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง
เพื่อนชาวไร่ต่างแดนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขา
ประทับใจในมิตรภาพ และการต้อนรับอันอบอุ่น ตลอด
จนมิตรไมตรีที่พวกเรายื่นให้ตลอดเวลาที่พวกเขามาเมือง
ไทย และพวกเขารูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวมิตรผล
ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการพบปะชาวไร่ของ
ทั้งสองประเทศอีก เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาการท�ำ
ไร่ออ้ ยให้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไป

มิตรชาวไร่
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หนึ่งมิตรชิดใกล้

GIVE
FORWARD
แล้งอะไรก็แล้งได้ ขอแค่อย่าแล้งน�้ำใจ
แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
พีน่ อ้ งมิตรชาวไร่ทกุ ท่านครับ ความพยายามทีจ่ ะสร้างความ
มั่งคั่งให้กับอาชีพชาวไร่ให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มทีเ่ ราได้รว่ มกันท�ำมาตลอด 2 ปี วันนีไ้ ด้รบั
การยอมรับบนเวทีโลกแล้วนะครับ โดยหน่วยงานทีร่ บั รองมาตรฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลสูค่ วามยัง่ ยืนระดับโลกทีช่ อื่ ว่า
บอนซูโคร (Bonsucro) ได้มอบรางวัลความยัง่ ยืนแบบบอนซูโคร
“Bonsucro Sustainability Award 2015” ให้กบั มิตรผล
โมเดิรน์ ฟาร์มในช่วงปลายปีทผ
ี่ า่ นมาในงานฉลองการแจกรางวัลและ
ดินเนอร์ประจ�ำปีของบอนซูโคร (Bonsucro Annual Dinner &
Bonsucro Awards Ceremony) ณ ประเทศบราซิล ซึง่ เรา
เป็นรายแรกของเอเชียทีไ่ ด้รบั รางวัลแห่งความยัง่ ยืนนี้
10 มิตรชาวไร่

“ผมต้องขอขอบคุณมิตรชาวไร่ทกุ คนทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมกับเรามาตัง้ แต่ตน้
ผมกล้าพูดได้เลยว่าความส�ำเร็จในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ได้เพราะมิตรชาวไร่ เพราะ
ในวันทีเ่ ราตัดสินใจเปลีย่ นมาท�ำไร่วถิ ใี หม่ ก้าวสูก่ ารท�ำไร่ออ้ ยแบบมิตรผล
โมเดิรน์ ฟาร์มด้วยกันนัน้ ในช่วงแรกเป็นช่วงทีท่ า้ ทายพวกเราอยูพ่ อสมควร
แต่เมือ่ ผ่านมา 2 ปี เราได้พสิ จู น์แล้วว่า การเปลีย่ นมาใช้องค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาปรับใช้กับการท�ำไร่อ้อยนั้นช่วยอนุรักษ์ผืนดิน
ผืนน�้ำและสร้างความยั่งยืนให้อาชีพของเราได้จริง และชาวไร่ไทยก็
ท�ำได้ โดยเฉพาะการรณรงค์เลิกเผาอ้อย ตัดอ้อยสดทิง้ ใบไว้คลุมดินนัน้ ได้
ให้อะไรกับเรามากกว่าที่คิดกันครับ จากสภาวะการณ์อากาศแปรปรวน
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งท�ำให้หลายคนกังวลใจกับสถานการณ์
น�ำ้ ทีจ่ ะน�ำมาอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ในภาคการเกษตรของเราก็ยอ่ มได้รบั
ผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่สำ� หรับมิตรชาวไร่ทปี่ ลูกอ้อยแบบมิตรผล
โมเดิรน์ ฟาร์มตามหลักสีเ่ สาผมมัน่ ใจว่าจะผ่านหน้าแล้งนีไ้ ปด้วยกันได้ครับ
เพราะการตัดอ้อยสดทิง้ ให้ใบคลุมดินได้ชว่ ยรักษาความชืน้ สะสมในดินไว้ได้
เทียบเท่ากับน�ำ้ ฝนทีต่ กลงมาได้ถงึ 100 มิลลิเมตร ซึง่ น�ำ้ ในปริมาณเดียวกัน
นีห้ ากเราต้องจ้างรถบรรทุกน�ำ้ มาเข้าไร่จะเทียบเท่ากับรถบรรทุกน�ำ้ 3 เทีย่ ว
เทีย่ วละ 700 บาท ลองบวกลบคูณหารดูสคิ รับ เราสามารถประหยัดเงินใน
ส่วนนีไ้ ด้ 2,100 บาท เลยทีเดียว เห็นถึงความคุม้ ค่าของการเปลีย่ นมาตัด
อ้อยสดตามหลักมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
สิ่งเหล่านี้คือหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่พวกเราก�ำลังท�ำอยู่นั้น
เราเดินมาถูกทางแล้ว มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มไม่ใช่เป็นแต่เพียงแนวคิดทีช่ ว่ ย

ลดต้นทุนและเพิ่มผลก�ำไรให้กับมิตรชาวไร่เท่านั้น แต่ยังสร้างแนวทาง
ที่ท�ำให้พวกเราสามารถฝ่าฟันวิกฤติภัยแล้งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนี้ได้อีกด้วย
ภัยแล้งที่ว่าหนักก็จะกลายเป็นเบาส่งผลกระทบกับอาชีพท�ำมาหากินของ
พวกเราไม่มากอย่างทีห่ ลายคนกังวลกันครับ
ในส่วนของภาคองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับที่สูงขึ้นไปอย่าง
หอการค้าไทยทีก่ ลุม่ มิตรผลเป็นสมาชิกอยูน่ นั้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการในภาค
เอกชนนับสิบราย อาทิ ไทยน�ำ้ ทิพย์ เซ็นทรัลกรุป๊ ดับเบิล้ เอ ธนาคารกสิกรไทย
ไทยพีบเี อส เป็นต้น ต่างก็ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมบรรเทาภัยแล้งที่
เกิดขึน้ ครัง้ นีเ้ ช่นกันครับ โดยเราได้จบั มือกันจัดท�ำโครงการ “แบ่งน�ำ้ ใช้ ปัน
น�ำ้ ใจ สูภ้ ยั แล้ง” ขึน้ เพือ่ วางแนวทางในการออกมาตรการบรรเทาภัยแล้ง
โดย 4 มาตรการทีก่ ลุม่ มิตรผลเราได้วางนโยบายไว้ ได้แก่
• ควบคุมและลดการใช้น�้ำภายในโรงงานน�้ำตาลมิตรผลและไร่
บริษทั ฯ ลงอีกร้อยละ 30 เพือ่ น�ำร่องสร้างจิตส�ำนึกการประหยัดน�ำ้ ให้เกิด
ขึน้ ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล และสร้างการตระหนักรูใ้ ห้คนในองค์กร
ได้มสี ว่ นร่วมและมีสว่ นรับผิดชอบต่อภาวะภัยแล้งทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนัน้ เรา
ยังให้ความส�ำคัญกับการก�ำจัดของเสียให้เกิดคุณค่าสูงสุด (Zero Waste)
โดยน�ำน�้ำเสียจากการหีบอ้อยกลับมาบ�ำบัดแล้วน�ำกลับมาลดน�้ำต้นไม้
ภายในโรงงานต่อไป

“เราได้พสิ จู น์แล้วว่า
การเปลีย่ นมาใช้องค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีทนั สมัยเข้ามาปรับใช้
กับการท�ำไร่ออ้ ยนัน้ ช่วยอนุรกั ษ์
ผืนดิน ผืนน�ำ้ และสร้างความยัง่ ยืน
ให้อาชีพของเราได้จริง”
• รณรงค์ให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน เราคงเคยได้ยนิ ค�ำกล่าวที่
ว่าน�ำ้ ใจมีให้เท่าไหร่กไ็ ม่มวี นั หมดไหมครับ ผมคิดว่าหลักการนีใ้ ช้ได้ผลเสมอ
กลุม่ มิตรผลจะรณรงค์ให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันขึน้ หากบ้านไหนมีบอ่ น�ำ้
บาดาล มีนำ�้ กักเก็บไว้ใช้เพียงพอแล้ว ก็ให้นำ� ออกมาแบ่งปันแจกจ่ายกันใน
หมูเ่ พือ่ นมิตรชาวไร่ เพือ่ บรรเทาวิกฤตภัยแล้งและแบ่งปันน�ำ้ ใจสูเ่ พือ่ นร่วม
อาชีพครับ
• บ่อบาดาลบรรเทาทุกข์ โดยหากมีการส�ำรวจแล้วพบว่าในพืน้ ทีใ่ ด
มีแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ แต่ไม่มกี ำ� ลังหรือไม่พร้อมทีจ่ ะขุดบ่อบาดาล ขอให้พนี่ อ้ ง
มิตรชาวไร่แจ้งมาทีเ่ ราผ่านทางโรงงานน�ำ้ ตาลหรือทีไ่ ร่บริษทั ได้เลยครับ เรา
จะจัดหาอุปกรณ์และก�ำลังคนไปขุดบ่อบาดาลให้ทา่ นถึงทีค่ รับ
• จัดส่งล�ำเลียงน�ำ้ กลุม่ มิตรผลจะช่วยกระจายน�ำ้ ให้กบั พีน่ อ้ งมิตร
ชาวไร่อย่างทั่วถึง โดยเรื่องลอจิสติกส์ขนส่งน�้ำจากแหล่งน�้ำเข้าไร่นั้นเป็น
เรือ่ งทีม่ ติ รชาวไร่วติ ก เราต้องช่วยกันครับ ท่านทีม่ แี หล่งน�ำ้ แต่ขาดอุปกรณ์
หรือรถขนน�ำ้ ขอให้แจ้งมาทีเ่ ราได้เลยเช่นกัน ผมและทีมงานจะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกเรือ่ งการจัดส่งและกระจายน�ำ้ ไปให้ทวั่ ถึงทีส่ ดุ ครับ
นีค่ อื 4 มาตรการทีผ่ มและกลุม่ มิตรผลน�ำเสนอเพือ่ ช่วยกันบรรเทา
ทุกข์ให้พนี่ อ้ งมิตรชาวไร่ให้สามารถฝ่าวิกฤตภัยแล้งในปีนไี้ ปได้พร้อมๆ กัน
อุปสรรคและปัญหาจะท�ำให้เราแข็งแกร่งขึน้ ในสถานการณ์แบบนีก้ เ็ ช่นกัน
ครับ ขอให้ทา่ นรับรูว้ า่ ท่านไม่ได้กำ� ลังสูอ้ ยูต่ ามล�ำพังนะครับ แต่เราก�ำลังสู้
อยูด่ ว้ ยกัน

แล้งอะไรก็แล้งได้ ขอแค่อย่าแล้งน�้ำใจ
แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
มิตรชาวไร่ 11

COVER STORY :

FIGHT
TOGETHER
สมร-ถนอม ภูวงษ์ไกร

สองสามีภรรยาเลือดนักสู้ “สู้ยิบตา”
พลิกผืนดินทรายสู่การทำ�ไร่แบบยั่งยืน
ด้วยการทำ�มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มประยุกต์

พืน้ ทีแ่ ถบภาคอีสานของไทยเรานี้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกอ้อย
มากทีส่ ดุ ในประเทศ โดยมีการเพาะปลูกไร่ออ้ ยถึงประมาณ 2.8 ล้าน
ไร่ หรือประมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทัว่ ประเทศ แต่
เมื่อดูปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยของอ้อยที่ปลูกในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือกลับมีเพียง 10 ตันต่อไร่ ซึง่ นับเป็นปริมาณผลผลิตที่
ต�ำ่ กว่าผลผลิตเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ
ปัญหาส�ำคัญของการท�ำไร่ออ้ ยในภาคอีสาน อันเป็นปัญหา
สุ ด คลาสสิ ค ที่ เ พื่ อ นชาวไร่ อ ้ อ ยในพื้ น ที่ ภ าคอี ส านทุ ก ท่ า นน่ า จะ
ตระหนักดีนนั่ คือ ปัญหาเรือ่ งสภาพของดินซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเป็น
ดินร่วนทรายหรือดินทราย ซึ่งมักมีปัญหาเรื่องความชื้นของดิน
และปัญหาเรื่องความแล้งที่ส่งผลกระทบให้ผลิตผลของไร่อ้อยมี
ปริมาณน้อยกว่ามาตรฐาน
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คุณสมรและคุณถนอม ภูวงษ์ไกร คูส่ ามีภรรยาเลือดอีสาน
จาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ก็เป็นหนึ่งในมิตรชาวไร่ที่ต้องปวดหัว
กับปัญหาคุณภาพดินเช่นกัน โดยสภาพดินในพืน้ ทีข่ องคุณถนอม
และคุณสมรซึง่ รวมแล้วมีประมาณ 600 ไร่ เป็นพืน้ ทีด่ นิ ร่วนปนดิน
ทรายทีค่ อ่ นข้างแห้งแล้ง ยิง่ ช่วงหน้าแล้ง น�ำ้ ในล�ำห้วยต่าง ๆ จะตืน้
เขินไม่สามารถกักเก็บน�ำ้ ไว้ได้
“สมัยก่อนมีคนมาดูดนิ ท�ำไร่ออ้ ยเราแล้วก็สา่ ยหัว บอกให้
เราย้ายหนีไปเถอะ ปลูกอะไรไม่ได้หรอก ดินแบบนี้ แต่เราบอกว่า
ไม่ยา้ ย เราจะสู้ ก็จะให้ยา้ ยไปทีไ่ หนนีค่ อื บ้านของพวกเรา” คุณสมร
เล่าย้อนความหลังให้พวกเราฟัง

