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หนึ่งมิตรชิดใกล้

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

่ มิตรชิดใกล้
หนึง

Optimizing Sugarcane Throughout with
Mitr Phol Modern Farm Harvesting Practices

ตัดอ้อยสด ลดเวลาขนอ้อยเข้าหีบ หัวใจส�ำคัญของฤดูเก็บเกี่ยว

ก่อนอืน่ ก็ตอ้ งขอกล่าวทักทายมิตรชาวไร่ดว้ ยค�ำว่า “สวัสดีปกี นุ ” เริม่ วาระศักราชใหม่ ปี 2562
ขอให้ทกุ ท่านสุขภาพแข็งแรง อยูม่ คี วามสุขสมกับเป็นปีหมูทองกันทุกคนนะครับ แน่นอนว่าเมือ่ ถึง
ช่วงเดือนมกราคม นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีตอ้ นรับปีใหม่ทมี่ าถึงแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่
มิตรชาวไร่รอคอย หลังจากทุม่ เทแรงกายแรงใจ ประคบประหงมอ้อยสุดรักของเรากันมาตลอด
หลายเดือนแล้ว ถึงตอนนีอ้ อ้ ยของเราก็ลำ� อวบใหญ่ เห็นผลงามสมใจนึก พร้อมเข้าสูฤ่ ดู
เก็บเกีย่ วแล้วล่ะครับ
มิตรชาวไร่ทกุ ท่านคงทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ช่วงเวลาเก็บเกีย่ วและขนส่งอ้อย
ไปยังโรงงาน ก็มคี วามส�ำคัญไม่แพ้การปลูกอ้อยในทุกขัน้ ตอน เพราะคงเป็นเรือ่ ง
น่าเสียดาย ถ้าหากว่าอ้อยทีเ่ ราลงทุนลงแรงปลูกมาตลอดปี สูญเสียคุณภาพ
จนขายไม่ได้ราคา แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับมิตรชาวไร่ท่ี
ปลูกอ้อยสมัยใหม่แบบโมเดิร์นฟาร์ม เพราะเราน�ำรถตัดอ้อยมาใช้
กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับมีการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของรถตัดอ้อยอย่างต่อเนือ่ ง จึงทัง้ เพิม่ ผลผลิต และลดการสูญเสีย
ไปได้พร้อมกัน อีกทัง้ ยังรักษาคุณภาพของอ้อยไว้ได้มากทีส่ ดุ อีก
ด้วย หัวใจส�ำคัญก็คอื การตัดอ้อยสดไม่เผาใบ ซึง่ มีขอ้ ดีหลาย
ประการ ทัง้ ลดการแพร่กระจายของวัชพืช รักษาความชืน้ ในดิน
และยังลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานคนได้อกี ด้วย
เคล็ดลับอีกประการคือการจัดล�ำดับแปลงอ้อยที่จะตัด
ตามอายุความสุกแก่และค่าความหวานสูงสุด โดยพิจารณาจาก
การวางผังแปลงของแปลงอ้อยในละแวกใกล้เคียงกันเป็นส�ำคัญ
เพือ่ ลดระยะเวลาในการเคลือ่ นย้ายเครือ่ งจักรกลการเกษตรทีใ่ ช้ใน
การเก็บเกีย่ ว เรียกได้วา่ วางแผนดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ ครับ ส่วนอายุของอ้อย
ก็มคี วามส�ำคัญไม่แพ้กนั อ้อยทีอ่ ายุได้ 13 เดือนพอดี เป็นอายุออ้ ย
ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เพราะขนาดโตเต็ ม ล� ำ ให้ ค ่ า ความหวานเต็ ม ที่
ย่อมหมายถึงก�ำไรเม็ดงามทีจ่ ะตามมานัน่ เองครับ
ตัดอ้อยเสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมให้ความส�ำคัญกับกระบวนการขนส่ง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยวิธี Cut to Crush แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ทีช่ ว่ ยลดเวลา
ขนอ้อยเข้าหีบลงเหลือเพียง 6 ชัว่ โมง ช่วยรักษาความสด น�ำ้ หนัก และค่าความหวาน
ของอ้อยไม่ให้สลายหายไป เพราะหากจัดการไม่ดี การขนส่งล่าช้า อ้อยค้างนาน
หลายวันจะสูญเสียน�้ำหนัก และค่าความหวานไปแล้ว อ้อยของมิตรชาวไร่
ย่อมขายได้ราคาต�ำ่ ลง หรือถูกปฏิเสธไม่รบั อ้อยเข้าโรงงานได้เลยนะครับ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจปลูกอ้อยกันมาตลอดทั้งปี ต้องไม่ลืมใส่ใจ
กระบวนการเก็ บ เกี่ ย วที่ ดี และการขนส่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแบบ
มิ ต รผลโมเดิ ร์ น ฟาร์ ม ถ้ า ท� ำ ได้ ต ามนี้ รั บ รองว่ า ฤดู หี บ อ้ อ ยปี นี้
เห็นก�ำไรงอกงามตามมาอย่างแน่นอนครับ
MITR PHOL MODERNFARM
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CUT TO CRUSH

กระบวนการน�ำอ้อยเข้าหีบ

"จากตัดถึงหีบ"
1

่ ว
เก็บเกีย
และขนถ่ายอ้อย

เดินทางกลับ

5

1 ชัว
่ โมง

่ โมง
6 ชัว

C U T TO C R U SH

2
ขนส่ง

ดัมพ์ ออ
้ ย
30 นาที

1 ชั่วโมง

4

ชัง
่ น�ำ้ หนัก
และรอดัมพ์

3

3 ชั่วโมงครึ่ง

ไปท�ำความรู้จัก CUT TO CRUSH
แบบง่าย ๆ สแกนเลย !
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SPECIAL SCOOP

MEIOSI
SEEDING
TECHNOLOGY
โครงการ Meiosi Seeding Technology เป็นโครงการเตรียมพั นธุอ
์ อ
้ ย
่ ั กดินสลับ Bedform กับการปลูกถัว
โดยการปลูกพั นธุอ
์ อ
้ ยในพื้ นทีพ
่ บ�ำรุงดิน
โดยมีสองสถานีผลิตหลัก คือ ในภาคอีสานที่ บริษท
ั ไร่อส
ี าน จ�ำกัด อ�ำเภอภูเขียว
่ ริษท
จังหวัดชัยภูมิ และในภาคกลางทีบ
ั ไร่ดา่ นช้าง จ�ำกัด อ�ำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีก�ำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 1.6 ล้านต้นต่อปี
สามารถแบ่งกิจกรรมเป็นสองส่วนหลัก ๆ ได้แก่
1. การผลิตกล้าอ้อย (Pre-sprouted)
2. การย้ายกล้าอ้อยลงปลูกในแปลงพั กดิน โดยการปลูกสลับกับถั่ว
ในอัตรา 1 ต่อ 10 bedform ในพื้ นทีไ่ ร่บริษท
ั และจะตัดพั นธุป
์ ลูกช่วงอ้อย
่ งปลูกทีใ่ ช้ทอ
่ งปลูกทีช
่ อ
ปลายฝน โดยใช้เครือ
่ นพั นธุอ
์ อ
้ ยจากรถตัดหรือเครือ
ื่
บิลเลท (Billet Planter)

6
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ส�ำหรับข้อดีหลัก ๆ ของการปลูกอ้อยวิธน
ี ม
ี้ ด
ี ง
ั นี้

1. ใช้ในการขยายพันธุอ์ อ้ ยพันธุใ์ หม่ ๆ ทีม่ ปี ริมาณท่อนพันธุน์ อ้ ยได้พนื้ ทีม่ ากกว่า
การปลูกด้วยท่อนพันธุ์
2. ชิ้นตาอ้อยผ่านการชุบน�้ำร้อน จึงสามารถลดเชื้อใบขาวที่เป็นโรคที่ส�ำคัญ
ในอุตสาหกรรมอ้อยเราได้
3. ใช้ปริมาณท่อนพันธุ์ต่อไร่น้อยกว่าวิธีการปลูกแบบปกติประมาณ 5 เท่า
4. กล้าอ้อยที่ย้ายลงแปลงจะแตกกอมากกว่าการปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ
สองเท่าหรือมีจำ� นวนล�ำต่อไร่ประมาณ 20,000-30,000 ล�ำต่อไร่เลยทีเดียว เมือ่ น�ำพันธุอ์ อ้ ย
ไปปลูกต่อจะได้พื้นที่มากกว่าการเตรียมแปลงพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ปลูกถึงสองเท่า
5. ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ประมาณ หนึ่งถึงสองเท่า