ปัญหามีไว้สู้ ไม่ได้มีไว้ถอย

หลังจากตัดสินใจแน่วแน่วา่ จะอยูส่ ทู้ ำ� ไร่ออ้ ยบนผืนแผ่นดิน
ของตนเอง คุณสมรและคุณถนอม ก็มงุ่ มัน่ หาวิธที จี่ ะจัดการพลิก
ฟื้นผืนดินทราย ให้กลายเป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว จนได้มารูจ้ กั กับมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ซึง่
เน้นเรือ่ งระบบการปลูกอ้อยรูปแบบใหม่ทกี่ ลุม่ มิตรผลได้พฒ
ั นาขึน้
บนพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตทีม่ ากกว่า และยังรักษา
อ้อยตอให้มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ของธาตุอาหารเพื่อการเก็บ
14 มิตรชาวไร่

เกีย่ วในครัง้ ต่อๆ ไป
“ตอนทีไ่ ด้ฟงั โรงงานน�ำ้ ตาลมาแนะน�ำการปลูกอ้อยแบบ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ในใจตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่า เราต้อง
ลอง เพราะจากปัญหาดินทรายทีเ่ ราเผชิญอยูต่ อนนัน้ ก็เรียกว่า
หนักมาก ถ้าเราไม่ลองปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำไร่ เราจะอยูไ่ ม่
ได้แน่นอน เราต้องหาวิธลี ดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต ซึง่ เป็นหลักการที่
สอดคล้องกับของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เราเลยตัดสินใจเปลี่ยน
พืน้ ทีท่ มี่ อี ยูท่ งั้ หมด 600 กว่าไร่ มาเดินตามแบบมิตรผล” คุณถนอม
กล่าว
หลักสี่เสาประยุกต์สู่ความสำ�เร็จที่ยั่งยืน
“เราท�ำตามหลักสีเ่ สาของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มมา 3 ปีแล้ว
เรียกได้ว่าเป็นคนแรกๆ ของแถบภูเวียงที่หันมาท�ำ ก็ทดลองท�ำ
ลองผิดลองถูกด้วยกันมา ก็พบว่าปัญหาดินทรายนี้ ถ้าเราบ�ำรุงให้ดี
และใช้มันสมองสองมือของเราจัดการมัน ปัญหาที่เราเคยคิดว่า
หนักหนา ทีจ่ ริงก็ไม่เท่าไหร่หรอก” คุณสมร และคุณถนอมกล่าว
ด้วยใบหน้าเปือ้ นยิม้ กับทีมงาน
หลักสีเ่ สาของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มนี้ เป็นเสมือนคัมภีรใ์ ห้
พี่น้องชาวไร่อ้อยได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางการท�ำไร่อ้อยยุคใหม่ให้

ถ้าเราไม่ลองปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำไร่
เราจะอยูไ่ ม่ได้แน่นอน เราต้องหาวิธลี ดต้นทุน
เพิม่ ผลผลิต ซึง่ เป็นหลักการทีส่ อดคล้อง
กับของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มเราเลยตัดสินใจเปลีย่ น

ถ้าเลือกได้ตดั อ้อยสดดีกว่าเห็นๆ ราคาอ้อยสดก็ดกี ว่า
ได้สงู กว่า ก�ำไรมันอยูต่ รงนีด้ ว้ ย
ทีส่ ำ� คัญดินของเราเป็นดินทรายกักเก็บน�ำ้
และธาตุอาหารในดินได้นอ้ ยอยูแ่ ล้ว ถ้ายิง่ เผาอ้อย
ก็ยงิ่ เป็นการท�ำลายดินโดยไม่รตู้ วั การปลูกอ้อยปีตอ่ ๆ
ไปมันจะไปได้ผลิตผลคุณภาพดีได้ยงั ไง

16 มิตรชาวไร่

ประสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ตามหลักสีเ่ สานีม้ ไิ ด้เป็นเหมือนต�ำรา
เรียนอันเป็นสูตรตายตัวให้มิตรชาวไร่ท�ำตามแต่เพียงอย่างเดียว
หากแท้จริงแล้ว หลักความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นคือ การศึกษา
และน�ำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ สภาพ
ภูมอิ ากาศ และความพร้อมของมิตรชาวไร่แต่ละคน
“หัวใจของหลักสีเ่ สาคือองค์ความรู้ พอเราได้เข้าใจว่าการ
ปลูกอ้อยยุคใหม่มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้าง พอท�ำแล้วมี
ผลดีกบั เราอย่างไร ช่วยลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิตได้อย่างไร เราก็เอา
มาทดลองใช้กบั ไร่ของเรา แต่เราไม่ได้ทำ� ตามอย่างเดียว เราต้อง
พิจารณาเองด้วยว่า หลักการข้อไหนมันเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องเรา
อย่างที่บ้านเราเป็นดินทราย เราก็ต้องประยุกต์กระบวนการขั้น
ตอนซึง่ ต้องผ่านการลองผิดลองถูกไปด้วยกัน มันต้องสูก้ นั จนกว่า
จะค้นพบวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ”
สูย้ บิ ตาประยุกต์เสาทีห่ นึง่ : บำ�รุงดินด้วยข้าวไร่
หลักการแรกของโมเดิรน์ ฟาร์มนัน้ ได้แนะให้ชาวไร่ปลูกพืช
ตระกูลถัว่ เพือ่ ให้สารอาหารกับดิน แต่คณ
ุ ถนอมและคุณสมรพบ
ว่า ด้วยพืน้ ดินทีเ่ ป็นดินทรายนัน้ ท�ำให้พชื ตระกูลถัว่ เติบโตค่อนข้าง
ยาก ดังนัน้ พืชทางเลือกทีส่ องสามีภรรยานักสูเ้ ลือกทดลองน�ำมา
ปรับใช้บำ� รุงดินแทนพืชตระกูลถัว่ คือ “ข้าวไร่” โดยข้าวไร่เป็นพืช
ทางเลือกที่สามารถเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ดิน อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดินได้
ดีไม่นอ้ ยไปกว่าถัว่ เหลืองและปอเทือง แถมยังน�ำผลผลิตมาบริโภค
ภายในครัวเรือนได้อกี ด้วย
“ปีนี้ ระหว่างทีพ่ กั ดินปลูกอ้อย ผมก็ลองปลูกข้าวไร่เพิม่
เป็น 70 ถุง ข้อดีของข้าวไร่คอื ปลูกง่าย ใช้นำ�้ น้อย นอกจากเราได้
บ�ำรุงดินแล้ว ผลพลอยได้คอื บ้านผมแทบจะไม่ตอ้ งซือ้ ข้าวกิน เรา
น�ำผลผลิตมากินกันในบ้าน ได้แบ่งปันให้เพือ่ นบ้านด้วย แถมยัง
มั่นใจว่าเป็นข้าวที่เราปลูกเองปลอดสารพิษแน่” คุณถนอมพูด
อย่างภูมใิ จ
สู้ยิบตาประยุกต์เสาที่สอง : ลดการไถพรวนบดอัด
หน้าดินด้วยการพูนโคน
จากหลักการโมเดิรน์ ฟาร์มทีส่ นับสนุนให้มติ รชาวไร่ยกร่อง
หรือ ขึน้ เบดฟอร์ม (bed form) ก่อนการปลูกอ้อยเพือ่ ลดภาระใน
การเตรียมดิน แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว คุณสมรคุณถนอมกลับพบว่า
การปลูกอ้อยในพื้นที่ดินทรายนั้นจ�ำเป็นต้องสร้างแนวเบดฟอร์ม
หลังจากทีล่ งท่อนพันธุไ์ ปแล้ว และยังต้องลงท่อนพันธุใ์ ห้ลกึ จาก
นัน้ จึงค่อยใช้วธิ พี นู โคน โดยการไถดินระหว่างร่องเข้ามากลบทีโ่ คน
อ้อย ซึง่ ก็จะช่วยให้เกิดร่องระหว่างแถวอ้อยได้
สู้ยิบตาประยุกต์เสาที่สาม : ปรับปรุงแปลง ควบคุม
แนววิ่งรถตัด
จากหลักการที่ต้องการให้แปลงอ้อยมีลักษณะที่เอื้อต่อ
การน�ำเครือ่ งจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ทกุ กิจกรรม โดยอ�ำนวย
ความสะดวกให้รถไม่วงิ่ เหยียบไปบนตออ้อย และไม่ทำ� ลายชัน้ ดิน