้ ม
แต่วธ
ิ ก
ี ารขยายพั นธุอ
์ อ
้ ยแบบนีก
็ ข
ี อ
้ จ�ำกัด คือ

โดยในส่ ว นการผลิ ต กล้ า อ้ อ ยนั้ น เรามี
อาคารผลิต (production center) และเรือนเพาะช�ำ
โดยในอาคารผลิตนัน้ ประกอบด้วยส่วนการเตรียม
ตาอ้อยซึง่ จะมีการตัดตาอ้อยเป็นชิน้ ตา และน�ำชิน้ ตา
ไปผ่านการชุบน�้ำร้อน (Hot water treatment)
เพือ่ ลดเชือ้ โรคใบขาว และอีกส่วนหนึง่ ในอาคารผลิต
คือส่วนการเพาะตาอ้อยในถาดเพาะช�ำ ซึ่งเรามี
เครือ่ งผลิตกึง่ อัตโนมัตทิ ที่ นั สมัย จากประเทศอิตาลี
สามารถเตรียมชิ้นตา และปลูกลงถาดเพาะช�ำ
ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตาต่อวัน
หลังจากการเพาะชิน้ ตาลงถาดเพาะช�ำแล้ว
จะมีการน�ำไปอนุบาลในเรือนเพาะช�ำซึ่งมีพื้นที่
เฉพาะเรือนเพาะช�ำมากกว่า 1 ไร่ โดยเรือนเพาะช�ำ
เราจะมีระบบพ่นน�ำ้ ฝอยแบบอัตโนมัติ และตัวเรือน
เพาะช�ำจะบุดว้ ยพลาสติกทีย่ อมให้แสงทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อพืชผ่านเข้าได้เท่านั้น พลาสติกชนิดพิเศษนี้
ยั ง ช่ ว ยกระจายแสงให้ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง เรื อ นเพาะช� ำ
เมือ่ เพาะกล้าอ้อยจนได้อายุทเี่ หมาะสม เราจะน�ำ
กล้าอ้อยออกไปอนุบาลต่อในลานด้านนอกโรงเรือน
ให้ได้รบั แสงแดดจัดเพือ่ ให้แข็งแรงจนพร้อมในการ
ย้ายปลูกลงแปลงต่อไป
การย้ า ยกล้ า ปลู ก ลงแปลงในระบบ
โมเดิรน์ ฟาร์มจะใช้เครือ่ งย้ายกล้าอ้อยจากประเทศ
อาเจนตินา่ ซึง่ จะมีการปลูกเป็นแถวคู่ 50 เซนติเมตร
บน Bedform จะใช้กล้าอ้อยประมาณสามพันต้น
ต่อไร่ ดังนั้นเมื่อเราใช้วิธีการนี้เราจะใช้พันธุ์อ้อย
ประมาณ หนึ่งตันต่อพื้นที่ปลูกสามไร่เท่านั้น

1. การลงทุนเรือนเพาะช�ำ และเครื่องจักรมีมูลค่าสูง
2. ใช้แรงงานในการปลูกชิ้นตา การดูแลอนุบาล และการย้ายปลูกกล้าอ้อย
มากกว่าวิธีการปกติ
3. การย้ายกล้าต้องมีการให้น�้ำทันทีเพื่อให้อ้อยมีการอยู่รอดที่ดี
4. เหมาะส�ำหรับการขยายพันธุอ์ อ้ ยใหม่ ๆ จึงไม่เหมาะส�ำหรับชาวไร่ในการปลูก
ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อปลูกอ้อยส่งโรงงาน

ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้น�ำเสนอมา โครงการนี้จึงเป็นเสมือนโครงการขยาย
พั นธุอ
์ อ
้ ยใหม่เพื่ อเป็นแหล่งพั นธุอ
์ อ
้ ยสะอาดในพื้ นทีไ่ ร่บริษท
ั โดยมีกำ� ลังการผลิต
ท่ อ นพั นธุ์ ต่ อ ปี ป ระมาณ 4,800 ตั น ซึ่ ง ท่ อ นพั นธุ์ อ้ อ ยเหล่ า นี้ จ ะขยายและ
กระจายพั นธุ์สู่มิตรชาวไร่ต่อไป
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CANE YARD

คืออะไร ...
ผู้เขียน - นิเวศ สุวรรณบุตร
ผู้จัดการไร่อีสาน

“Cane Yard” (เคน-ยาร์ด)
้ ากจะแปลแบบตรง ๆ แล้ว ก็จะ
ค�ำนีห
หมายถึง “ลานจอดรถบรรทุกอ้อย”
แต่ ใ นระบบมิ ต รผลโมเดิ ร์ น ฟาร์ ม
ของเราไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น ลานจอดรถ
บ ร ร ทุ ก เฉย ๆ แต่ จ ะใช้ ส� ำ หรั บ
การวางแผนการล�ำเลียงอ้อยออก
จากไร่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
ด้ ว ยการก� ำ หนดพื้ นที่ จุ ด หนึ่ ง ใน
แปลงอ้อยผืนใหญ่ให้เป็นจุดขนถ่าย
อ้อย เป็นจุดทีร่ ถกระเช้าบรรทุกอ้อย
จากรถตัดอ้อย (รถบิ น ) วิ่ ง มาเท
อ้ อ ยลงรถบรรทุกอ้อยทีเ่ ราเรียกว่า
เซมิเทรลเลอร์ (Semi Trailer) ได้
อย่ างปลอดภั ย ท� ำ ให้ ก ารขนถ่าย
บรรทุกอ้อยเกิดความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด คุ้มกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
ประการส�ำคัญ คือ รถบรรทุกอ้อย
ไม่ เ หยี ย บย�่ ำ เข้ า ไปจอดรั บ อ้ อ ยใน
แปลงอ้อย ไม่ทำ� ให้ดน
ิ ในแปลงอ้อย
ถูกบดอัดจนแน่น ท�ำให้เกิดความ
เสี ย หายกั บ การเจริญเติ บ โตของ
ตออ้อยตามมาอีกด้วย

8
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สิ่งที่ควรพิ จารณา
ในการจัดท�ำ Cane yard
1. ขนาดของฟาร์มหรือไร่อ้อย (Farm area) ควรมีขนาด
อย่างน้อย 100 ไร่ขึ้นไป
2. ส�ำรวจพื้นที่เพื่อก�ำหนดจุดท�ำ Cane yard ควรตั้งอยู่
จุดกึง่ กลาง หรือจุดทีเ่ กิดความสะดวกต่อการเดินทางของรถกระเช้า
บรรทุกอ้อย (รถบิน) ไม่ไกล และไม่ใกล้จนเกินไป ซึ่งอาจท�ำให้
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่จ�ำเป็น
3. เป็นบริเวณที่มีความลาดเอียงไม่มากเกินไป (ไม่เกิน 3%)
เพราะจะช่วยให้การขนถ่ายอ้อยเกิดความปลอดภัยส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกคน
4. ขนาดของ Cane yard ให้ออกแบบตามขนาดของแปลง
อ้อยผืนนัน้ ๆ โดยมากจะท�ำการบดอัดพืน้ ทีป่ ระมาณ 2-3 ไร่ ให้ดนิ แน่น
ไม่หล่มเมื่อรถบินมาเทอ้อยเต็มความจุของรถบรรทุก และมีพื้นที่
ในการปฏิบตั งิ านขนถ่ายอ้อยได้สะดวก ปลอดภัย ช่วยให้การล�ำเลียงอ้อย
รวดเร็วมากขึ้น

่ ด
การออกแบบแปลงอ้อยสมัยใหม่ (Farm design) ตามหลักการมิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม จะมีการก�ำหนดพื้ นทีจ
ั ท�ำลานจอดรถบรรทุก
่ ถือเป็นความท้าทายมิตรชาวไร่ของเราอย่างยิง
่ ะออกแบบเส้นทางล�ำเลียงในไร่ได้อย่างสวยงาม ได้ประโยชน์ในการ
ในไร่ออ
้ ย (Cane yard) ซึง
่ ทีจ
้ ลองดูนะครับ ไร่บริษท
่ ป
ขนส่งอ้อยทีม
ี ระสิทธิภาพมากขึน
ั กลุม
่ มิตรผลของเราท�ำมานานแล้วครับ ช่วยให้การล�ำเลียงอ้อยคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
่ นแล้วปลืม
้ ” ครับ
และปลอดภัยด้วยครับ เรียกว่า “เปลีย
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จากรุ่นพ่ อ
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อุทย
ั พุ่ มพั นธ์ (ต้อ)
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่ งใด ๆ ก็ตาม
ในการตัง
้ เป้าหมายไม่วา่ เรือ
ระหว่างทางทีเ่ ดินไปสูค
่ วามส�ำเร็จ
แน่นอนว่าย่อมต้องใช้ความพยายาม
อย่างมหาศาล แต่ทว่า
ส�ำหรับการรักษาความส�ำเร็จ
่ งทีต
่ อ
ให้คงอยูต
่ ลอดไปนัน
้ ง
้ ก็อาจเป็นเรือ
ใช้ความพยายามไม่ยง
่ิ หย่อนไปกว่ากัน

อุทัย พุ่มพันธ์ (ต้อ) ชายหนุ่มในวัย 33 ปี มิตรชาวไร่
บ้านหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทายาทคุณพ่อปัญญา แม่หนูเจียม พุ่มพันธ์ ที่เลือกเดิน
ตามรอยของพ่อกับแม่ สืบทอดงานในไร่อ้อย เพื่อสานต่อ
ความส�ำเร็จของครอบครัวให้เติบโตต่อไป
จุดเริ่มต้นเพื่ อการสานต่อ

เพราะชีวิตในวัยเด็กได้มองเห็นภาพการท�ำงานในไร่
ของพ่อและแม่มาโดยตลอด หลังจากเรียนจบอุทยั จึงตัดสินใจ
เลือกเดินในเส้นทางทีพ่ อ่ และแม่ได้แผ้วถางไว้รอ เพือ่ กลับมา
เรียนรู้และสานต่องานในไร่
“ตั้งแต่จบ ปวส. ประมาณปี 2547 ผมก็ไม่ ได้ ไปไหน
อีกเลย ก็ 10 กว่าปีได้แล้วที่เข้ามาช่วยงานในไร่ ตอนนั้น
ที่ตัดสินใจมาช่วยพ่อกับแม่ท�ำไร่เพราะที่บ้านไม่มีคนช่วย
พ่อกับแม่ทำ� กัน 2 คน พืน้ ทีป่ ระมาณ 500–600 ไร่ แรก ๆ ทีม่ า
ก็ทำ� ทุกอย่างตามทีพ่ อ่ กับแม่สงั่ จริง ๆ ตอนเด็ก ๆ พ่อแม่ไปลงไร่
ผมก็ตามไป ก็เลยพอรู้งานอยู่บ้าง”

เรียนรู้และลงมือท�ำ
จากประสบการณ์รุ่นสู่รุ่น

แม้ จ ะเป็ น คนพู ด น้ อ ย แต่ ถ ้ า เป็ น เรื่ อ งงานในไร่
อุทัยนั้นถนัดการลงมือท�ำมากกว่า โดยทุกวันนี้ก็มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลทุกอย่างในไร่ โดยมีคุณพ่อปัญญาเป็นผู้ให้
ความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์ตา่ ง ๆ ให้กบั ลูกชายอยูเ่ สมอ
“หน้าที่หลักผมก็ช่วยพ่อดูแลทุกอย่าง ไม่ว่า ใส่ปุ๋ย
ฉีดยา ไถหญ้า เตรียมแปลง หรือการดูแลเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
ทุกวันนี้พ่อก็ยังสอนอยู่ ยังถ่ายทอดความรู้ในไร่ให้ตลอด
อย่างเวลาไปดูงานมาก็เอามาบอกต่อ คือผมไม่ค่อยได้ไป
ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อไป พอมีวธิ หี รือมีเรือ่ งใหม่ ๆ มา พ่อก็จะ
เอามาบอกต่อสอนต่ออีกที โดยเฉพาะเรือ่ งเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
การใช้งาน การดูแลรักษาซ่อมบ�ำรุง แกก็จะเน้นเรือ่ งพวกนี”้

ใช้เทคโนโลยีเพิ่ มประสิทธิภาพ เพิ่ มผลผลิต

ครอบครัวพุม่ พันธ์ นับเป็นครอบครัวแรก ๆ ในละแวกนีท้ ตี่ ดั สินใจ
ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร เพราะมองเห็นว่าการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในไร่จะช่วยให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน รองรับการจัดการ การขยาย
พื้นที่ และเพิ่มผลผลิต ล่าสุดครอบครัวพุ่มพันธ์ถือเป็นเจ้าแรกที่ตัดสินใจ
ซือ้ เครือ่ ง Billet Planter หรือเครือ่ งปลูกอ้อยท่อน จากทางโรงงานเพือ่ น�ำ
มาแก้ปญ
ั หาใช้แรงงานคนปลูกอ้อยไม่ทนั เวลา
“เดิมเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 500 ไร่ แล้วก็เริ่มขยับขยายเพิ่มมา
อีก 400 กว่าไร่ ปัจจุบันก็เกือบ ๆ 1,000 ไร่ เมื่อก่อนก็จะจ้างแรงงานคน
แล้วก็เริ่มจ้างรถของโรงงานมาตัด พอมองว่าเราขยายพื้นที่ไร่เยอะ ก็เลย
ตัดสินใจซื้อรถตัดมา เพราะเราต้องท�ำงานแข่งกับเวลา ต้องรีบท�ำให้มัน
ทันเวลา เพราะว่าเวลามันน้อย เดี๋ยวฝนมาก็ลงไม่ได้ ส่วนอย่างอื่นก็มี
รถไถคันใหญ่ ทีก่ เู้ งินจากโรงงานมาซือ้ ตอนนีก้ ใ็ ช้หนีห้ มดแล้ว แล้วก็มรี ถไถ
คันเล็ก และก็ยันมาร์ 35 แรง ที่เป็นรถเล็กอีก 1 คัน
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ตอนนีท้ บี่ า้ นสัง่ ซือ้ เครือ่ งปลูกอ้อยท่อน Billet Planter ก็เป็นเครือ่ งปลูกรุน่ ใหม่
ทันสมัย จะลดแรงงาน ลดเวลา เรามีรถตัดอยูแ่ ล้ว ตัวนีจ้ ะเป็นเครือ่ งปลูก การท�ำงาน
มันก็จะหย่อนท่อนอ้อยลง ก็คดิ ว่าเครือ่ งนีจ้ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานได้ดี
ส่วนผลผลิตมันก็แล้วแต่ว่าปลูกช่วงไหน ถ้าเราปลูกตุลาคมก็จะได้ประมาณ
ไร่ละ 20 กว่าตัน แต่ถ้าปลูกช้ากว่านั้นผลผลิตมันก็จะลดลงมา ฉะนั้นเวลาจึงเป็น
ตัวก�ำหนดส�ำคัญ ถ้าเราท�ำทันเวลานอกจากท�ำให้ได้ผลผลิตมากแล้วก็ชว่ ยให้ไม่เปลือง
ยาฆ่าหญ้าด้วย เพราะทุกวันนี้ก็อยากใช้สารเคมีให้น้อยลง ถ้าปลูกทันเวลาอ้อยมันยาว
แล้วเราก็ไม่จ�ำเป็นต้องพ่นต้องฉีดยา คือท�ำยังไงให้ใช้น้อยที่สุด ท�ำยังไงให้มีไส้เดือน
ขึน้ มาเยอะ ๆ เพราะขีข้ องไส้เดือนก็เป็นปุย๋ คืออยากพึง่ พาธรรมชาติมากขึน้ ลดสารเคมีลง
นี่แหละที่ท�ำให้ที่บ้านตัดสินใจซื้อ Billet Planter หลัก ๆ ก็เป็นเหตุผลเรื่องของเวลา
แต่มันก็ช่วยให้ได้ผลพลอยได้อย่างอื่นตามมาด้วย”

พั ฒนา เรียนรู้ ตามยุคสมัย

ครอบครั ว พุ ่ ม พั น ธ์ ยึ ด ถื อ การท� ำ ไร่ อ ้ อ ย
เป็นอาชีพ จากรุน่ พ่อทีเ่ คยเป็นลูกไร่มาก่อน ก็ผนั มา
ท�ำไร่ของตัวเอง ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่
ปีที่ 25-26 โดยมีอุทัยเข้ามาเรียนรู้ ดูแลงานในไร่
เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว จึงมองเห็นความแตกต่าง
และการพัฒนาตามยุคสมัย ท�ำให้เขาและคุณพ่อ
ปัญญา ไม่เคยหยุดพัฒนาและเรียนรู้ตามวันเวลา
ที่เปลี่ยนแปลง
“การท�ำไร่อ้อยเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็ต่างกันนะครับ
สมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่เยอะก็ต้องใช้แรงงานคน
อย่างหน้าตัดอ้อยก็จ้างคนงานประมาณ 20 คน ก็ต้องดูแล
ควบคุมคนงาน แต่ตอนนีเ้ ราหันมาใช้เครือ่ งมือเครือ่ งจักรแทน
ก็ลดคนงานไป แต่งานมันก็เร็วขึ้น ตอนนี้ก็มีคนงานอยู่ 2 คน
ในไร่ ขับรถไถคนละคัน ผมก็จะเป็นแผนกเติมยา ใส่ปุ๋ย
ให้ลูกน้องเข้าในร่องอ้อย
ก็ เ หมื อ นกั บ เราพั ฒ นาตามยุ ค สมั ย อย่ า งการท� ำ
โมเดิรน์ ฟาร์ม จะมีการท�ำแปลงเล็กแปลงน้อย แล้วเราก็ปรับ
มาใช้เครือ่ งมือ คือใช้เครือ่ งมือทีเ่ รามีให้เหมาะสมกับไร่ของเรา
ต่างประเทศเขาก็พฒ
ั นาไปเรือ่ ย ท�ำยังไงให้มนั เร็ว ให้มนั ทันเวลา
แล้วก็ประหยัด เราก็ดูจากในยูทูปบ้าง หรือเวลาที่พ่อเขาไป
ดูงานก็มาเล่าให้ฟงั เพือ่ เอามาปรับใช้ในไร่ของเรา อย่างรถไถ
ที่เขาติดสกี แกไปดูงานที่นครสวรรค์ ที่เวลาไถมันจะลูบดิน
ปรับดินไปในตัว ท�ำให้การท�ำงานง่ายขึน้ สะดวกขึน้ ประหยัดเวลา
รถเราก็วงิ่ ง่ายขึน้ ”
12