แต่ปญ
ั หาทีม่ ติ รชาวไร่หลายต่อหลายท่านต้องประสบคือ ลักษณะ
พืน้ ทีแ่ ปลงเดิมนัน้ เป็นอุปสรรคต่อรถและเครือ่ งจักรกล ไม่วา่ จะ
เป็นระยะปลูกอ้อยทีแ่ คบเกินไปหรือแปลงทีเ่ ล็กและไม่ตอ่ กันเป็น
ผืนเดียวกันก็ตาม แต่ทงั้ คุณสมรและและคุณถนอมได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการใช้เครือ่ งจักรทางการเกษตร จึงตัดสินใจปรับรูปแบบ
แปลง และเปลีย่ นวิธกี ารท�ำไร่เดินตามแนวทางของมิตรผลโมเดิรน์
ฟาร์ม
“เดิมทีที่เราเป็นแปลงเล็กๆ มีคันนากั้น เราก็เห็นว่าถ้า
ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เรื่องแน่ เพราะการจะใช้หัวรถลากหรือ
รถตัดอ้อยให้มันได้เต็มสมรรถนะ ถ้าจะให้ได้ผลดีมันต้องใช้บน
ไร่แปลงใหญ่ๆ มันจะไม่เสียเวลามามัวแต่กลับรถกันอยู่ และไม่
เปลืองน�ำ้ มันด้วย เราเลยรือ้ คันนาเพือ่ รวมแปลงเล็กแปลงน้อยเข้า
ด้วยกัน โดยมีการเจรจาคุยกับลูกกลุม่ และเจ้าของไร่ออ้ ยข้างเคียงดู
พูดให้เขาเห็นประโยชน์แบบที่เราเห็น เราก็พยายามค่อยๆ ท�ำ
ค่อยๆ ปรับกันมาเรือ่ ยๆ จนตอนนีเ้ รามีรถตัดเป็นของตัวเองแล้ว 1
คัน ซึง่ ก็ตดั อ้อยได้ไม่เลว ปีละเกือบ 2 หมืน่ ตันเลยนะ”
สู้ยิบตาประยุกต์เสาที่สี่ : ไม่เผาอ้อย เน้นใช้
รถตัดอ้อยสดเพื่อความยั่งยืน
คุ ณ ถนอมและคุ ณ สมรใช้ ร ถตั ด เพื่ อ ตั ด อ้ อ ยสดรั ก ษา
คุณภาพดิน อ้อยสดทีไ่ ด้กย็ งั ได้ราคาดีกว่าอ้อยไฟไหม้
“เราชอบตัดอ้อยสดอยูแ่ ล้ว ไม่ชอบให้รถตัดของเราต้องไป
ตัดแปลงอ้อยไฟไหม้เลย เอารถตัดไปตัดอ้อยไฟไหม้ ก็จะไปเจอยาง
ยืดเหนียวเข้า แถมมลพิษจากการเผาอ้อยก็มที งั้ ฝุน่ ควัน คราบเขม่า
นีท่ ำ� ให้แสบปากแสบจมูกไปหมด ถ้าเลือกได้ตดั อ้อยสดดีกว่าเห็นๆ
ราคาอ้อยสดก็ดกี ว่า ได้สงู กว่า ก�ำไรมันอยูต่ รงนีด้ ว้ ย ทีส่ ำ� คัญดิน
ของเราเป็นดินทรายกักเก็บน�ำ้ และธาตุอาหารในดินได้นอ้ ยอยูแ่ ล้ว
ถ้ายิง่ เผาอ้อย ก็ยงิ่ เป็นการท�ำลายดินโดยไม่รตู้ วั การปลูกอ้อยปีตอ่ ๆ
ไปมันจะไปได้ผลิตผลคุณภาพดีได้ยงั ไง การเผาอ้อยนีย่ งั ท�ำให้พวก
หญ้า วัชพืช โตเร็วกว่าเดิมอีกนะ ลองคิดดู เผาอ้อยนีเ่ ป็นผลเสียใน
ระยะยาวของการท�ำไร่ออ้ ยเลยล่ะ”
ปลูกอ้อยข้ามแล้ง เพื่อผลกำ�ไรที่ดีกว่า
และเพื่อรักษาคุณภาพดิน
คุณถนอมและคุณสมรเลือกปลูกอ้อยข้ามแล้ง คือจะปลูก
หลังฝนหมดไปแล้วในช่วงปลายเดือนตุลาคม จนถึงปลายเดือน
พฤศจิกายน โดยการปลูกอ้อยข้ามแล้งนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญเป็นอันดับ
ต้นๆ คือ การเตรียมดินต้องดี ซึง่ ต้นทุนการเตรียมดินจะสูงกว่าการ
ปลูกอ้อยต้นฝน แต่ออ้ ยจะสามารถแตกกอได้ดกี ว่า
“การเตรียมดินนั้นส�ำคัญมาก บ้านเราเป็นดินทรายอ้อย
ข้ามแล้งนีแ่ หละเหมาะ เพราะจะท�ำให้รากอ้อยหยัง่ ลึกลงไปถึงน�ำ้
ถึงอาหาร ยิง่ เป็นดินทราย ยิง่ ต้องท�ำให้รากอ้อยหยัง่ ลงลึกมากกว่า
ดินปกติ”
ขัน้ ตอนการเตรียมดินของอ้อยข้ามแล้งนัน้ ต้องไถเปิดหน้า
ดิน แล้วเติมสารอาหาร โดยหน้าดินต้องมีความละเอียดเพือ่ กักเก็บ
ความชืน้ ไว้ใต้ดนิ ให้นานทีส่ ดุ
“หลักส�ำคัญของการปลูกอ้อยข้ามแล้งคือ การใช้น�้ำฝน
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ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ โดยช่วงแรกทีป่ ลูกอ้อยจนถึงช่วงก่อน
ย่างปล้อง จะเป็นช่วงทีอ่ อ้ ยต้องการน�ำ้ น้อยมากทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งการ
ฝน ช่วงเวลานีว้ ชั พืชศัตรูพชื ต่างๆ ก็ขนึ้ ยากเพราะขาดน�ำ้ พอไม่มี
หญ้า อ้อยของเราก็จะได้สารอาหารจากดินเต็มที่ และเมือ่ อ้อยเริม่
ย่างปล้อง ช่วงนีเ้ ขาจะต้องการน�ำ้ มาก เมือ่ ได้นำ�้ ฝนอ้อยก็จะเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง ผลผลิตก็จะออกมาดี หลักการมันมีอยูเ่ ท่านี”้ คุณ
ถนอมกล่าวถึงหลักการปลูกอ้อยข้ามแล้ง
ทัง้ นีข้ อ้ ดีของการปลูกอ้อยข้ามแล้งนัน้ มีมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็นการช่วยลดต้นทุนของพันธุอ์ อ้ ย ทีส่ ามารถหาพันธุด์ ๆี ตาม
ต้องการได้ในราคาถูกกว่าอ้อยต้นฝน ต้นทุนในการก�ำจัดวัชพืช
น้อยลง เพราะวัชพืชและหญ้าไม่สามารถโตได้ในหน้าแล้ง เป็นต้น
นอกจากนัน้ อ้อยข้ามแล้งจะใช้เวลาเติบโตในไร่มากกว่า 12 เดือน
ดังนัน้ ผลผลิตและคุณภาพย่อมสูงกว่าอ้อยฝน ท�ำให้ได้ราคาดีกว่า
และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ การปลูกอ้อยข้ามแล้งเป็นการรักษาสภาพของ
ดินให้มคี ณ
ุ ภาพได้นาน ท�ำให้การปลูกอ้อยครัง้ ต่อๆ ไปของมิตร
ชาวไร่เป็นไปอย่างยัง่ ยืน
“อ้อยข้ามแล้ง ปลูกแล้วดินไม่เสีย เพราะใบอ้อยจะ
ช่วยปกคลุมพื้นที่แปลงปลูก ช่วยให้หน้าดินไม่พังทลายจากฝน
เป็นการปลูกอ้อยแบบยุคใหม่ ทีค่ ำ� นึงถึงการรักษาผืนแผ่นดินทีเ่ รา
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ใช้ทำ� กินอยูท่ กุ วันนีส้ ง่ ต่อให้ลกู หลานรุน่ ต่อๆ ไปได้ใช้ตอ่ ” คุณสมร
และคุณถนอมกล่าว
การน�ำหลักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิถี
ชีวิตชาวไร่อ้อยอีสาน นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งขั้นตอนวิธีการ
ปลูกอ้อยของชาวไร่และยัง เปลีย่ นทัศนคติการท�ำการเกษตรของ
สองสามีภรรยาคนสู้อย่างคุณสมรและคุณถนอม แห่งภูเวียงไป
อย่างสิน้ เชิง
“ทุกวันนี้ เราท�ำไร่ เราก็ไม่ได้คดิ ถึงแค่ผลผลิตทีจ่ ะ
ได้เพียงวันนีพ
้ รุง่ นีอ้ กี ต่อไป สูย้ บิ ตากันมาถึงขนาดนี้ เรา
ก็ภูมิใจที่ท�ำได้ส�ำเร็จ วันนี้เรามองไปไกลถึงอนาคตเผื่อ
ลูกเผื่อหลานของเรา เพราะเราเห็นว่า มิตรผลโมเดิร์น
ฟาร์มนัน้ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชาวไร่ได้อย่างแท้จริง และ
ยังสร้างความยัง่ ยืนให้กบั อาชีพ จากทีเ่ คยสิน้ หวัง เคย
ขาดทุนเพราะคิดว่าดินทรายนัน้ ปลูกอะไรก็ไม่ขนึ้ แต่ในวัน
นีม้ ติ รผลช่วยให้เราลุกขึน้ ยืนได้ โชคดีทไี่ ด้มารูจ้ กั มิตรผล
โมเดิรน์ ฟาร์ม ไม่อย่างงัน้ ป่านนีพ
้ วกเราคงย้ายบ้านหนีไป
แล้ว” คุณถนอมกล่าวทิง้ ท้ายด้วยใบหน้าเปือ้ นยิม้

อ้อยข้ามแล้ง ปลูกแล้วดินไม่เสีย
เพราะใบอ้อยจะช่วยปกคลุมพืน้ ทีแ่ ปลงปลูก
ช่วยให้หน้าดินไม่พงั ทลายจากฝน
เป็นการปลูกอ้อยแบบยุคใหม่
ทีค่ ำ� นึงถึงการรักษาผืนแผ่นดิน
ทีเ่ ราใช้ทำ� กินอยูท่ กุ วันนีส้ ง่ ต่อ
ให้ลกู หลานรุน่ ต่อๆ ไปได้ใช้ตอ่
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ของเล่นชาวไร่

INNOVATION

Double Disc
Opener Sugarcane
Planter 50 c.m.
เรื่อง นิเวศ สุวรรณบุตร

เครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ 50 เซ็นติเมตร
สิ่งที่จ�ำเป็น เสมือนเพื่อนคู่ใจในการท�ำมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ของเรา คือ
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง และหลากหลาย สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้แทนแรงงาน
คนที่ขาดหายไปได้ เทคโนโลยีและเครื่องมือเกษตรที่ทันสมัยมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง ส�ำหรับการช่วยทุ่นแรง ลดระยะเวลาการท�ำงานลง ลดต้นทุนการ
ผลิต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ส�ำคัญที่สุดคือช่วยเพิ่มผลผลิต
ตันต่อไร่ให้สูงขึ้นได้
วันนี้ผมขอเสนอเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการปลูกอ้อย คือ “เครื่อง
ปลูกอ้อยร่องคู่ (Double Disc Opener Sugarcane Planter) เป็นเครื่อง
ปลูกอ้อยแบบเสียบท้ายร่องคู่ ระยะห่างระหว่างอ้อย 50 เซ็นติเมตร สามารถ
ปลูกได้อย่างต�่ำ 15 ไร่ต่อวันเลยทีเดียว ปลูกได้ปริมาณพื้นที่มากกว่าเครื่อง
ปลูกอ้อยแบบเสียบบน (แบบเดิม) กว่าอีกเท่าตัว ซึ่งเครื่องปลูกอ้อยแบบเดิม
จะปลูกได้ประมาณวันละ 8 ไร่เท่านั้น แต่ถ้าเป็นเครื่องปลูกอ้อยร่องคู่แบบ
เสียบท้าย นี้ สามารถปลูกได้มากถึง 15 ไร่ต่อวัน และยิ่งถ้าไร่อ้อยเป็นแปลง
ยาวก็สามารถปลูกได้กว่า 20 ไร่ต่อวันเชียว

หลักการท�ำงาน

หลักการท�ำงานของเครื่องปลูกอ้อยร่องคู่ (Double disc opener) นี้
จะช่วยเปิดร่องแล้วเกิดความสูญเสียความชื้นน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เคลื่อนย้าย
ดินออกไปมาก ไม่เสียโครงสร้างดินช่วยท�ำให้เกิดอัตรางอกของอ้อยที่ดีขึ้น
สามารถปลูกอ้อยได้ทันทีหลังจากที่เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวเสร็จแล้ว
ซึ่งเป็นวิธีการลดการไถพรวน (ลดค่าใช้จ่าย) หลังจากยกเบด (Bed) แล้ว โดย
จานดิสมีหน้าที่จะผ่าดินแยกออกให้มีขนาดพอเหมาะส�ำหรับวางท่อนพันธุ์ได้
พอดี และจะมีจานและล้อกลบดินตามเป็นขั้นตอนสุดท้าย และที่ส�ำคัญเครื่อง
ปลูกแบบนี้สามารถที่จะให้ปุ๋ยรองพื้นในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ไปพร้อมกับ
ตอนวางท่อนพันธุ์ได้ทันทีอีกด้วยนะ
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นอกจากนี้แล้ว เครื่องปลูกอ้อยแบบร่องคู่ยังสามารถปรับระดับความลึก จากล้อก�ำหนดความลึก (ติดด้านข้างเครื่องปลูก) ทั้งสองด้าน
โดยปรับความลึกปลูก 12-20 เซ็นติเมตร พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยของระบบใบมีดสับท่อนอ้อยของเครื่องปลูก โดยใช้ระบบไฮโดรลิค
เป็นตัวขับเคลื่อนการตัดท่อนอ้อยแต่จะท�ำงานก็ต่อเมื่อล้อก�ำหนดความลึกแตะพื้นดินเท่านั้น ขณะยกเครื่องปลูกอ้อยขึ้นก็จะไม่ท�ำงาน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม

MITR PHOL modernfarm :

Bonsucro
“Bonsucro”
มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาลอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 1 : มารู้จัก Bonsucro คืออะไร

การผลิตสินค้าทางการเกษตรมักจะมีการใช้พนื้ ทีแ่ ละปัจจัยการกรผลิตต่างๆค่อนข้างสูง หากเกษตรกร
ไม่ตระหนักก็จะท�ำให้เกิดการใช้พื้นที่และทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงผลผลิตที่ได้อาจไม่คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้างได้
กลุม่ มิตรผล มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสิง่ แวดล้อมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้วย
รูปแบบการด�ำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ครอบคลุมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ ต่อยอดไปยังธุรกิจต่อ
เนือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และในปัจจุบนั การท�ำไร่ออ้ ย
สมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm) ยังได้ตอบโจทย์ตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน
การผลิตอ้อยของ Bonsucro อีกด้วย
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มาตรฐาน Bonsucro เกิดจากรวมกลุม่ ของนักวิชาการ ชาวไร่ออ้ ย
และภาคเอกชน ซึ่งก่อตั้งเป็นหน่วยงานสากลที่ไม่หวังผลก�ำไรเพื่อร่วม
กันก�ำหนดมาตรฐานการผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลให้มคี วามยัง่ ยืนต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม จึงถือได้วา่ มาตรฐาน Bonsucro เป็นมาตรฐานของ
การผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลทีใ่ ช้กนั ทัว่ โลก ดังนัน้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศผูผ้ ลิต
อ้อยขนาดเล็กหรือใหญ่ เราก็จะมีมาตรฐานควบคุมการผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาล
ฉบับเดียวกัน
ปัจจุบนั Bonsucro มีสมาชิกจากทัว่ โลก 458 ราย สมาชิกส่วนใหญ่
ได้แก่กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ตาลเป็นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตสินค้าต่อเนือ่ ง กลุม่ โรงงานผูผ้ ลิต
น�ำ้ ตาล และกลุม่ ชาวไร่ออ้ ย โดยมีโรงงานทีผ่ า่ นการรับรอง Bonsucro แล้ว
51 โรงงาน ซึง่ อยูใ่ นประเทศบราซิล ออสเตรเลีย ฮอนดูรสั และอินเดีย
ดังทีก่ ล่าวว่า Bonsucro คือมาตรฐานสากลของการผลิตอ้อยและ
น�้ำตาลอย่างยั่งยืน ดังนั้นเนื้อหาของ Bonsucro จึงครอบคลุมหลักการ
ส�ำคัญ ดังนี้
• การผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลต้องด�ำเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย
• การผลิตอ้อยและน�้ำตาลต้องด�ำเนินการโดยเคารพสิทธิมนุษยชน
และมาตรฐานแรงงาน
• การผลิตอ้อยและน�้ำตาลต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ และ
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• การผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศน์
• การผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลต้องมีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง

หลักการทั้ง 5 ข้อข้างต้นครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ของการผลิตอ้อย
และน�ำ้ ตาลโดยต้องมีระบบทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตงั้ แต่ตน้ จนจบ
กระบวนการ เริม่ ตัง้ แต่
• การตรวจสอบความถูกต้องของทีด่ นิ ก่อนการปลูกอ้อย
• กระบวนการในระหว่างการปลูกอ้อย
• การบ�ำรุงรักษาอ้อย
• การเก็บเกีย่ วและขนส่งอ้อย
• กระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลในโรงงาน
• การซือ้ -ขายน�ำ้ ตาล
ในหลักการส�ำคัญทั้ง 5 ข้อประกอบด้วยรายละเอียดย่อยอีกมาก
ในทีน่ จ้ี งึ ขอสรุปประเด็นทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั หลัก ให้รบั ทราบกันก่อน ซึง่ หากคณะ
ผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนของ Bonsucro มาตรวจสอบแล้วพบว่าตัวชี้วัด
หลักไม่ผ่านการประเมินในข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะถือว่าโรงงานนั้นๆ ไม่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน Bonsucro ทัง้ นีต้ วั ชีว้ ดั หลักได้แก่
• พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยต้องไม่อยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ไม่วา่ จะเป็นเขตอุทยาน
วนอุทยาน ป่าสงวน ป่าอนุรกั ษ์ หรือพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
• พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยต้องมีเอกสารสิทธิท์ ถี่ กู ต้องตามกฎหมายเท่านัน้
ไม่วา่ การเช่าหรือพืน้ ทีข่ องตนเอง
• การใช้นำ�้ ทัง้ ในการปลูกอ้อยและในโรงงานต้องด�ำเนินการอย่าง
ถูกต้องและมีใบอนุญาตการใช้นำ�้
• ต้องไม่ใช้แรงงานเด็กในกระบวนการผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาล
• ต้องมีการควบคุมอายุแรงงาน โดยงานอันตรายแรงงานต้องมีอายุ
ไม่ตำ�่ กว่า 18 ปี งานไม่อนั ตรายแรงงานต้องมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 15 ปี
• ต้องไม่มแี รงงานบังคับ
• ต้องไม่มกี ารแบ่งแยกเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ของแรงงาน
• นายจ้างต้องจัดเตรียมน�ำ้ ดืม่ สะอาดไว้ให้ลกู จ้างอย่างเพียงพอเพือ่
การบริโภคตลอดทัง้ วัน
• นายจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับ
แรงงานตามประเภทของงาน
• นายจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นส�ำหรับแรงงาน
ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
• ลูกจ้างในการเกษตร (ปลูกอ้อย บ�ำรุงรักษาอ้อย เก็บเกีย่ ว) จะต้อง
รับทราบและเห็นชอบในอัตราค่าจ้างก่อนการมาท�ำงาน (หาก
สามารถบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรได้จะดีมาก)
• การใช้สารเคมีในไร่ออ้ ยทุกชนิดรวมกันต้องไม่เกิน 800 กรัมของ
สารออกฤทธิ์ /ไร่/ปี
• ต้องไม่ใช้สารเคมีตอ้ งห้ามในไร่ออ้ ย เช่น ฟูราดาน เป็นต้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงพอช่วยให้ทุกท่านรู้จักมาตรฐาน
การผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาล Bonsucro พอสมควรแล้ว และเข้าใจว่า
มีความส�ำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลอย่างไร
ในฉบับหน้าเราจะมารูจ้ กั ตัวชีว้ ดั ย่อยอืน่ ๆ และมาเรียนรูท้ ลี ะขัน้ ตอน
ว่าชาวไร่ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบมาตรฐาน
Bonsucro อย่างไร
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CHANGE FOR SUCCESS
จำ�เลียง ทองวัง กับแนวคิดการบริหารลูกกลุ่มมิติใหม่
เพื่อความสำ�เร็จร่วมกันแบบยั่งยืน
“พีใ่ หญ่” หรือคุณจ�ำเลียง ทองวัง เป็นชาวไร่ออ้ ยแห่งเมืองสิงห์บรุ ี ผูเ้ ปลีย่ นแนวทางการบริหารจัดการและปรับ
ขัน้ ตอนการปลูกอ้อยแบบดัง้ เดิมมาสูก่ ารท�ำมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มแบบเต็มตัวมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยพีใ่ หญ่
จ�ำเลียงนับเป็นมิตรชาวไร่ตวั อย่าง ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจศึกษาระบบการปลูกอ้อยแบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม และเคยได้ไป
ศึกษาดูงานการจัดการไร่ออ้ ยแนวทางใหม่ ณ ประเทศออสเตรเลีย จนได้นำ� เอาองค์ความรูแ้ ละหลักการปฎิบตั มิ าประยุกต์
ใช้กบั พืน้ ทีไ่ ร่ออ้ ยของตนเองและลูกกลุม่ ได้อย่างประสบความส�ำเร็จ
“ผมมีทดี่ นิ รวมทัง้ หมดประมาณ 2,000 ไร่ โดยเป็นทีข่ อง
ตัวเอง 1,000 ไร่ ส่วนทีเ่ หลืออีก 1,000 ไร่นนั้ เป็นทีข่ องกลุม่ ลูกไร่
ซึง่ มีทงั้ หมดเกือบ 100 ราย แต่ปหี น้าผมคิดว่าน่าจะขยายตัวไปถึง
3,000 ไร่ เพราะหลังจากทีป่ รับรูปแบบมาท�ำโมเดิรน์ ฟาร์ม อ้อยให้
ผลผลิตดีมาก ปีทผี่ า่ นมาได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่า 20 ตันทุกไร่ เมือ่
ผลผลิตออกมาดี คนก็เริม่ สนใจและเข้ามาเป็นลูกกลุม่ ลูกไร่มากยิง่
ขึน้ ” พีใ่ หญ่กล่าวถึงผลตอบรับในปีทผี่ า่ นมา
บริหารลูกกลุ่มโดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ร่วมกัน
ด้วยจ�ำนวนลูกกลุม่ ทีม่ มี ากถึง 100 ราย แน่นอนว่าการ
บริหารจัดการรวมไปถึงการสื่อสารกับลูกกลุ่มจ�ำนวนมากย่อม
ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งพี่ใหญ่ จ�ำเลียง ได้แนะเทคนิคการท�ำงานใน
สไตล์ของพี่ใหญ่ให้พวกเราฟังว่า พี่ใหญ่จะท�ำหน้าที่เป็นเสมือน
ศูนย์กลางของกลุม่ มิตรชาวไร่ทเี่ ป็นลูกกลุม่ โดยตัง้ นโยบายไว้วา่
ต้องท�ำให้ลกู กลุม่ สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และหลักการปลูกไร่
อ้อยแบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มโดยตรงจากมิตรผลไม่พงึ่ พาความรู้
จากพีใ่ หญ่ จ�ำเลียงเพียงคนเดียวเท่านัน้
“เทคนิคการบริหารลูกกลุม่ ของผมไม่เหมือนคนอืน่ เริม่
ต้นจากแนวคิด ผมไม่เน้นว่าผมจะต้องเป็นชาวไร่รายใหญ่ ไม่เน้น
จ�ำนวนโควต้า เพราะฉะนัน้ เมือ่ มองเข้ามาจะเห็นว่า กลุม่ ของผม
นัน้ แม้จะเป็นกลุม่ ใหญ่ มีการรวมตัวกันเหนียวแน่น มีผมเป็นศูนย์
รวม แต่โควต้ารวมนัน้ ไม่ได้ใหญ่ เพราะผมจะผลักดันให้ลกู กลุม่
ของผมไปกระจายตัวเปิดโควต้าตรงกับโรงงานเอง”
สาเหตุทพ่ี ใี่ หญ่ จ�ำเลียง ผลักดันให้ลกู กลุม่ แยกไปเปิด
โควต้าเองนั้น เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้ลูกกลุ่มได้ใกล้ชิดกับ
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล เพือ่ โอกาสในการเรียนรูห้ ลักการและองค์
ความรูใ้ หม่ ๆ ซึง่ องค์ความรูเ้ หล่านีจ้ ะมีประโยชน์มากขึน้ หลายเท่า
หากมีการน�ำเอามาแลกเปลีย่ นต่อยอด และทดลองปฏิบตั จิ ริง
“พอลูกกลุม่ ได้ไปเรียน ได้ไปนัง่ ฟังวิธกี ารด�ำเนินงานแบบ
โมเดิรน์ ฟาร์ม ผมสบายขึน้ เยอะ จากเดิมทีต่ อ้ งจ�ำ ต้องพูด ต้อง
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สอนลูกกลุม่ อยูค่ นเดียว ทัง้ เหนือ่ ย ทัง้ ช้า ทัง้ ไม่แน่ใจว่าเขาจะ
เชือ่ เราหรือเปล่า ในตอนนีห้ ลังจากทีล่ กู กลุม่ เขาได้ไปนัง่ ฟัง ได้ไป
ประชุมกับมิตรผล ได้เรียนรูว้ า่ ต้องใส่ปยุ๋ ตอนไหนถึงจะดี ต้องสูตร
ไหนถึงจะเหมาะกับดินของเรา เขาก็นำ� กลับมาช่วยสอน ช่วยบอก
ต่อกัน การท�ำงานของกลุม่ เราเดินหน้าไปได้เร็วขึน้ เยอะ”
ไม่เพียงแต่การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนกันในด้านองค์
ความรูเ้ ท่านัน้ ภายในกลุม่ ของพีใ่ หญ่ จ�ำเลียง ยังมีการแลกเปลีย่ น
และสนับสนุนเครือ่ งจักรกลทางการเกษตร เพือ่ ให้ลกู กลุม่ สามารถ
ด�ำเนินการปลูกอ้อยได้ตามหลักสี่เสาของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มได้
ครบทุกกระบวนการ
“ผมคิดว่าแนวทางบริหารจัดการลูกกลุ่มแบบนี้ยั่งยืนกว่า
ท�ำให้พวกเราทัง้ หมดเรียนรูไ้ ปได้อย่างรวดเร็ว เราอยากให้เขาโตไป
พร้อมๆ กันกับเรา ถ้าเราเห็นแก่ตวั รวบเอาผลประโยชน์เอาความ
รูไ้ ว้กบั ตัวเองคนเดียว ลูกกลุม่ จะโตไม่ได้ เขาไม่อยูก่ บั เรานานแน่ๆ
ผมเชือ่ ว่า รวยเป็นกลุม่ ดีกว่ารวยคนเดียว” พีใ่ หญ่ จ�ำเลียงกล่าว
หลักสี่เสา ความสำ�เร็จที่พิสูจน์ได้
จากจุดเริม่ ต้นทีพ่ ใี่ หญ่ จ�ำเลียง ทองวัง ได้หนั มาปรับ
เปลี่ยนการปลูกไร่อ้อยของตนให้เป็นมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม และ
พยายามชักชวนให้ลกู กลุม่ มิตรชาวไร่หนั มาให้ความส�ำคัญและใช้
วิธีการปลูกและดูแลอ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนั้น พี่ใหญ่
จ�ำเลียง พบว่าสิง่ หนึง่ ทีน่ บั เป็นความท้าทายมากทีส่ ดุ คือ ความ
ไม่มนั่ ใจของลูกกลุม่ ทีม่ ตี อ่ วิธกี ารและแนวคิดใหม่ๆ ทีต่ า่ งไปจาก
วิถเี ดิมของตน
“สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในการบอกให้ลกู กลุม่ เขาเปลีย่ นมาท�ำตาม
หลักสีเ่ สาของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มนัน้ คือเขายังไม่มนั่ ใจว่าหลัก
การนีจ้ ะใช้ได้จริงหรือเปล่า ท�ำระยะห่างระหว่างร่องกว้างขนาด
นีม้ นั จะสิน้ เปลืองเนือ้ ทีเ่ ขาหรือไม่ หรือถ้าเขาไม่เผาอ้อย จะส่งผล
ดีตอ่ ดินแบบทันตาเห็นเลยหรือเปล่า คุม้ หรือไม่กบั เวลาทีเ่ ขาต้อง
เสียไป นีค่ อื ค�ำถามทีท่ ำ� ให้พวกเขาไม่มนั่ ใจและไม่กล้าเปลีย่ นมา
ท�ำโมเดิรน์ ฟาร์มเหมือนเรา”

“ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ผมเปรียบเทียบให้ดูเลยว่า
อ้อยฝนในพื้นที่ผมนั้นสามารถให้ผลผลิตออกมา
ได้ดีเท่าๆ กันหรืออาจจะมากกว่าอ้อยน้ำ�
พอลูกกลุ่มเห็นแบบนี้ก็เริ่มสนใจ และหันมาศึกษาหลักสี่เสา”
แต่ปญ
ั หาดังกล่าว ก็ถกู แก้ไขให้หมดไปจากการทีล่ กู กลุม่ ได้เห็น
ตัวอย่างของความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จริงจากไร่ของพีใ่ หญ่ จ�ำเลียง ซึง่ ความ
ส�ำเร็จดังกล่าวเป็นเสมือนบทพิสจู น์ทชี่ ใี้ ห้เห็นว่า หลักสีเ่ สานีค้ อื ของจริง
“ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อย แต่ผมก็เข้าใจ เพราะการเปลี่ยนเป็น
โมเดิร์นฟาร์มนั้นต้องปรับขั้นตอนแทบจะทุกอย่าง ผมก็เลยใช้เวลาไปคุย
กับลูกไร่ ใช้ตวั อย่างทีเ่ ราเคยท�ำมาเล่าให้เขาฟัง โดยจริงๆ อ้อยในพืน้ ทีผ่ ม
ส่วนหนึง่ นัน้ เป็นอ้อยฝนปนกับอ้อยน�ำ 
้ ในขณะทีอ่ อ้ ยในพืน้ ทีล่ กู ไร่นนั้ เป็น
อ้อยน�ำ้ ล้วน ซึง่ ได้เปรียบกว่าของผมเยอะ เขาอยูใ่ นเขตชลประทานกัน โดย
ปกติแล้วอ้อยฝนจะไม่มีทางให้ผลผลิตได้ดีเท่ากับอ้อยน�้ำ  แต่เมื่อถึงเวลา
เก็บเกีย่ ว ผมเปรียบเทียบให้ดเู ลยว่า อ้อยฝนในพืน้ ทีผ่ มนัน้ สามารถให้ผลผลิต
ออกมาได้ดเี ท่าๆ กันหรืออาจจะมากกว่าอ้อยน�ำ้ พอลูกกลุม่ เห็นแบบนีก้ เ็ ริม่
สนใจ และหันมาศึกษาหลักสีเ่ สา จนเมือ่ ลองท�ำตามก็ได้ผลดีจริง”
หลักสีเ่ สานัน้ มุง่ เน้นให้มติ รชาวไร่บำ� รุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูล

ถัว่ ลดการไถพรวนหน้าดิน แบ่งระยะห่างระหว่างร่องให้กว้างขึน้ ส�ำหรับ
เป็นแนววิง่ ของรถ ไปจนถึงการสนับสนุนให้ตดั อ้อยสดและปล่อยใบอ้อยให้
คลุมดินเพือ่ รักษาความชืน้ ของดินไว้
“สมัยก่อนลูกไร่เขาก็ไม่คอ่ ยเชือ่ หลักสีเ่ สานี้ เพราะเขาเคยเก็บเกีย่ ว
แบบจุดไฟเผาแล้วก็ขนตัดกันมานาน ผมก็ไปรณรงค์ให้ตดั อ้อยสด บอกให้
เขาเข้าใจว่ามันดีกว่าอย่างไร ไปจนถึงการเอารถบริษทั มาช่วยเขาตัด เขาถึง
จะค่อยๆ เชือ่ เพราะมันเร็วกว่า ได้ราคาดีกว่า แถมดินก็ไม่เสีย พอเขาเห็นว่า
มันดีจริงก็เริม่ มัน่ ใจในโมเดิรน์ ฟาร์ม และมัน่ ใจในตัวเรา ว่าเราไม่ทงิ้ เขาแน่”
และนี่คือหลักการบริหารลูกกลุ่มของมิตรชาวไร่ยุคใหม่
“จ�ำเลียง ทองวัง” ผูพ
้ ลิกฟืน้ ผืนดินธรรมดาให้กลายเป็นผืนดิน
ทางการเกษตรทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล และเป็นอีกหนึง่ บทพิสจู น์ทแี่ สดง
ให้เห็นว่า หลักการของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มนีค้ อื ของจริง
มิตรชาวไร่ 25

สงสัยให้ถาม

Q&A:
ตอบโดย : ปิยะ ก่อกุศล
ผู้ช�ำนาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านน�้ำ

การให้นำ้ �อ้อย ไม่ทราบว่าอ้อยมีความต้องการน้ำ�ในปริมาณ
เท่าไหร่ครับ ถ้าผมมีพน้ื ทีป่ ลูกอ้อย 100 ไร่ เป็นการปลูกที่
รอน้ำ�ฝนอย่างเดียว และตอนนีม้ นั แล้งมาก
ผมคิดจะขุดสระ หรือขุดเจาะบาดาล แต่ผมไม่ทราบว่าจะต้อง
ขุดหรือเจาะจำ�นวนเท่าไหร่ถงึ จะเพียงพอครับ
ส�ำหรับพืน้ ทีส่ ระน�ำ้ ส�ำรอง โดยทัว่ ไปกรณีมนี ำ�้ ต้นทุนมาเติมในสระ
ส�ำรองได้อย่างต่อเนือ่ งจะพิจารณาให้มขี นาดความจุเก็บกัก 25% ของ
ความต้องการใช้นำ�้ ตลอดการเพาะปลูก
กรณีถา้ รับน�ำ้ ต้นทุนจากปริมาณน�ำ้ ฝนเท่านัน้
ก็จะพิจารณาจาก
หลักการทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ ควรก�ำหนดพืน้ ที่
ขุดสระเก็บกักน�ำ้ ฝนในฤดูฝนประมาณ ร้อยละ 30 ของพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์
ดังนัน้ พืน้ ทีก่ ารจัดการ 100 ไร่ ควรขุดสระเก็บกักน�ำ้ ฝนประมาณ 30 ไร่

ตอบโดย : ข�ำนาญ โคตรภูเวียง
ผู้ช�ำนาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านปุ๋ย

ทีด่ นิ ปลูกอ้อยทีไ่ ร่ของผม ไม่เคยตรวจสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของดินเลย จากทีส่ งั เกตผลผลิตมันน้อยลงทุก
ปี ผมจะต้องทำ�อย่างไรดีครับเพือ่ ให้ดนิ กลับมาอุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิม
การเพาะปลูกอ้อยอย่างต่อเนือ่ งต่อเนือ่ งทุกปี มีโอกาสทีด่ นิ จะสูญ
เสียความอุดมสมบูรณ์ สาเหตุเนือ่ งจากอ้อยเป็นพืชทีม่ คี วามต้องการธาตุ
อาหารสูง ธาตุอาหารของอ้อยมาจากปุย๋ วิทยาศาสตร์ทชี่ าวไร่ใส่ทกุ ปี และ
จากสารอินทรียต์ า่ งๆทีใ่ ช้ในการปรับปรุงดิน การใช้ปยุ๋ วิทยาศาสตร์ ร่วม
กับการปรับปรุงดินด้วยสารอินทรีย์เป็นการเพิ่มคุณภาพดินทั้งทางธาตุ
อาหาร ทางเคมี และทางกายภาพ ซึง่ องค์ประกอบทีส่ มดุลของทัง้ 3 อย่าง
ดังกล่าว จะท�ำให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
หากชาวไร่เริม่ สังเกตได้วา่ ดินเริม่ เสือ่ ม ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินลดลง ชาวไร่จะต้องท�ำการปรับปรุงดินโดยการใส่สารอินทรียก์ อ่ น ซึง่
สารอินทรียท์ มี่ ปี ริมาณมาก มีอยูใ่ นไร่ออ้ ยอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งมีการซือ้ หรือขนส่ง
จากทีอ่ นื่ มาใส่ในไร่กค็ อื เศษซากใบอ้อยหลังจากการเก็บเกีย่ วอ้อย เศษ
ซากใบอ้อยหลังการเก็บเกีย่ วมีปริมาณเฉลีย่ 1.5-3 ตัน/ไร่ เมือ่ เศษซากใบ
อ้อยย่อยสลายจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่ออ้ ยเทียบเท่าปุย๋ วิทยาศาสตร์
1 กระสอบเลยทีเดียว
เมือ่ ดินมีสภาพทางกายภาพทีด่ แี ล้ว นัน่ คือมีความร่วนซุย ดินโปร่ง
เก็บน�ำ้ เก็บปุย๋ ได้ดี จึงท�ำการใส่ปยุ๋ วิทยาศาสตร์เพือ่ ช่วยเพิม่ ธาตุอาหารให้
เพียงพอต่อความต้องการของอ้อยต่อไป

จะมีวธิ กี ารตรวจสอบว่าไร่ออ้ ยของผมจะต้องให้ปยุ๋ ให้ตรงกับความต้องการของอ้อยได้อย่างไรครบ เพราะทีโ่ รงงานมาส่งเสริม
ก็จะให้ปยุ๋ ตายตัว เช่น 16-16-16 หรือ 16-16-8 แล้วมันจะตรงกับความต้องการของอ้อยหรือครับ
การใช้ปยุ๋ วิทยาศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของอ้อยนัน้
ถ้าจะให้แม่นทีส่ ดุ ท�ำได้โดยการเก็บตัวอย่างใบอ้อยมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารใน
ห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ จะทราบทันทีวา่ ในใบอ้อยขาดธาตุอาหารใด ปริมาณเท่าไร เละจะต้องเติมให้เท่าไร แต่การเก็บใบอ้อยมาวิเคราะห์กม็ ขี นั้ ตอนหลายอย่าง
และทีส่ ำ� คัญคือเมือ่ ทราบค่าวิเคราะห์แล้วต้องใส่ปยุ๋ ทันทีซงึ่ ก็จะท�ำให้จดั การได้ลำ� บาก
แต่มอี กี วิธที นี่ ยิ มใช้ประเมินธาตุอาหารให้ออ้ ยก็คอื การวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยการสุม่ เก็บตัวอย่างดินในแปลงอ้อยมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ ารแล้วจึงค�ำนวณปริมาณธาตุอาหารทีต่ อ้ งใส่ให้กบั อ้อย การ
วิเคราะห์ดนิ เพือ่ ใช้ปยุ๋ อย่างถูกต้องนัน้ ถ้าจะให้ดตี อ้ งวิเคราะห์เป็นรายแปลง
แต่ในทางปฏิบตั เิ นือ่ งจากแปลงอ้อยมีจำ� นวนมาก เราจึงใช้วธิ เี ก็บดินจากแปลงทีเ่ ป็นตัวแทน แล้วน�ำมาท�ำแผนทีธ่ าตุอาหารเพือ่ ดูดนิ ในบริเวณใกล้
เคียงกันนัน้ มีความต้องการธาตุอาหารมากน้อยอย่างไร เสร็จแล้วจึงมาค�ำนวณว่าควรใช้ปยุ๋ สูตรใดจึงจะเหมาะสม
ทางกลุม่ น�ำ้ ตาลมิตรผล เราใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ดนิ ดังกล่าวข้างต้นในการแนะน�ำสูตรปุย๋ ให้กบั ชาวไร่ในพืน้ ทีข่ องเรา ดังนัน้ ชาวไร่จงึ แม่นใจได้วา่ สูตรปุย๋
ทีโ่ รงงานแนะน�ำนัน้ มีความแม่นย�ำมากพอสมควร แต่ถา้ จะแม่นย�ำ 100 % ก็ตอ้ งเก็บดินมาวิเคราะห์เป็นรายแปลง ซึง่ หากมีชาวไร่ทา่ นใดสนใจก็สามารถ
ท�ำได้ โดยมีนกั วิชาการคอยแนะน�ำวิธกี ารเก็บตัวอย่างดินทีถ่ กู ต้อง และทางกลุม่ มิตรผลของเราก็มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ดนิ และพืชไว้บริการชาวไร่ดว้ ย
เช่นเดียวกัน

26 มิตรชาวไร่

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับชาวไร่

WEEDS
วัชพืช ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม 2
ฉบับก่อน เราได้คุยกันในเรื่องดูแลวัชพืชในการปลูกอ้อย
ปลายฝนและเหตุ ผ ลว่ า ท� ำ ไมเราต้ อ งดู แ ลวั ช พื ช อย่ า งดี เ พราะ
ถ้าควบคุมวัชพืชได้ดีแล้วผลผลิตต่อไร่จะสูงขึ้นอย่างน่าแปลกใจ
เลยครับ ส่วนฉบับนี้เราจะมาคุยกันต่อส�ำหรับการดูแลอ้อยปลูก
แบบอ้อยน�ำ้ ราด อ้อยต้นฝนและอ้อยตอกัน
การปลูกอ้อยแบบน�้ำราด
การปลูกอ้อยแบบน�ำ้ ราด จะปลูกในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ซึง่
การปลูกจะต้องมีแหล่งน�ำ้ เพียงพอและการปลูกจะมีทงั้ ให้นำ�้ ก่อนปลูกและ
ให้นำ�้ หลังการปลูก เหตุนจี้ งึ ท�ำให้แปลงอ้อยบริเวณผิวดินมีความชืน้ สูงท�ำให้
มีวัชพืชขึ้นมากในร่องอ้อยด้วย ถ้าไม่มีการควบคุมที่ทันเวลาจะท�ำให้การ
จัดการวัชพืชท�ำได้ยาก มีผลท�ำให้จ�ำนวนหน่ออ้อยลดลง ส่งผลให้ผลผลิต
ลดลงเช่นกัน ในการดูแลอ้อยปลูกน�ำ้ ราดทัง้ สองแบบจะต่างกันในช่วงปลูก
เท่านัน้ โดยถ้าให้นำ�้ ก่อนปลูกแล้วกลบด้วยดินแห้ง เช่น ดินทราย ดินร่วนทราย
หรือดินร่วนเหนียวทีม่ กี ารเตรียมดินละเอียด หลังจากปลูกอ้อยเสร็จควรพ่น
สารควบคุมวัชพืชทันที โดยใช้สารควบคุมวัชพืชประเภททีส่ ามารถควบคุม
28 มิตรชาวไร่