MITR PHOL MODERNFARM

19_0102 ����������2019_������-����������_19 E5.indd 12

2/27/19 10:14 AM

cover story

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

“หน้าที่หลักผมก็ช่วยพ่ อ
ดูแลทุกอย่าง ไม่ว่า ใส่ป๋ย
ุ
ฉีดยา ไถหญ้า เตรียมแปลง
หรือการดูแลเครื่องไม้เครื่องมือ
ทุกวันนี้พ่อก็ยังสอนอยู่
ยังถ่ายทอดความรู้ในไร่ให้ตลอด”
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การสานต่องานในไร่
เราต้องลงมือท�ำเองทุกอย่าง ท�ำให้รู้
่ ย ๆ เพราะอาชีพนี้
เรียนรูไ้ ปเรือ
เป็นมรดกอาชีพจากพ่ อและแม่
เราก็ตอ
้ งรักษาไว้จนกว่าจะแก่เฒ่า
ก็คงจะท�ำงานนีไ้ ปตลอด เพราะมันเป็นอาชีพ
่ ำ� ให้เราอยูไ่ ด้จนถึงทุกวันนี้
ทีท
่ หละครับ”
เรามีกน
ิ มีใช้กเ็ พราะท�ำอ้อยนีแ

14
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สานต่อเส้นทางความส�ำเร็จ

ในบรรดาพี่น้อง 4 คน อุทัยเป็นคน
รับหน้าที่สืบทอดงานในไร่อ้อย เพราะมองว่า
นี่ คื อ มรดกอาชี พ ที่ พ ่ อ และแม่ ปู ท างมาให้
แม้จะช่วยงานในไร่มาร่วม 10 ปีแล้ว แต่เขา
ก็ยงั ไม่เคยหยุดพัฒนา โดยทุกวันนีก้ ย็ งั คงเรียน
รู้จากคุณพ่อปัญญาอยู่เสมอ
“แต่กอ่ นพ่อเขาท�ำอ้อยอยูเ่ มืองกาญจน์
ก่อนทีจ่ ะมาท�ำไร่ของตัวเองทีน่ กี่ ไ็ ปอยูก่ บั เถ้าแก่
เป็นลูกไร่เขา แกก็ท�ำเองมา 20 กว่าปีแล้ว
ทุ ก วั น นี้ ผ มก็ ม าท� ำ ด้ ว ยกั น กั บ พ่ อ และแม่
พ่อก็ถา่ ยทอดความรูใ้ ห้ตลอด ทีบ่ า้ นพ่อกับแม่
มีลกู 4 คน ก็มนี อ้ งคนเล็กทีเ่ รียนเกษตร ถ้าเขา
เรียนจบเขาอยากหาประสบการณ์ข้างนอก
ก็ให้เขาลองดูก่อน ส่วนผมก็รับหน้าที่สานต่อ
ตรงนี้ไปก่อน
ก็มองว่าการสานต่องานในไร่เราต้อง
ลงมือท�ำเองทุกอย่าง ท�ำให้รู้ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ
เพราะอาชีพนี้เป็นมรดกอาชีพจากพ่อและแม่
เราก็ต้องรักษาไว้จนกว่าจะแก่เฒ่า ก็คงจะ
ท�ำงานนี้ไปตลอด เพราะมันเป็นอาชีพที่ท�ำให้
เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เรามีกินมีใช้ก็เพราะ
ท�ำอ้อยนี่แหละครับ”

่ ม
แม้จะเดินอยูบ
่ นเส้นทางของความส�ำเร็จทีม
ี าก่อนแล้ว
่ งมือ
แต่การไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพั ฒนา ก็ถอ
ื เป็นเครือ
่ ะท�ำให้เส้นทางความส�ำเร็จนัน
ส�ำคัญทีจ
้ ยาวไกลยิง
่ กว่าเดิม
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ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา

ฮวมแฮง แบ่งปัน สร้างสรรค์
ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา ที่โคกขมิน
้
ผู้เขียน - กรรณิกา ว่องกุศลกิจ
รองผูอ
้ ำ� นวยการด้านพั ฒนาชุมชนเพื่ อความยัง
่ มิตรผล
่ ยืน กลุม

สวั ส ดี ค่ ะ พี่ น้ อ งมิ ต รชาวไร่
ทุ ก ท่ า น เครือ ข่ายต�ำบลมิตรผล
ร่ ว มพั ฒนา ฉบั บ นี้ ข อเปลี่ ย น
บรรยากาศพาพี่ นอ
้ งไปรับลมหนาว
ที่ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวใน
่ ยู่
สยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิน
่ ทีอ
อริยสงฆ์ มัน
่ คงความสะอาด” หรือ
้ี านประชุม
จังหวัดเลย นัน
่ เองค่ะ ปีนง
เครือข่ายต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา
่ ำ� บลโคกขมิน
เราไปจัดกันทีต
้ อ�ำเภอ
วังสะพุ ง จังหวัดเลยค่ะ งานประชุม
้ เป็นครัง
เครือข่ายของเราจัดขึน
้ ที่ 4
แล้วนะคะ และได้มก
ี ารเวียนกันเป็น
เจ้าภาพจัดงานไปตามชุมชนเครือข่าย
ซึ่ ง ปี นี้ พี่ น้ อ งโคกขมิ้ น รั บ อาสา
เป็นเจ้าภาพให้กบ
ั พวกเราค่ะ
16

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานประชุมเครือข่ายนอกจากเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้เป็นทีร่ บั รูก้ นั อย่างแพร่หลาย
มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เครือข่ายได้น�ำองค์ความรู้
ประสบการณ์จากพืน้ ทีแ่ ต่ละประเด็น ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่ และเพื่อน�ำข้อสรุปบทเรียน และข้อเสนอแนะจากการระดม
ความคิดเห็น มาก�ำหนดทิศทาง และปรับปรุงแผนพัฒนาของเครือข่าย
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป การจัดงานครัง้ นี้ มีพนี่ อ้ ง
เครือข่ายต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนาจากทัง้ 21 ต�ำบลเครือข่าย มาจาก 8 จังหวัด
ทั้งจากภาคกลาง คือ สุพรรณบุรี และ สิงห์บุรี และจากภาคอีสาน คือ
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อ�ำนาจเจริญ และจากเจ้าบ้านจังหวัดเลย
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ภายในงานมีการออกบูธ แสดงแผนทีต่ ำ� บล ทุนและศักยภาพของแต่ละต�ำบล
รวมถึงเรื่องเด่น และผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ของแต่ละต�ำบล งานวันนัน้ ได้รบั เกียรติ
จาก คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล เป็นประธาน
เปิดงาน คุณชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติ
มาร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีกับชาวโคกขมิ้น รวมทั้งกล่าวต้อนรับ
พี่น้องเครือข่ายจากทุกพื้นที่ ในงานมีการมอบรางวัลเกษตรกรต้นแบบดีเด่น
ในโครงการท� ำ ตามพ่ อ ปลู ก เพ(ร)าะสุ ข ทั้ ง 15 ท่ า นที่ เ ดิ น ทางมาจาก
หลากหลายพืน้ ทีเ่ พือ่ มาร่วมรับรางวัลในครัง้ นี้ นอกจากนีย้ งั มีคณะกรรมการ
เพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล มาร่วมงานและเดินชมบูธนิทรรศการ มีการ
น�ำของดีของแต่ละต�ำบลมาน�ำเสนอและจ�ำหน่ายในงาน มีทั้งของกินของใช้
ครบครัน ตั้งแต่ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษที่ชุมชนปลูกเอง อาหารแปรรูป เช่น
มะพร้าวแก้ว กล้วยฉาบ มะม่วงดอง ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น แชมพู สบู่
ยาหม่อง ที่ท�ำเองจากสมุนไพร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ
ผ้าไหม และ เสือ่ กก เป็นต้น ต่อจากการชมบูธนิทรรศการ ประธานและคณะ
กรรมการฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต�ำบลโคกขมิ้น ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับ
โรงเรียนอีกด้วย ศูนย์เรียนรูแ้ ห่งนีถ้ อื เป็นจุดรวมพลของพีน่ อ้ งต�ำบลโคกขมิน้
โดยมีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเอง เช่น ฐานเรียนรู้การท�ำ
ปุ๋ยหมัก / น�้ำหมัก ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน ธนาคารหมูหลุม
ฐานเรียนรูก้ ารท�ำเตาเผาถ่าน ฐานเรียนรูห้ ลุมพอเพียง โดยฐานเรียนรูเ้ หล่านี้
มิใช่มีไว้ส�ำหรับชาวบ้านในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีการเชื่อมโยงกับโรงเรียน
สอนเด็กนักเรียนในการปลูกผัก / ผลไม้ และเป็นส่วนหนึง่ ของอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียนอีกด้วย แต่งานของเรายังไม่จบเท่านี้นะคะ ช่วงบ่ายเรามีการ
มอบพันธุ์อ้อยให้กับตัวแทนเกษตรกรที่มาจากทุกพื้นที่ โดยมอบพันธุ์อ้อย
ภูเขียว 1 ซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ปลอดโรค มีการแตกกอและไว้ตอได้ดี
การเจริญเติบโตสม�่ำเสมอ เหมาะส�ำหรับเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร และที่เรา
อยากให้พี่น้องหันมาปลูกอ้อยพันธุภ์ เู ขียว 1 ก็เพือ่ ปรับสัดส่วนพันธุอ์ อ้ ยและ
เพิม่ ความหลากหลายในแปลงอ้อย หลังมอบพันธุ์อ้อยก็มาต่อด้วยเวทีเสวนา
ในหัวข้อ “พัฒนาไทยอย่างไร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งได้เชิญตัวแทน
จากหลายภาคส่วนมาเล่าถึงบทบาทในการพัฒนาของแต่ละคน และการท�ำงาน
ร่วมกัน โดยได้รบั เกียรติจาก คุณวิจติ า รชตะนันทิกลุ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ คุณสมศักดิ์ เครือวัลย์ ผูอ้ ำ� นวยการ
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ศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ ส องสลึ ง จั ง หวั ด ระยอง และ
คุณคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
องค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็น
ตัวแทนของกลุ่มมิตรผล และยังได้ อ.วิเชียร แสงโชติ
นักวิจยั ช�ำนาญการ สถาบันวิจยั และพัฒนา จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มาเป็นผู้ด�ำเนินรายการอีกด้วย แต่ละท่านได้ให้
แง่คิดกับพี่น้องเครือข่ายรวมถึงให้ก�ำลังใจ โดยหลักง่าย ๆ
ของการพัฒนาคือต้องรู้จักการพึ่งตนเองให้มาก ท�ำอะไร
ตามก�ำลังและความถนัด ที่ส�ำคัญคือมีความขยันและตั้งใจ
หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยเครือข่ายต�ำบลมิตรผล
ร่วมพัฒนาจะคอยเป็นอีกแรงทีช่ ว่ ยหนุนเสริมในเรือ่ งต่าง ๆ
ตามทีแ่ ต่ละท่านต้องการ นอกจากเวทีเสวนาใหญ่ทใี่ ห้ขอ้ คิด
พี่น้องเครือข่ายแล้ว ในงานยังมีเวทีเสวนาห้องย่อย 6 ห้อง
ทีแ่ ยกตามประเด็นการท�ำงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้แก่
1) ประเด็ น การวิ จั ย ชุ ม ชนและน� ำ ใช้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ
การพัฒนา
2) ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการ
3) ประเด็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
4) ประเด็นการส่งเสริมการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่
5) ประเด็ น การพั ฒ นากลุ ่ ม ผั ก ปลอดสารและ
ผักอินทรีย์
6) ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เวทีเสวนาย่อย 6 ประเด็นนี้ เปิดโอกาสให้ตว
ั แทน
่ นบทเรียนและประสบการณ์
เกษตรกร / ชุมชน ได้แลกเปลีย
ระหว่างกัน โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาช่วยด�ำเนินรายการ และสรุปบทเรียน พี่ นอ
้ งเครือข่าย
แต่ละคนก็เลือกเข้าในกลุ่มที่ตนเองสนใจและอยากจะ
แลกเปลี่ยน ก่อนจะมีการสรุปให้ทุกคนฟังในวงใหญ่
อีกครั้ง เป็นยังไงกันบ้างคะ งานฮวมแฮง แบ่งปัน
สร้างสรรค์ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา ของฝ่ายพั ฒนา
ชุมชนฯ งานจัด 1 วันเต็ม ๆ แต่พี่นอ
้ งเครือข่ายของเรา
ยังแรงไม่ตก หลังอาหารเย็นยังมีการสังสรรค์ร�ำวง
กันอีกด้วย เรียกได้วา่ ตัง
้ แต่เช้าจรดค�ำ่ มีทง
้ั สาระและ
บันเทิงครบครันเลยทีเดียวค่ะ พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่ทา่ นใด
สนใจอยากร่ ว มงานก็ ต้ อ งคอยติ ด ตามนะคะว่ า
ครั้ ง ต่ อ ไป เครือข่ายต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา
จะเวี ย นไปจั ด ที่ ไ หนและทางฝ่ า ยพั ฒนาชุ ม ชนฯ
จ ะ มี อ ะ ไ ร ม า เ ล่ า
ให้ฟง
ั อีก เจอกัน
ฉบับหน้าค่ะ
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CSR

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ น�ำโดย คุณชัยยุทธ เล็กอ่อง
ผูอ้ ำ� นวยการบริหารโครงการ คุณเสรี จิตรีพรต รองผูอ้ ำ� นวยการ
ด้านโรงงานมิตรอ�ำนาจเจริญ พร้อมผูบ้ ริหารและพนักงาน ร่วมปลูกป่า
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวป้องกันฝุ่นละอองในโครงการ
“ปลู ก ป่ า เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ
รอบบ่อน�้ำดิบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ ชุมชน
และท้องถิ่น มาร่วมปลูกต้นไม้กันอย่างพร้อมเพียง

“โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ
ปลูกป่า เพื่ อพ่ อ”

“มูลนิธไิ ฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ สร้างโรงอาหารเพื่ อโภชนาการนักเรียน”
คุณสหชาติ เต็มวงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการด้านอ้อย คุณเสรี จิตรีพรต รองผูอ้ ำ� นวยการด้านโรงงาน พร้อมผูบ้ ริหารและพนักงาน โรงงาน
น�้ำตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ เป็นตัวแทนมูลนิธิ ไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ ส่งมอบโรงอาหารเพื่อสร้างโภชนาการที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียน
น�้ำปลีกศึกษา ต.น�้ำปลีก อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี คุณสุเมธ หน่อแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
คุ ณ พุ ฒิ ส รรค์ พรรณรั ต น์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลน�้ ำ ปลี ก รวมถึ ง ประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โรงเรียนน�้ำปลีกศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานราชการ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
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“โครงการขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์
เตรียมชาวไร่รบ
ั มือภัยแล้ง”
เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โครงการขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์
จัดเวทีเสวนาในกิจกรรม “รณรงค์การจัดการน�้ำในไร่อ้อย รองรับ
ปัญหาภัยแล้ง (ภาวะเอลนีโญ่)” แก่มติ รชาวไร่ในพืน้ ที่ ณ บ้านนางแดดบุง่
ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ พื้นที่เขตส่งเสริมอ้อยที่ 6
เพื่ อ สนั บ สนุ น การวางแผนการจั ด การน�้ ำ และน� ำ น�้ ำ ที่ มี อ ยู ่ ม าใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบน�้ำหยดทั้งในอ้อยปลูกใหม่
และอ้ อ ยตอ นอกจากนี้ ยั ง เน้ น เรื่ อ งการให้ น�้ ำ อ้ อ ยให้ ทั น เวลา
กับความต้องการและหาวิธีการสร้างแหล่งน�้ำส�ำหรับกักเก็บน�้ำไว้ใช้
ให้เพียงพอเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น
“เตรียมความพร้อมผูน
้ ำ� กลุม
่ ชาวไร่ออ
้ ยรายเล็ก
เปิดหีบอ้อยปี 2561/62”

เพือ่ ความพร้อมก่อนเปิดหีบอ้อย ปี 2561/62
ของชาวไร่ออ้ ยรายเล็ก โครงการขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์
ได้ จั ด “ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มเปิ ด หี บ อ้ อ ย
ปี 2561/62 ผูน้ ำ� กลุม่ ชาวไร่ออ้ ยรายเล็ก” เมือ่ วันที่
8 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านนาคานหัก
อนุสรณ์ ต. กุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
(พืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมอ้อยที่ 1) เพือ่ กระตุน้ การเก็บเกีย่ วอ้อย
อย่ า งมี คุ ณ ภาพอ้ อ ย และย�้ ำ เตื อ นถึ ง เป้ า หมาย
การท�ำงานของผู้น�ำกลุ่มชาวไร่อ้อยรายเล็กทั้งด้าน
ปริมาณ คุณภาพและการบริหารจัดการอ้อยภายใต้
กรอบเวลาในแต่ละช่วง (ต้นหีบ/กลางหีบ/ปลายหีบ)
ด้วยรูปแบบการพูดคุยเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึ่งมีผู้น�ำกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จ�ำนวนมาก

“โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ
มอบทุนการศึกษา พั ฒนาเยาวชนไทย”
คุณเสรี จิตรีพรต รองผูอ้ ำ� นวยการด้านโรงงาน พร้อมพนักงาน
โรงงานน�้ำตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชน ให้แก่นักเรียน 2 แห่ง
ได้แก่ ชมรมดนตรี To Be Number One โรงเรียนสาธิตเทศบาล
เมืองอ�ำนาจเจริญ และนักเรียนโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง ต.เชียงเพ็ง
อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร ทัง้ นีไ้ ด้รบั การต้อนรับและค�ำขอบคุณจากทัง้ สอง
โรงเรียนอย่างอบอุ่น
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ของเล่
ห้
องเรีย
นนชาวไร่
ชาวไร่

ตัดอ้อย
13 เดือน
ดีอย่างไร
ผูเ้ ขียน - ดร.สมหวัง อนุสนธิพ
์ รเพิ่ ม
ผูช
้ ำ� นาญการพั นธุอ
์ อ
้ ย ฝ่ายปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนโลยี และบริหารระบบคุณภาพ

การเก็บเกี่ยวอ้อยให้มีคุณภาพต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง
เช่น ประเภทอ้อยว่าเป็นอ้อยปลูก หรืออ้อยตอ อายุของอ้อย พันธุอ์ อ้ ย
แรงงานตัดอ้อย ความชืน้ ดิน ประเภทดินว่าเป็นดินเหนียว ดินทราย
ล�ำดับการตัดที่ได้รับจากทางโรงงาน ซึ่งการตัดอ้อยให้ได้คุณภาพสูง
มีขอ้ พิจารณากว้าง ๆ คือ ควรเก็บเกีย่ วอ้อยทีอ่ ายุ 12-14 เดือนหลังปลูก
โดยสังเกตจากยอดอ้อยจะมีข้อถี่กว่าปกติ ใบสีเขียวซีดถึงใบยอด
ใบเริม่ แห้ง มีคา่ บริกซ์เฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 22 องศาบริกซ์ โดยอ้อยทุกพันธุ์
ควรที่จะตัดอ้อยที่ปลูกปลายฝนก่อน ตามด้วยอ้อยตอ จึงขอเสนอ
กรอบกว้าง ๆ ส�ำหรับชาวไร่ดงั นี้

1. ควรเก็บเกี่ยวอ้อยปลายฝนก่อนอ้อยตอ
2. อ้อยที่อายุเท่ากันควรเก็บเกี่ยวอ้อยดินทราย (ดินเบา)
ก่อนดินเหนียว (ดินหนัก)
3. เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุมากก่อน
4. เก็บเกี่ยวอ้อยพันธุ์เบา เช่น ขอนแก่น 3
ก่อนอ้อยพันธุ์หนัก เช่น เค 88-92
5. เก็บเกี่ยวอ้อยจากแปลงที่ดินมีความชื้นต�่ำ
หรือแปลงที่แห้งเร็วก่อนแปลงที่ดินแห้งช้า (มีความชื้นดินสูง)

แต่เนื่องจากชาวไร่บางรายก็ไม่สามารถวัดความหวานหรือการวัดบริกซ์ก่อนเก็บเกี่ยวได้เอง รวมทั้งยังไม่รู้ถึงผลผลิต และความหวาน
รวมถึงรายได้ที่จะได้รับจากการเก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุต่าง ๆ กัน มิตรชาวไร่จึงขอเสนอข้อมูลจากงานทดลองหลาย ๆ แปลงเพื่อแสดงให้เห็นถึง
อายุการเก็บเกีย่ วอ้อยทีม่ คี วามส�ำคัญ และจะส่งผลถึงรายได้ของชาวไร่ได้ ดังตารางด้านล่างทีแ่ สดงให้เห็นถึง ผลผลิต ซี.ซี.เอส. และรายได้เฉลีย่
เมื่อเราเก็บเกี่ยวหรือตัดอ้อยที่อายุ 10-14 เดือนดังนี้

20

MITR PHOL MODERNFARM

19_0102 ����������2019_������-����������_19 E5.indd 20

2/27/19 10:17 AM

ห้องเรียนชาวไร่

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

ชาวไร่จะเห็นว่าเมื่อเราตัดอ้อยที่อายุมากขึ้น
ผลผลิตอ้อยจะเพิ่มมากขึ้นทั้งอ้อยปลูก และอ้อยตอ
โดยพบว่าหลังจากอ้อยมีอายุ 12 เดือนแล้ว ผลผลิตเพิม่
ขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 1 ตันเลยทีเดียว ส�ำหรับ
ค่าความหวานหรือซี.ซี.เอส.นัน้ ในอ้อยซี.ซี.เอส.จะเพิม่ มาก
และเร็วตัง้ แต่ออ้ ยอายุ 11 เดือนขึน้ ไป โดยควรตัดอ้อย
ทีอ่ ายุมากกว่า 12 เดือนขึน้ ไปในอ้อยปลูก และในอ้อยตอ
ควรตัดอ้อยที่มีอายุมากกว่า 11 เดือนขึ้นไป จะได้
ซี.ซี.เอส.มากกว่า 12 ซึง่ จะส่งผลท�ำให้รายได้มมี ากขึน้
และเมื่อมาถึงบทสรุปในตารางสุดท้ายคือส่วนส�ำคัญ
ที่สุดนั่นคือรายได้ที่จะได้รับ โดยเราค�ำนวนจากราคา
อ้อยปีนี้คือเฉลี่ยทั้งประเทศที่ 680 บาทต่อตัน พบว่า
พิจารณาง่าย ๆ เลยคือเมือ่ ตัดอ้อยทีอ่ ายุ 12 เดือนเปรียบ
เทียบกับตัดอ้อยที่อายุ 13 เดือนโดยเฉพาะในอ้อยปลูก การตัดอ้อยที่อายุ 13 เดือนให้รายได้สูงกว่าที่ 12 เดือนถึงไร่ละ 2,000 บาท
เลยทีเดียว ขณะที่ในอ้อยตอการตัดอ้อยทีอ่ ายุมากกว่า 12 เดือนให้รายได้แต่ละเดือนทีอ่ อ้ ยอายุมากขึน้ เกิน 1,500 บาทต่อไร่ตอ่ เดือนเลยทีเดียว
ซึง่ รายได้ทไี่ ด้เพิม่ ต่อเดือนต่อไร่มากเกินกว่าทีเ่ ราจะไปตัดอ้อยทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 12 เดือนอย่างชัดเจน
จากข้อมูลที่รวบรวมมาจะเห็นถึงข้อดีของการเก็บเกี่ยวอ้อย
เมื่อมีอายุมากกว่า 12 เดือน โดยเฉพาะมิตรชาวไร่ในเขตภาคกลาง
ทีฝ่ นหมดช้า และอากาศหนาวเร็วมาช้า และหนาวน้อยกว่าภาคอีสาน
จึงควรเน้นการปลูกอ้อยปลายฝนเพื่อให้อ้อยได้อายุเมื่อเก็บเกี่ยว
หรืออ้อยมีระยะเวลาการเติบโตที่ยาวนาน จะส่งผลท�ำให้ได้ทั้ง
ผลผลิต ความหวาน และรายได้ที่สูงขึ้น
สุดท้ายนี้อย่าลืมการจัดการบ� ำ รุ ง อ้ อ ย ให้ น้� ำ
่ ี จะท�ำให้ออ
ก�ำจัดวัชพื ชทีด
้ ยให้ผลผลิต และความหวาน
่ เช่นเดียวกัน
่ ไี ด้อก
ทีด
ี ทางหนึง
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คนเก่งมิตรชาวไร่