วัชพืชในสภาพทีด่ นิ มีความชืน้ น้อยหรือดินแห้ง ส่วนการให้นำ�้ หลังปลูกเสร็จ
จะท�ำให้หน้าดินมีความชืน้ สูงอยู่ ซึง่ หลังจากให้นำ�้ เสร็จควรพ่นสารควบคุม
วัชพืชควบคุมวัชพืชก่อนงอกทันทีเช่นกัน ใช้ประเภทที่สามารถควบคุม
วัชพืชในสภาพทีด่ นิ มีความชืน้ สูง ในกรณีมกี ารพ่นสารควบคุมวัชพืชล่าช้า
ถ้ามีวชั พืชงอกก่อนอ้อยงอก ให้ผสมสารควบคุมวัชพืชประเภท “ฆ่า” เช่น
พาราควอท หรือ อามีทรีน ด้วยเพือ่ เพิม่ ฤทธิใ์ นการฆ่าลูกหญ้าอีกทาง หลัง
จากนัน้ เมือ่ มีวชั พืชขึน้ ระหว่างร่องอ้อย สามารถใช้แรงงานคนเอาจอบดาย
หรือใช้ คราดขาแข็ง หรือจอบหมุนติดท้ายรถแทรคเตอร์เข้าจัดการ หรือถ้า
ต้องการใช้สารควบคุมวัชพืชขอแนะน�ำว่าควรใช้สารควบคุมวัชพืชประเภท
“ฆ่า” เช่น อามีทรีน หรือ พาราควท พ่นหลังวัชพืชงอก ระวังไม่ควรให้
ละอองสารควบคุมวัชพืชสัมผัสใบอ้อย
การปลูกอ้อยต้นฝน
การปลูกอ้อยต้นฝน จะอาศัยความชื้นจากฝนเพื่อช่วยให้อ้อยงอก
ฤดูนี้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัชพืชสามารถขึ้นได้ทั่วแปลงและ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว การจัดการด้วยเครือ่ งจักรกลขนาดใหญ่ทำ� ได้
ล�ำบากเนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีม่ คี วามชืน่ สูง ดังนัน้ วิธดี แู ล หลังปลูกอ้อยเสร็จ
ควรพ่นสารควบคุมวัชพืชก่อนงอก ประเภทที่สามารถควบคุมวัชพืชใน
สภาพทีด่ นิ มีความชืน้ สูง โดยเน้นการพ่นในร่องอ้อย ถ้ากรณีมกี ารพ่นสาร

เรื่อง ดร. ปรีชา พราหมณีย์

ควบคุมวัชพืชล่าช้าและพบวัชพืชงอกก่อนอ้อยงอกควรต้องฉีดสารควบคุม
วัชพืช ประเภท “ฆ่า” เช่น พาราควอท หรือ อามีทรีน เพือ่ เพิม่ ฤทธิใ์ นการ
ฆ่าลูกหญ้าอีกทาง หลังจากนั้นถ้าพบว่ามีวัชพืชระบาดขึ้นในแปลงอ้อย
อาจใช้แรงงานคนเอาจอบเข้าจัดการวัชพืช ไม่แนะน�ำให้ใช้เครื่องจักรเข้า
จัดการวัชพืชเพราะนอกจะเป็นการรบกวนหน้าดินแล้วอาจท�ำให้โครงสร้าง
ดินเสียหายได้อนั เนือ่ งมาจากดินมีความชืน้ สูง หลังจากใส่ปยุ๋ แต่งหน้า เดือน
มิถนุ ายน - สิงหาคม สามารถใช้คราดขาแข็ง คราดสปริง จอบหมุน ติด
ท้ายรถแทรคเตอร์ หรือใช้แรงงานคนเอาจอบดาย เพื่อเข้าจัดการวัชพืช
ระหว่างร่อง ระยะนีส้ ามารถใช้สารควบคุมวัชพืชหลังงอก เช่น อามีทรีน หรือ
พาราควอท พ่นช่วงวัชพืชเริม่ งอก วิธกี ารพ่นสารควบคุมวัชพืชหลังปลูก
ควรเน้นการพ่นในแถวอ้อยมากกว่าระหว่างแถวอ้อย เนื่องจากถ้ามีวชั พืช
งอกวิธีการจัดการวัชพืชในแถวอ้อยจะท�ำได้ยากกว่าระหว่างแถวอ้อย
นะครับ

แตกต่างจากอ้อยปลูกตรงทีม่ จี ำ� นวนหน่อมากกว่า และทีส่ ำ� คัญคือจะมีใบ
อ้อยคลุมผิวดิน ซึง่ ท�ำให้ชว่ ยลดการระบาดของวัชพืชในไร่ออ้ ยได้ แต่ใน
บางพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มกี ารไว้ใบ การระบาดของวัชพืชจะรุนแรงมาก ท�ำให้มกี าร
แบ่งการจัดการออกเป็น 2 ประเภท คือ อ้อยตอไว้ใบ และอ้อยตอไม่ไว้ใบ
(ซึง่ แบบนีเ้ ราไม่สนับสนุนครับ) ในกรณีทไี่ ว้ใบอ้อยคลุมดิน วัชพืชจะขึน้
เป็นบางพืน้ ที่ ให้ใช้แรงงานคนก�ำจัด หรือใช้สารควบคุมวัชพืชประเภทฆ่า
เช่น พาราควอท หรือ อามีทรีน พ่นเฉพาะจุดทีม่ วี ชั พืชขึน้ และช่วงหลัง
จากใส่ปยุ๋ แต่งหน้าประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม สามารถใช้แรงงาน
คนเอาจอบดายเพือ่ เข้าจัดการวัชพืชระหว่างร่อง หรือใช้สารควบคุมวัชพืช
ประเภทก�ำจัดวัชพืชหลังงอกได้ เช่น อามีทรีน หรือ พาราควอท พ่นเฉพาะ
จุดทีม่ วี ชั พืชขึน้

เป็นไงบ้างครับการดูแลวัชพืชทั้งอ้อยน�้ำราดและอ้อยตอ
ไม่ได้ยากเลยวิธกี ารก็จะคล้ายๆ กันจะต่างกันก็อยูท่ ชี่ ว่ งเวลาและ
การขึน้ รบกวนของวัชพืชแต่ละแบบ แต่ถา้ เราไม่ดแู ลและจัดการวัชพืช
การปลูกอ้อยตอ
อย่างถูกวิธหี รือปล่อยให้วชั พืชเจริญเติบโตไปเรือ่ ยๆ นอกจากผลผลิต
อ้อยตอ คือ อ้อยปลูกทีม่ กี ารเก็บเกีย่ วเรียบร้อยแล้วและปล่อยให้ ก็จะลดลงเสียหายแล้ว เราจะเสียทัง้ ต้นทุนทีล่ งไป ก�ำไรทีห่ วังไว้กไ็ ม่ได้
หน่องอกขึน้ มาใหม่ เพือ่ รอเก็บเกีย่ วผลผลิตอีกรอบ ซึง่ ในอ้อยตอจะมีความ แต่ทแี่ น่ๆ จะมาเสียใจภายหลังอีกอย่างไม่นา่ ให้อภัยเลย

มิตรชาวไร่ 29

ไลฟ์สไตล์

SUMMER
AND FARMER

มาตรการรับมือกับหน้าร้อน ตามแบบฉบับชาวไร่

อาชีพชาวไร่อ้อยแบบพวกเราจะว่าไปก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับ เช่นเรามีห้องท�ำงานเป็นผืนดิน ผืนไร่กว้างใหญ่ วิวท�ำงานคือ
ท้องฟ้าสดใสและสีเขียวๆ สบายตาของต้นไม้ใบหญ้า อากาศบ้านเราก็สะอาดบริสทุ ธิ์ บางคนเดินมาท�ำงานจากบ้านเพียงห้านาทีกถ็ งึ ไร่ ไม่
ต้องไปแย่งเบียดเสียดใช้ถนนเหมือนชาวกรุง
แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำงานภายใต้ทอ้ งฟ้าและแสงแดดอันจัดจ้าใน
ฤดูร้อนก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังและไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยให้ผิว
ของเราโดนแดดเผาไหม้อย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 10:0015:00น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดมีความรุนแรงมากที่สุด อาจน�ำมา
ซึง่ อาการอันไม่พงึ ประสงค์หลายอย่าง ตัง้ แต่ผวิ ไหม้ บวม แดง เป็นฝ้า มีไข้
อ่อนเพลีย หน้ามืด ไปจนถึงอาจท�ำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง นอกเหนือไปจาก
อันตรายจากแสงแดด หน้าร้อนแบบนีเ้ รายังต้องระวังเรือ่ งความสะอาดมาก
เป็นพิเศษ เพราะฤดูรอ้ นเป็นฤดูทเี่ ชือ้ โรคเจริญเติบโตได้ไว อีกทัง้ อุณหภูมิ
ที่สูงยังอาจท�ำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย มิตรชาวไร่ฉบับนี้จึงขอรวบรวม
มาตรการการดูแลสุขภาพยามหน้าร้อนมาฝากมิตรชาวไร่ทกุ คนครับ
30 มิตรชาวไร่

ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านเสมอ ทีจ่ ริงแล้วไม่วา่ จะเป็น
ฤดูอะไร ชาวไร่อย่างพวกเราไม่ควรละเลยการทาครีมกันแดด
เป็นอันขาด เพราะแดดของประเทศไทยนี้มีความจัดจ้ามาก
ขึน้ ทุกปี ยิง่ หากจ�ำเป็นต้องออกไปตากแดดกลางแจ้งในหน้าร้อนเช่นนี้ ควร
เลือกหาครีมกันแดดทีเ่ ขียนไว้ขา้ งกล่องว่ามีคา่ SPF30 ขึน้ ไป และต้องมีคา่
PA+++ มาใช้เพือ่ ป้องกันรังสียวู เี อ และยูวบี ี ซึง่ เป็นตัวการท�ำให้ผวิ ของเรา
แห้งกร้าน เหีย่ วย่น ดูแก่กอ่ นวัย และอาจน�ำไปสูก่ ารเป็นมะเร็งผิวหนังได้
เลยทีเดียว

1

ว่านหางจระเข้ป้องกันผิวไหม้แดด หากผิวคุณมีอาการแสบ
ไหม้จากการโดนแสงแดด ให้นำ� ว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก
แล้วเอาวุน้ ด้านในมาบดหยาบๆ จากนัน้ น�ำมาทาให้ทวั่ บริเวณที่
แสบร้อน ทิง้ ไว้ประมาณ 30 นาที โดยว่านหางจระเข้จะมีสรรพคุณช่วยเติม
น�ำ้ และความชุม่ ชืน้ ให้กบั ผิวหนัง ลดการอักเสบบวมแดงจากการไหม้แดด
หรือหากใครไม่มีเวลาหาว่านหางจระเข้สดๆ จะลองใช้เจลว่านหางจระเข้
ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือตามห้างร้านทั่วไปชะโลมผิวหลังออกแดด
เพือ่ เป็นการรักษาผิวของเรา และบรรเทาพิษร้อนจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี

2

ดืม่ น�ำ้ ให้ได้ 8-10 แก้วต่อวัน เพราะการดืม่ น�ำ้ สะอาดให้พอ
เพียง เป็นวิธที ดี่ ที ส่ี ดุ ประหยัดทีส่ ดุ และได้ผลทีส่ ดุ ในการช่วย
รักษากักเก็บความชุ่มชื้น และควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
หากคุณรูส้ กึ อ่อนเพลีย ปากแห้ง ไม่มแี รง นัน่ เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า
ร่างกายของเราเริ่มขาดน�้ำ  จงรีบเติมน�้ำให้กับร่างกายด้วยการหมั่นจิบน�้ำ
บ่อยๆ หรือทานผลไม้ทมี่ นี ำ�้ เยอะเช่น แตงโม ส้ม ก็จะท�ำให้สดชืน่ ขึน้

3

ห้ามนอนตากพัดลมหรือตากแอร์โดยตรง การนอนผึ่งพัดลม
หรือนอนให้ลมโกรกขณะทีเ่ ราสูญเสียเหงือ่ และพลังงานมาจาก
ลมแดด จะท�ำให้ความสมดุลของร่างกายเสียไป โดยเมือ่ เราโดน
ลมเย็นพัดมาตรงๆ ทีต่ วั เราจะท�ำให้อณ
ุ หภูมผิ วิ ของร่างกายต�ำ่ ลง ในขณะที่
อุณหภูมภิ ายในร่างกายยังสะสมอยูแ่ ละไม่สามารถระบายออกมาทางเหงือ่
ได้ จะท�ำให้เรารูส้ กึ ไม่สบายตัว เวียนหัว ท้องอืด ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี
และอาจเป็นหวัดได้

4

ทานอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ ใช้ชอ้ นกลาง หมัน่ ล้างมือ ร่างกาย
เรามีแนวโน้มจะสูญเสียเหงื่อได้ง่ายในหน้าร้อนอยู่แล้ว ถ้าเรา
ต้องมาท้องเสียซ�ำ้ อีก ร่างกายคงต้องแย่แน่ โดยทัง้ นีอ้ าการท้อง
เสียเป็นอาการทีพ่ บได้บอ่ ยมากเป็นพิเศษในหน้าร้อน เนือ่ งจากอุณหภูมสิ งู
ท�ำให้อาหารบูดเสียง่ายกว่าปกติ นอกจากนัน้ อากาศร้อนยังเป็นตัวสนับสนุน
ให้เชือ้ โรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี ดังนัน้ เราต้องระมัดระวังเรือ่ งอาหาร
การกินเป็นพิเศษ โดยเลือกทานอาหารทีป่ รุงสุกใหม่ ใช้ชอ้ นกลางเมือ่ ทาน
ร่วมกับผู้อื่นเสมอ และฝึกล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารเพื่อ
เป็นการยับยัง้ และป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค

5

แมลงวันเป็นพาหะน�ำโรคท้องร่วง

ดืม่ น�ำ้ สะอาดส�ำคัญต่อร่างกาย

ไม่ลืมพกแว่นตาด�ำคู่ใจเมื่อต้องออกไปกลางแจ้ง เพราะ
แว่นตาด�ำไม่เพียงเป็นแค่อุปกรณ์เสริมความสวยความหล่อให้
เรามั่นใจมากขึ้นเท่านั้น แต่แว่นตาด�ำเป็นเสมือนเกราะก�ำบัง
ชิ้นส�ำคัญที่จะปกป้องทะนุถนอมดวงตาของเราไม่ให้ได้รับการท�ำลายจาก
รังสียวู เี อ และยูวบี ี จากดวงอาทิตย์ แถมยังช่วยถนอมสายตาจากการเสือ่ ม
สภาพจากโรคต้อกระจก ต้อเนือ้ และการท�ำลายจอประสาท