HAPPY TO PLANT สุขที่ได้ปลูก

กั บ เทพพิ ทั ก ษ์ พลเยี่ ย ม
้ มท�ำงานหนักมาก ไม่ใช่หนักแค่หน้าเดียวด้วย หนักแบบ
“ตอนนีผ
หลากหลาย แต่ผมก็มค
ี วามสุขมากเช่นกัน สุขทีไ่ ด้ทำ� สุขทีไ่ ด้ปลูก”
เทพพิทักษ์ พลเยี่ยม หนุ่มใหญ่วัย 35 ปี บุตรชายคนเก่ง
ของพ่อบุญมี แม่สดศรี พลเยี่ยม มิตรชาวไร่แห่งบ้านใหม่สามัคคี
ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวด้วยน�ำ้ เสียง
หนักแน่นปนเขินอายเล็กน้อย เมือ่ เล่าถึงสิง่ ทีเ่ ขาก�ำลังท�ำในพืน้ ที่ 42 ไร่
พืน้ ทีธ่ รรมชาติทมี่ ลี ำ� ห้วยคัน่ กลาง อีกฝัง่ ปลูกอ้อย อีกฝัง่ ปลูกมัน จัดสรร
บางส่วนปลูกพืชผสมผสาน จนเป็นพื้นที่ตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการท�ำตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุขของมิตรผล
แม้คุณเทพพิทักษ์จะไม่ใช่หน้าใหม่ส�ำหรับมิตรผล เพราะ
ครอบครัวของเขาเริ่มปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก ตั้งแต่มิตรกาฬสินธุ์
ก่อตั้งขึ้น แต่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ท�ำเลย ด้วยความ
ที่อยากท�ำ อยากปลูกทุกอย่าง แต่ท�ำอย่างไม่มีแบบแผน ท�ำจนไม่มี
เรี่ยวแรง สุดก�ำลังความสามารถ สุดท้ายลงเอยด้วยความเจ็บป่วย
วนเวียนเพียรรักษาสุขภาพตัวเองยาวนานกว่า 4 ปี
จนกระทัง่ ปี 2558 มิตรผลภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน จัดอบรมเรือ่ งหลุมพอเพียง ณ วัดป่านาค�ำ คุณเทพพิทกั ษ์ คือ
หนึง่ ในมิตรชาวไร่ทเี่ ข้ารับการอบรมในครัง้ นัน้ ด้วยไฟทีม่ อดดับในการ
ท�ำไร่ท�ำนา เขาเข้าอบรมด้วยความสิ้นหวังและท้อแท้ เหนื่อยกับ
การท�ำงานที่ยิ่งท�ำยิ่งทุกข์ เพียงเพราะเขามองไม่เห็นความสุขและ
เป้าหมายทีจ่ ะท�ำ
ทว่าไฟอันริบหรีไ่ ด้กลับโชติชว่ งอีกครัง้ หลังการอบรมเสร็จสิน้
เมื่อคุณเทพพิทักษ์รับสัจจะจากพระในการอบรมที่จะต้องท�ำหลุม
พอเพียงตามเป้าหมาย 20 หลุม ด้วยหลัก 3 กลัว กลัวเสียสัจจะ
กลัวผิดค�ำพูด และกลัวเสียหน้า เขาจึงต้องลงมือท�ำหลุมพอเพียง
จากสัจจะในวันนัน้ ไม่เพียงดอกผลของต้นไม้ทเี่ ขาปลูกเท่านัน้
ทีเ่ บ่งบาน ความสุขในใจของคุณเทพพิทกั ษ์กง็ อกเงยเช่นกัน การได้เห็น
ต้นไม้ที่ตนเองปลูกเจริญเติบโต ได้กินพืชที่ปลูกเองกับมือ ท�ำให้เขา
อิ่มเอม และเกิดความรักในการปลูกมากขึ้นทุกวัน
คุณเทพพิทักษ์เริ่มดัดแปลงพื้นที่ในไร่อ้อย ไร่มันส�ำปะหลัง
เพือ่ ปลูกหลุมพอเพียงให้ได้มากขึน้ เขาเริม่ ใช้เทคนิคจากการท�ำไร่ออ้ ย
แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เรื่องการจัดการแปลงให้รถวิ่งได้ และ
การพักดินเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เพื่อรองรับการปลูกอ้อย
รุน่ ต่อ ๆ ไป และปลูกพืชอย่างอืน่ ได้ตามทีเ่ ขาต้องการ
22
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เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ของเขาเป็นดินทราย กอปรกับ
ก่อนหน้านัน้ คุณเทพพิทกั ษ์ปลูกอ้อยแบบไม่พกั ดิน ใช้สารก�ำจัดวัชพืช
มากเกินไป ท�ำให้ดินเสื่อมคุณภาพ แต่เมื่อเขาน�ำหลักการท�ำไร่อ้อย
แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มมาดัดแปลง โดยเฉพาะเรือ่ งการชักร่องให้รถ
วิง่ ได้ บวกกับการใช้ปยุ๋ ชีวภาพจากเกษตรผสมผสานในไร่แทนการใช้
สารเคมี รวมถึงการปลูกปอเทืองช่วงพักดินและไถกลบปอเทือง
คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดนิ ท�ำให้ดนิ ของเขามีสภาพดีขนึ้ อ้อยเขียว
มันงาม รวมถึงพืชผักที่ปลูกผสมผสานก็แข่งกันงอกงาม สร้างความ
ภาคภูมใิ จแก่เจ้าของเป็นอย่างดี
ต่อมาปี 2560 คุณเทพพิทักษ์ต่อยอดหลุมพอเพียง สู่การท�ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ท�ำตามพ่อปลูกเพ(ร)าะสุข เขาได้พฒ
ั นาพืน้ ทีด่ ว้ ย
สองมือของเขา ปลูกพืชต่าง ๆ อย่างมีหลักการและแบบแผนมากขึน้
ในหลุมพอเพียง 1 หลุม พืน้ ที่ 2 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยไม้ยนื ต้น
4 อย่าง เช่น มะค่า ประดู่ ยางนา สักทอง เป็นต้น จะถูกปลูกไว้คนละมุม
มีกล้วยเป็นพีเ่ ลีย้ งตรงกลาง ต่อมาเรียกว่าไม้ระดับกลางระหว่างหลุม
ได้แก่ ชมวง ขีเ้ หล็ก ส่วนไม้ระดับล่าง ได้แก่ โหระพา ตะไคร้ ข่า หรือ
พืชกินได้อนื่ ๆ มาปลูกแซมในหลุม หลักการปลูกของคุณเทพพิทกั ษ์
คือ “ปลูก 1 ปี กินอะไรได้ให้ปลูก เกิน 1 ปี ปลูกพืชกินใบ 5 ปีขนึ้ ไป
รอกินพืชใหญ่ ปลูกเป็นไม้ปา่ เป็นเงินออมได้”
ปัจจุบันคุณเทพพิทักษ์ เริ่มลงมือปลูกป่าตามแนวขอบพื้นที่
เพือ่ เพิม่ ปริมาณต้นไม้ให้กบั ธรรมชาติ เขาวางรูปแบบแปลง แบ่งสัดส่วน
ชัดเจน พืน้ ทีใ่ กล้คนคือพืน้ ทีท่ ำ� หลุมพอเพียง ให้เก็บกินได้งา่ ย บังแดด
บังลม ให้ความชุม่ ชืน่ และต้องใกล้แหล่งน�ำ้ พืน้ ทีท่ ไี่ กลออกไปคือพืน้ ที่
ปลูกอ้อย ปลูกข้าว
นอกจากปลูกพืช คุณเทพพิทักษ์ยังเลี้ยงสัตว์ ให้พอได้กิน
ได้ขายบ้างนิดหน่อย เขาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ หมู ไก่พื้นเมือง
และบ่อปลาขนาดพอเหมาะ ท�ำให้มีรายได้เสริมไว้ใช้จ่ายหมุนเวียน
นอกจากรายได้หลักจากอ้อยและข้าว

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

จากวันทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยท้อแท้ ทุกวันนีค้ ณ
ุ เทพพิทกั ษ์กไ็ ม่ได้เหนือ่ ย
น้อยลง แต่ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ กลับแตกต่างกัน การดูแลพืน้ ทีใ่ นไร่ทไี่ ม่
ซ�ำ้ ซากจ�ำเจ มีออ้ ยให้ดแู ล มีสวนให้ทำ� มีสตั ว์ให้เลีย้ ง ถึงแม้งานจะหนัก
แต่ชีวิตเขากลับมีความสุขมากขึ้น

่ มได้รบ
“สิง
ั จากการท�ำเกษตรผสมผสาน
่ ทีผ
คือผมได้เป็นคนรูจ
้ ก
ั คิด รูจ
้ ก
ั วางแผน มองไปข้างหน้า
มองออกว่าสิง
่ ไหนจ�ำเป็น สิง
่ ไหนไม่จำ� เป็น
้
่ ก่อนถ้าจะท�ำก็ทำ� เลย แต่ตอนนีท
้ ำ� งานเป็นระบบขึน
เมือ
้ ผมยังอยากท�ำอะไรอีกเยอะแยะ
ท�ำงานสนุก ชีวต
ิ ง่ายขึน
่ รงนีม
้ ค
่ มอยากท�ำอีกมากมาย
ในพื้ นทีต
ี วามฝัน มีสง
ิ่ ทีผ
่ ย แต่ผมมีความสุข
ถึงจะเหนือ
่ มอยากท�ำ อยากปลูก”
สุขทีไ่ ด้ทำ� ได้ปลูก ในสิง
่ ทีผ
่ อ
่ ม
และนีค
ื เทพพิ ทักษ์ พลเยีย
้ ะ่ .
คนเก่งมิตรชาวไร่ของเราฉบับนีค
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ECOROBOTIX

หุ่นยนต์ก�ำจัดวัชพื ชแบบอัตโนมัติ
่ เราก้าวเข้าสูย
เมือ
่ ค
ุ ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มตัว แน่นอนว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่
้ เช่นเดียวกันกับการท�ำไร่
จะเข้ามามีบทบาท ท�ำให้ชว
ี ต
ิ ของเราสะดวกสบายมากยิง
่ ขึน
ก็ต้องขยับก้าวเข้าสู่การท�ำไร่สมัยใหม่ ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย
้ ท
มาทดแทนการใช้แรงงานคน ยิง
ิ ยาการต่าง ๆ ก็ลำ�้ สมัยเสียจนทุกอย่าง
่ ทุกวันนีว
ดูงา่ ยดายไปหมด
อย่างเช่นเจ้าหุน่ ยนต์อจั ฉริยะ Ecorobotix ตัวนี้ เป็นหุน่ ยนต์กำ� จัดวัชพืชอัตโนมัติ ทีท่ ำ� งานได้โดยไม่ตอ้ งใช้คนควบคุม ท�ำให้การดูแลจัดการ
วัชพืชในไร่ของเราสะดวกรวดเร็ว และลดเวลาในการท�ำงานไปได้มากตามทฤษฎี 2 ลด 2 เพิม่ แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม การท�ำงานของหุน่ ยนต์
ใช้ระบบ GPS, RPK และ Sensor ในการก�ำหนดต�ำแหน่งและระบบการมองเห็น สามารถติดตามแถวพืช ค้นหาวัชพืชระหว่างแถวได้อย่างแม่นย�ำ
ทีส่ ำ� คัญยังท�ำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำงานได้ตอ่ เนือ่ งถึง 12 ชัว่ โมงต่อวัน โดยไม่ตอ้ งใช้แรงงานคน ถึงแม้สภาพอากาศจะมืดครึม้
เจ้าหุน่ ยนต์ตวั นีก้ ย็ งั สามารถปรับการท�ำงานให้เข้ากับความเข้มของแสง และมิตรชาวไร่ยงั สามารถควบคุมการท�ำงาน ปรับค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ผ่านแอปพลิเคชัน่ ได้อกี ด้วย
Ecorobotix มีระบบควบคุมการฉีดพ่นที่แม่นย�ำสูง ไม่กระทบต่อพืชที่ปลูก และยังช่วยให้ประหยัด
สารก�ำจัดวัชพืชไปได้ถงึ 90 เปอร์เซ็นต์ ประหยัดเงินในกระเป๋า แถมยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยค่ะ

100% AUTONOMOUS

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถท�ำงานได้
12 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่ใช้คน

HIGH PRECISION

การฉีดพ่ นแบบแม่นย�ำสูง
ไม่ส่งผลกระทบต่อพื ชที่ปลูก

90% LESS HERBICIDE

ใช้สารก�ำจัดวัชพื ชน้อยกว่าแบบเดิม
ลดค่าใช้จ่าย และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
24
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ถ้าอยากชม
ความอัจฉริยะ
ของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้
แบบเต็ม ๆ

สแกนเลย !
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ของเล่นชาวไร่

GPS RTK LAND LEVELING
การปรับพื้ นที่ส�ำคัญไฉน
ผูเ้ ขียน - กฤษณ์ สรรพอาสา
ผูจ
้ ด
ั การฝ่ายพั ฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการด้านอ้อย

ของเล่นชาวไร่ในฉบับนี้ขอน�ำเสนอเรื่องการปรับพื้ นที่...
การปรับพื้ นทีเ่ ป็นเสมือนรากฐานของการท�ำไร่แบบ Mitr Phol ModernFarm
่ ค
เพราะแปลงปลูกอ้อยทีม
ี วามเรียบและสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้การเข้าท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
่ งจักรทีเ่ ข้าท�ำงานในแปลงอ้อยวิง
ในแปลงท�ำได้งา่ ย รถและเครือ
ิ่ และมัน
่ คง
่ ได้นง
่ งมือต่าง ๆ ในไร่มป
่ ี คนขับไม่เหนือ
่ ยล้า
การใช้เครือ
ี ระสิทธิภาพสูง ได้คณ
ุ ภาพงานทีด
จากสภาพแปลงทีไ่ ม่เรียบ สามารถใช้ความเร็วทีเ่ หมาะสมท�ำให้ได้ปริมาณงาน
ต่ อ วั น มากขึ้ น อี ก ด้ ว ย เมื่ อ ต้ อ งการให้ น้� ำ อ้ อ ยก็ ส ามารถท� ำ ได้ โ ดยง่ า ย
การระบายน�้ำดี ไม่มน
ี ำ�้ ขังในแปลงอ้อย ลดปัญหาในการจัดการวัชพื ช ส่งผลให้
้ ซึง
่ หมายถึงรายรับทีเ่ พิ่ มขึน
้ ด้วย
่ ม�ำ่ เสมอและสูงขึน
ได้ผลผลิตทีส
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ของเล่นชาวไร่

เครือ่ งมือตัวทีจ่ ะมาช่วยเราเพิม่ รายรับเครือ่ งนีม้ ชี อื่ เรียกว่า เครือ่ งปรับ
พืน้ ทีโ่ ดยใช้ระบบ จีพเี อส อาร์ทเี ค (GPS RTK Land Leveling) ประกอบ
ด้วยรถแทรกเตอร์ต่อพ่วงกับชุดปรับพื้นที่แบบที่สามารถเก็บและเทดินได้
(Ejector Scraper) มีความจุถึง 11.1 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ใช้ระบบ
จีพีเอส อาร์ทีเค (GPS RTK) ที่รู้ต�ำแหน่งของรถอย่างเป็นปัจจุบันทันที
(Real Time) โดยมี ค วามแม่ น ย� ำ ในแนวนอนและแนวดิ่ ง สู ง ถึ ง ±2
เซนติเมตร มาช่วยในการท�ำงานปรับพืน้ ที่ ให้มคี วามถูกต้องและแม่นย�ำสูง
ร่วมกับโปรแกรม เทอรา คัทต้า (T3RRA Cutta) โปรแกรมอันชาญฉลาด
ส�ำหรับงานปรับพื้นที่โดยเฉพาะ เจ้าโปรแกรมที่ว่านี้จะน�ำข้อมูลต�ำแหน่ง
และความสู ง ของพื้ น ที่ จ ากระบบ GPS RTK มาสร้ า งแผนที่ เ ส้ น ชั้ น
ความสูง (Contour Map) สร้างแบบจ�ำลองการไหลของน�้ำ ทราบถึง
ปริมาณน�้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณต่าง ๆ กัน ซึ่งแน่นอน
ว่าด้วยโปรแกรม T3RRA Cutta เราจะรู้ว่าบริเวณใดสูง บริเวณใดต�่ำ
บริเวณใดในแปลงจะมีนำ�้ รอการระบายที่จะส่งผลเสียหายต่อผลผลิตอ้อย
ของเรา

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

และด้วยโปรแกรม T3RRA Cutta ทีใ่ ช้ในการปรับพืน้ ทีน่ ี้
เราสามารถออกแบบให้พนื้ ทีม่ คี วามลาดเอียงตามความต้องการ
จะออกแบบให้พนื้ ทีเ่ รียบเป็นสนามฟุตบอล หรือเรียบแบบเป็น
ลูกคลื่นที่มีความสม�่ำเสมอต่อเนื่องไปตามภูมิประเทศแบบ
เชิงเขาก็สามารถท�ำได้ โดยจะทราบปริมาณดินที่ต้องตัดหรือ
เติมลงไป ที่หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และเวลาที่ต้องใช้
โปรแกรมอันชาญฉลาดยังสร้างแบบจ�ำลองเสมือนจริงเป็น
ภาพเคลือ่ นไหวให้เห็นทิศทางและการไหลของน�ำ้ ในแปลง เพือ่
ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการปรับพื้นที่ให้ได้ผลงาน
ที่ดีที่สุด
โปรแกรม T3RRA Cutta มีหน้าจอแสดงผลที่บอก
ความสูงของพื้นที่และต�ำแหน่งของรถขณะท�ำงานในแปลง
ท�ำให้พนักงานผู้ควบคุมเครื่องจักร สามารถเลือกใช้ระบบ
การตั ด ดิ น แบบอั ต โนมั ติ ห รื อ เติ ม ดิ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรง
ต�ำแหน่ง ท�ำให้การปรับพืน้ ทีส่ ามารถท�ำได้รวดเร็วและแม่นย�ำ
กว่าเครื่องมือชนิดอื่น
่ งมือดี ๆ
เราทราบข้อดีของการปรับพื้ นที่และมีเครือ
อย่างนีแ้ ล้วจะมัวรอช้าอยูใ่ ย มาปรับพื้ นที่เพื่ อเพิ่ มผลผลิต
ให้มรี ายได้เพิ่ มกันเถอะครับ

ชมคลิปการท�ำงานของ
โปรแกรม T3RRA
cutta แบบเต็มๆ

สแกนเลย !
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GOSSIP ชาวไร่

6 โรงงาน
กลุ่มมิตรผล
เปิดหีบแล้วจ้า !

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเวียง

โรงงานน�้ำตาลสิงห์บุรี

อุทยานมิตรผลด่านช้าง

เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2561 ที่ ผ ่ า นมา
ทุกโรงงานของกลุม่ มิตรผลได้ทำ