6

พักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากในฤดูร้อน เวลากลางวันจะ
ยาวนานกว่าเวลากลางคืน ท�ำให้เวลาพักผ่อนของเราสัน้ ลงกว่า
ปกติ ประกอบกับอากาศทีร่ อ้ นอาจท�ำให้เรารูส้ กึ อ่อนเพลีย ไม่
สดชืน่ และง่วงตลอดเวลา ดังนัน้ หากได้พกั ผ่อนสัน้ ๆ ในช่วงเวลากลางวัน
บ้าง ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพไม่นอ้ ย โดยอาจใช้วธิ พี กั สายตา สูดลม
หายใจเข้าออกยาวๆ หรือถ้าหากใครมีเวลาเอื้ออ�ำนวยอาจนอนพักผ่อน
สัน้ ๆ ในทีท่ อี่ ากาศถ่ายเทสะดวก เพือ่ ท�ำให้รา่ งกายสดชืน่ ขึน้

7

กายร้อนได้ แต่ใจต้องไม่รอ้ นตาม ข้อสุดท้ายนีส้ ำ� คัญมากทีส่ ดุ
และเป็นข้อที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอ โดยอากาศที่ร้อนจัดนั้น
สามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะอารมณ์ ท�ำให้เราหงุดหงิด หดหู่
โดยจากตัวเลขทางการแพทย์พบว่า ผูห้ ญิงจะมีอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้าใน
หน้าร้อนมากกว่าผูช้ าย ดังนัน้ ต้องไม่ปล่อยให้ใจของเราร้อนรุม่ หงุดหงิดโดย
เด็ดขาด โดยอาจหากิจกรรมทีส่ บายๆ ท�ำเพือ่ ผ่อนคลายความเครียด เช่น
การนวดผ่อนคลาย ฟังเพลงทีช่ อบ เป็นต้น

8

มิตรชาวไร่ 31

ซุบซิบชาวไร่

GOSSIP
เยี่ยมเยือนติดตามผล

Happy กันถ้วนหน้า

คุณบุญทัน ประยูรวงศ์ ชาวไร่เขตส่งเสริมอ้อยที่ 7 (แถวยืนล�ำดับที่ 4 จากซ้ายมือ) โรงงาน
น�ำ้ ตาลมิตรผล ด่านช้าง ยิม้ น้อยยิม้ ใหญ่กบั อ้อยสดสะอาด ล�ำใหญ่ยาวพิเศษ และกองโต๊โต
ที่ทีมงานตัดอ้อยคุณภาพได้ช่วยกันอย่างแข็งขัน สงสัยว่าเวลาเถ้าแก่บุญทันได้รับเงินค่า
อ้อยสดจากโรงงานฯ ทุกงวดของการจ่ายค่าอ้อยมาแล้ว เสียงเรียกหาเถ้าแก่คงจะดังไป
ทัง้ แคมป์แน่ ๆ เลยครับท่าน

อิมพอร์ตความรู้จากออสซี่

แหม กลับจากเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศปีที่ผ่านมา ไปดูเรื่องการท�ำ
ไร่ออ้ ยสมัยใหม่ MITR PHOL ModernFarm และเก็บเกีย่ วอ้อยด้วยรถตัดอ้อย ทีป่ ระเทศ
ออสเตรเลีย คุณจ�ำนง อรัญภูมิ ชาวไร่เขตส่งเสริมอ้อยที่ 11 โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูเขียว
โควต้า 105299 สัญญาส่งอ้อย 12,000 ตัน ก็ได้เปลี่ยนสวนยางพาราจ�ำนวน 53 ไร่ มา
เป็นแปลงปลูกอ้อยแบบรองรับรถตัด ระยะร่อง 1.85 เมตรทันทีเลย โดยมีภรรยาและ
ลูกชายทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยเป็นก�ำลังส�ำคัญในการบริหารจัดการไร่ ปัจจุบันได้น�ำความรู้
มาพัฒนาและปรับปรุงไร่อ้อยของตนเองอย่างต่อเนื่อง
32 มิตรชาวไร่

มิตรผลภูหลวง น�ำเสนอหนึง่ ผลผลิตความภาคภูมใิ จ
จากโครงการทายาทเถ้ า แก่ อ ้ อ ยรุ ่ น ที่ 1 คุ ณ ทรงชั ย
กาญจนะกัณโห ทายาทของคุณนิสสัย กาญจนะกัณโห
โควตา 606524 ชาวไร่เขตส่งเสริมที่ 10 ถือเป็นอีกหนึง่
ตัวอย่างของคนรุน่ ใหม่ จากความรัก ความตัง้ ใจ ในอาชีพ
ปลูกอ้อย บ่มเพาะประสบการณ์ เรียนรู้การปลูกอ้อย
ปัจจุบนั ได้รบั ความไว้วางใจให้ดแู ลบริหารจัดการรถตัด และ
กิจกรรมการบริหารจัดการภายในไร่อ้อย โดยมีผู้ปกครอง
คอยเป็นพีเ่ ลีย้ งให้คำ� ปรึกษา และเตรียมวางแผนให้สบื ทอด
กิจการในการดูแลอ้อยภายในปี 2560 นี้ ต้องขอเสียงปรบมือ
ดังๆ เรามีเถ้าแก่ออ้ ยรุน่ ใหม่ไฟแรงทีพ่ ร้อมจะเติบโต ทีม่ ติ รผล
ภูหลวง เพิม่ ขึน้ อีกคนแล้วครับ

ส่วนอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตาม จากโรงงานมิตรผล
สิงห์บรุ ี โครงการทายาทเถ้าแก่ไร่ออ้ ยรุน่ ที่ 1 คุณนิศากร
ห้องกระจก (ก้อย) ทายาทของคุณ ประจิม ห้องกระจก
ถือเป็นตัวอย่างของผูห้ ญิงไทยสมัยใหม่ ทีม่ ใี จรักการเรียนรู้
และเก็บสะสมประสบการณ์ ในไร่ออ้ ย เพือ่ สืบทอดกิจการ
ของครอบครัว จนปัจจุบันพ่อจิมไว้วางใจให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการไร่ออ้ ย บอกได้เลยว่าน้องก้อยรอสืบทอด
กิจการทัง้ หมดของพ่อจิมอยู่

ซุบซิบชาวไร่

GOSSIP
ครอบครัวมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

สุดยอดจริงๆ เลย ส�ำหรับพ่อจินดา ถ่นิ มีผล หลังจากลุกขึน้ สูว้ างแผนอ้อยปลูกและ
ใช้รถตัดในการตัดอ้อย จัดการแปลงท�ำระยะร่อง 1.85 ม. ให้เหมาะกับรถตัด คราวนีไ้ ด้
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน 2 คน คนโต คุณชาญวิทย์ ถ่นิ มีผล และคนเล็ก คุณปิยะ ถิน่ มีผล
มาช่วยท�ำไร่ออ้ ยรวมเป็น 3 แรงแข็งขัน ทัง้ ตัด ทัง้ ปลูก บ�ำรุงตอ จะไม่ให้ไร่ออ้ ยงามได้ไงล่ะ...
ตอนนีพ้ อ่ จินดาวางแผนจะให้ลกู ชายทัง้ คูม่ าช่วยดูแลไร่ออ้ ยได้อย่างสบายใจแล้วสิจะ๊ ว่าแต่
ว่าเถอะพ่อจะรีบไปไหนดูๆ จากรูปเหมือนอายุจะไล่เลีย่ กันอยูน่ ะ

อ้อยสวยงาม คุณภาพดี เรามีรางวัลให้

รองผู้ว่าฯ เยี่ยมชมไร่อ้อยนายกฯ

คุณธง กาฬภักดี หรือ ท่านนายกฯ ธง ชือ่ ทีเ่ ราชาวมิตรผล ด่านช้าง คุน้ ชิน นอกจาก
ท่านจะเป็นชาวไร่อ้อยเขตส่งเสริมอ้อยที่ 2 แล้ว ปัจจุบันท่านยังด�ำรงต�ำแหน่งนายก
เทศมนตรีตำ� บลหนองกระทุม่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อีกด้วย ส่วนแปลงอ้อย
มิตรผล โมเดิรน์ ฟาร์ม (บ้านแจงงาม) ของท่านก็มกั จะมีแขกเหรือ่ ไปเยีย่ มชมอยูเ่ สมอๆ
ล่าสุด กลุม่ นักศึกษาระดับผูบ้ ริหารทัง้ ภาครัฐและเอกชน น�ำโดยท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุพรรณบุรีและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน “การใช้
นวัตรกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลและพลังงานระดับโลก” ทีแ่ ปลงอ้อยแห่งนี.้ .. ทุกคนรูส้ กึ ประทับใจกับการให้ขอ้ มูล
แบบเปิดเผยและเป็นกันเองจากท่านครับ
34 มิตรชาวไร่

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเวียง มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชาวไร่นำ� อ้อยคุณภาพเข้าโรงงาน โดยการจ่าย
เงินรางวัลอ้อยสด สะอาด สวยงาม และยังมีการจัดสรรคิว
อ้อยสวยงามให้ดว้ ย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
รถพ่วง เงินรางวัล 200 บาทต่อเทีย่ ว แลกคิวสวยงาม
1 เทีย่ วต่อ 1 คิว
รถสิบล้อ เงินรางวัล 150 บาทต่อเทีย่ ว แลกคิวสวยงาม
2 เทีย่ วต่อ 1 คิว
รถหกล้อ เงินรางวัล 100 บาทต่อเทีย่ ว แลกคิวสวยงาม
2 เทีย่ วต่อ 1 คิว
รถเล็ก เงินรางวัล 50 บาทต่อเทีย่ ว แลกคิวสวยงาม
3 เทีย่ วต่อ 1 คิว
รถเล็กส่งอ้อยทีส่ ถานีขนถ่าย เงินรางวัล 20 บาทต่อเทีย่ ว
แลกคิวสวยงาม 3 เทีย่ วต่อ 1 คิว
ชาวไร่ของเราก็สนใจและขยันส่งอ้อยสวยงามของ
ตนเองเข้าประกวดหลายคนด้วยกัน...ได้เงินค่าอ้อยสดด้วย
ความหวานก็ดดี ว้ ย ได้เงินรางวัลพิเศษ แถมมีควิ ให้ลงได้
สะดวกอีกต่างหาก รางวัลดีๆแบบนี้ ชาวไร่กช็ อบใจ

ไลฟ์สไตล์
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ภาพ: https://sites.google.com/a/watbandong.ac.th

SUMMER DISHES
เมนูสุขภาพดีดับพิษร้อน

ท้องฟ้าสดใส แสงแดดจัดจ้า เป็นสัญญาณบอกให้เรา
รูว้ า่ หน้าร้อนก�ำลังมาถึงแบบเต็มรูปแบบแล้ว มิตรชาวไร่หลาย
ท่านคงเบือ่ หน้าร้อนไปตามๆ กัน เพราะไหนจะแสงแดดทีแ่ ผด
เผาจนท�ำให้เราตัวแทบไหม้ ไหนจะอากาศทีเ่ หนอะหนะอบอ้าวไม่
สบายตัว พาลให้ออ่ นเพลีย เบือ่ อาหาร จะหยิบจับอะไรมาทาน
ก็ไม่อร่อยเหมือนเคย
บางท่านจึงหาวิธคี ลายร้อนด้วยการรับประทานของเย็น
เช่น น�ำ้ แข็งใส น�ำ้ อัดลม และขลุกตัวเองอยูใ่ นห้องแอร์ตลอด
เวลา ซึง่ ต้องขอเตือนไว้เลยว่า ควรหลีกเลีย่ งวิธเี หล่านี้ เพราะ
จะท�ำให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวน แถมยังท�ำให้เราน�ำ้ หนักขึน้
ไม่รตู้ วั ได้อกี ต่างหาก

36 มิตรชาวไร่

แท้จริงแล้ว เคล็ดลับดับร้อนสามารถท�ำได้งา่ ยและประหยัดจากการ
พลิกแพลงเอาวัตถุดบิ รอบบ้าน หรือจากในไร่ของเราเองมาประกอบอาหาร
ซึง่ พืชผักใกล้ตวั เราหลายชนิดมีสรรพคุณเป็นอาหารธาตุเย็น ช่วยดับร้อน
ผ่อนคลายให้พวกเราเย็นกาย เย็นใจ ประหยัดสตางค์ในกระเป๋า แถมยังได้
สุขภาพดีๆ จากพืชผักปลอดสารพิษฝีมอื เราเองอีกด้วย ในวันนีม้ ติ รชาวไร่
จึงขอน�ำเอาเมนูพนื้ บ้านทัง้ คาวและหวานมาน�ำเสนออย่างจุใจถึง 7 เมนู
คลายร้อนแสนอร่อย

ซี่โครงหมูตุ๋นมะระ

มะระรสขมอ่อนๆ น�ำเอามาตุน๋ กับซีโ่ ครงหมูเนือ้ นุม่ เมนูโปรดของ
ใครหลายคนเมนูนี้ สามารถน�ำมาท�ำเป็นอาหารดับพิษร้อนได้เป็นอย่างดี
เนือ่ งจากมะระนับเป็นสมุนไพรดับร้อน ถอนพิษไข้ แก้กระหาย และบรรเทา
อาการร้อนในได้เป็นอย่างดี น�ำ้ ซุปทีร่ สชาติขมอ่อนๆ ซดโล่งคอยังช่วยให้เรา
เจริญอาหารขึน้ อีกด้วย

ภาพ: nationtv.com

ไข่เจียวผักโขม

เมนูไข่เจียวนีห้ ลายคนบอกว่าเป็นเมนูทที่ ำ� ง่าย แต่จะท�ำให้อร่อยนัน้
ยาก ส�ำหรับไข่เจียวคลายร้อนเมนูนี้ รับรองว่าอร่อยและมีประโยชน์แน่นอน
เพราะเราแอบใส่ผกั โขมริมรัว้ ซึง่ เป็นผักทีป่ ลูกง่าย และมีคณ
ุ ประโยชน์ครบ
ครัน เป็นผักทีอ่ ดุ มไปด้วยน�ำ้ และแร่ธาตุแมกนีเซียม ซึง่ เป็นแร่ธาตุทเ่ี ราสูญ
เสียไปพร้อมกับเหงื่อ ดังนั้นช่วงหน้าร้อนที่ท�ำให้พวกเราเหงื่อแตกแบบนี้
จึงควรเสริมสารอาหารและเติมน�ำ้ ทดแทนให้กบั ร่างกายด้วยการกินผักโขม
แสนอร่อย นอกจากนัน้ สีเขียวเข้มของผักโขมแสดงถึงสารครอโรฟีลล์ทมี่ ใี น
ระดับสูงของผักโขม ซึง่ มีสรรพคุณช่วยฟอกออกซิเจนในเซลล์ มีสารแอนดิ
ออกซิเดนท์สงู และยังมีกากใยช่วยในการขับถ่ายได้อกี ด้วย

แกงเลียงผักรวมใส่ฟักเขียว

เมนูแกงเลียงผักรวมนี้ นับเป็นเมนูยอดฮิตในการใช้ดบั พิษร้อน เคล็ดลับ
คือ ให้ใส่ผกั ทีม่ สี รรพคุณบรรเทาร้อน เช่น ต�ำลึง ยอดชะอม ยอดผักหวาน และ
ทีข่ าดไม่ได้คอื ฟักเขียวซึง่ เป็นอาหารธาตุเย็น ช่วยถอนพิษ ขับร้อนในร่างกาย
แม้ฟกั เขียวจะมีคณ
ุ สมบัตเิ ก็บความร้อนได้ดี แต่เมือ่ ทานเข้าไปแล้วฟักเขียว
จะมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษคือท�ำให้อณ
ุ หภูมภิ ายในร่างกายเราเย็นลง ช่วยขับเหงือ่
ท�ำให้ร่างกายเบาสบาย แกงเลียงผักรวมใส่ฟักถ้วยนี้เป็นอาหารที่เก็บได้
จากริมรัว้ บ้าน แถมมีสรรพคุณไม่ธรรมดาจริง ๆ

สายบัวต้มกะทิใส่ปลาทู

ว่ากันว่าเมนูสายบัวต้มกะทิเป็นเมนูทหี่ าทานยากขึน้ ทุกวัน แต่ทจี่ ริง
แล้วสายบัวเป็นผักทีม่ สี รรพคุณอันเป็นประโยชน์มากมาย เช่นช่วยลดการ
เกร็งของล�ำไส้และกระเพาะอาหาร ลดความเครียด ช่วยขับปัสสาวะ และที่
ส�ำคัญคือช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย ถ้าอยากให้สายบัวต้มกะทิถว้ ยนีร้ สชาติ
อร่อยขึน้ แนะน�ำให้แกะปลาทูนงึ่ ใส่เพิม่ ไปอีกซักหนึง่ ตัว ช่วยเติมสารโอเมก้า 3
บ�ำรุงสมองและปรับสมดุลให้กบั ร่างกาย

ยำ�แตงกวา

มาถึงเมนูเด็ด รสชาติจี๊ดจ๊าดอีกเมนูที่ไม่ควรพลาดถ้าอยากคลาย
ร้อน เนือ่ งจากแตงกวามีฤทธิช์ ว่ ยดับร้อนในร่างกาย ท�ำให้รา่ งกายสดชืน่ แก้
กระหายน�ำ้ และมีฤทธิแ์ ก้ไข้ เป็นผักสวนครัวทีเ่ หมาะอย่างยิง่ ในการน�ำมา
ประกอบอาหารทานแก้รอ้ น โดยย�ำแตงกวานีถ้ า้ อยากให้มรี สชาติถกู ปาก
คนไทยอย่างเรา ก็จดั การน�ำมาย�ำแบบไทย ใส่กงุ้ แห้ง กุง้ สด มะนาว น�ำ้ ปลา
น�ำ้ ตาลทรายและโยนพริกขีห้ นูใส่ไปนิดหน่อยเพิม่ ความแซ่บ อิม่ อร่อยสบาย
ท้องแบบไม่อว้ นแถมยังเป็นการเติมน�ำ้ ให้กบั ร่างกายเราอีกด้วย

น้ำ�ตะไคร้ใบบัวบกใบเตย

สรรพคุณของใบบัวบกทีเ่ รารูจ้ กั กันดีคอื แก้ชำ�้ ใน หรือช่วยให้แผล
ฟกช�ำ้ ด�ำเขียวหายเร็วขึน้ แต่ยงิ่ ไปกว่านัน้ แล้วใบบัวบกยังเป็นสมุนไพรไทย
ทีเ่ ป็นธาตุเย็น สีเขียวเข้ม อุดมไปด้วยวิตามินเอช่วยบ�ำรุงสายตา แก้รอ้ น
ในกระหายน�ำ้ ลดไข้ตวั ร้อน และยังมีสารต้านอนุมลู อิสระช่วยชะลอวัย แต่
ด้วยความทีใ่ บบัวบกมีรสขมและมีกลิน่ เหม็นเขียว จึงอาจท�ำให้หลายท่าน
ไม่นยิ มทานนัก ในวันนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอสูตรน�ำ้ ตะไคร้ใบบัวบกใบเตยดับร้อน
ทีไ่ ด้นางเอกอย่างใบเตยและตะไคร้มาช่วยดับกลิน่ และแก้รสขม โดยวิธที ำ�
แสนง่ายคือหัน่ ใบบัวบกเป็นท่อนแล้วน�ำไปปัน่ กรองเอาแต่เฉพาะน�ำ 
้ จาก
นั้นผสมกับน�้ำเชื่อมตะไคร้ใบเตยผสมน�้ำผึ้งให้มีกลิ่นหอมหวาน กินกับน�้ำ
แข็งป่นเย็นชืน่ ใจ ดับร้อนและได้วติ ามินแร่ธาตุอกี มากมาย

วุ้นน้ำ�อ้อยสดมะนาวโซดา

ภาพ: http://www.pim.in.th

ถ้าจะพูดถึงเมนูดับร้อน แต่กลับไม่กล่าวถึงเมนูที่ท�ำจากอ้อยก็คง
พลาดเป็นอย่างมาก เพราะอ้อยของพวกเรานีม้ สี รรพคุณส�ำคัญคือ ช่วย
บ�ำรุงร่างกาย ลดอุณหภูมคิ วามร้อนในร่างกาย และบรรเทาอาการกระหาย
น�้ำได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าจะแนะน�ำแค่เมนูน�้ำอ้อยก็คงจะธรรมดาไป มิตร
ชาวไร่ฉบับนีจ้ งึ ขอแนะน�ำเมนูสดุ สดชืน่ ดับร้อนอย่างโซดามะนาวกับวุน้ น�ำ้
อ้อยสด โดยวิธที ำ� ไม่ซบั ซ้อน เพียงผสมน�ำ้ อ้อยสดกับผงวุน้ เคีย่ วจนกลาย
เป็นวุน้ น�ำ้ อ้อยรสหวานชืน่ ใจ จากนัน้ ขูดหรือตัดให้กลายเป็นชิน้ เล็กๆ แล้ว
น�ำไปแช่เย็นเตรียมไว้ เมือ่ จะรับประทานให้ตกั วุน้ น�ำ้ อ้อยใส่แก้ว เติมน�ำ้ อ้อย
สดใส่โซดาและบีบมะนาวเพิม่ ความสดชืน่ ไปอีกนิด รับรองว่าอร่อยลืมร้อน
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HOROSCOPE
ดวงดีมีเฮ

วันอาทิตย์
ช้าๆ ได้พล้าเล่มงาม การจับปลาสองมือ
จะไม่สง่ ผลดีเท่าใดนัก มีเกณฑ์ตกลงจับมือกับ
คูห่ นุ้ ส่วน ได้รบั โปรเจคใหญ่สำ�คัญ และธุรกรรม
กับต่างชาติจะให้คณ
ุ ด้านการเงินอาจมีรายจ่าย
ก้อนใหญ่ เข้ามา ให้ระวังเป็นหนีร้ ะยะยาว และ
ระวังอุบตั เิ หตุ จะทำ�ให้เสียทรัพย์

วันจันทร์
เกิดความวิตกกังวล ชีวติ รวนเร ท�ำให้การ
คิดตัดสินใจไม่ลงตัว ให้ระวังความโลภของตัว
เองเป็นเหตุ ควรตัง้ มัน่ อยูใ่ นคุณธรรมความถูก
ต้อง การเจรจาค้าขายมีคแู่ ข็งมาก แต่ยงั มีเกณฑ์
ดีได้รบั ค่าคอมมิชชัน่ นายหน้า และจะมีรายจ่าย
ฉุกเฉินกระทันหันเข้ามาเช่นกัน

วันอังคาร

มุ่งมั่นอย่างมั่นใจนั้นดี แต่ไม่ควรเร่งรีบ
อาจหลงลืม เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ผู้ใหญ่เปิด
โอกาสให้ได้ทำ�งานใหญ่ ตั้งใจให้ดีจะก้าวหน้า
งานสัมพันธ์กับต่างชาติจะส่งผลดี
การเงินจะได้ค่านายหน้าเป็นลาภลอย
แต่ อ าจมี ก ารตรวจสอบระบบบั ญ ชี ก ารเงิ น
ต้องจัดการให้พร้อม
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อ.รามพล สำ�นักโหราราม
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2559

วันพุธกลางวัน
โอกาสดีเข้ามาหลายทาง จะมีไอเดียใหม่
เกิดขึน้ และเป็นประโยชน์ในอนาคต
มีงานเล็กใหญ่เข้ามาไม่คาดฝัน เป็นจังหวะ
ให้ได้โชว์ฝมี อื ผูใ้ หญ่ให้การสนับสนุนดี
การเงินอยู่ในช่วงน้ำ�ขึ้นให้รีบตัก มีเข้ามา
มาก ก็มรี ายได้เข้าคิวรออยูเ่ ป็นทิวแถวเช่นกัน

วันพุธกลางคืน
มี เ กณฑ์ ไ ด้ รั บ มอบหมายในตำ�แหน่ ง
สำ�คั ญ ให้ ดู แ ลงานใหญ่ เหมื อ นเป็ น เจ้ า ของ
กิจการเอง แต่ไม่ควรมั่นใจในตัวเองมากจนเกิน
ไป เพราะเหนือฟ้ายังคงมีฟ้า อาจะหักโค่นลง
มาได้
การเงินจะมีรายจ่ายฉุกเฉินกระทันหันที่
อาจผูกพันให้มีหนี้สินระยะยาว

วันพฤหัสบดี
จะได้รบั มอบหมายหน้าทีส่ ำ� คัญในหน้าที่
การงาน รวมถึงอาจได้เปิดกิจการใหม่ในช่วง
นี้ จะเป็นจังหวะทีด่ ี ควรยึดคุณธรรมจริยธรรม
เป็นทีต่ งั้ อย่าท�ำอะไรนอกลูน่ อกทาง
จะมีโชคเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้ได้จ่าย
เงินก้อนใหญ่ได้ซอื้ บ้าน ซือ้ รถ หรือซ่อมบ�ำรุง
อาคารสถานที่

วันศุกร์
เป็ น จั ง หวะดี ท่ี จ ะได้ เ ริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ใหม่
เป็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี แต่ตอ้ งเหนือ่ ยออกแรง
ทำ�ทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนจะให้ผลทีค่ มุ้ ค่ากว่า
พึ่งผู้อ่ืน งานสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษาจะ
ราบรืน่ การเงินให้ไตร่ตรองก่อนลงทุน อาจ
พลาดพลัง้ เสียรูถ้ กู หลอกล่อล่วงให้เสียทรัพย์

วันเสาร์

จะมีโปรเจคใหม่เข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ต้อง
อดทนและขยัน ประสบการณ์จะช่วยให้ตอ่ สูก่ บั
ปัญหา ทีเ่ ข้ามาได้ในทุกรูปแบบ อาจต้องเผชิญ
ความกดดัน ความเร่งด่วนบ้างแต่จะผ่านไปได้
ควรสังคายนาระบบบัญชีใหม่เพื่อรอรับรายได้ท่ี
จะมีเข้ามาอย่างต่อเนือ่ งในขณะเดียวกันก็เตรียม
รับมือกับค่าใช้จ่ายที่กำ�ลังจะตามมาอีกมากมาย
ด้วยเช่นกัน

เพราะมิตรชาวไร่คือหัวใจของเรา
ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

BONSUCRO
SUSTAINABILITY AWARD 2015
เราจะก้าวไปด้วยกัน
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป

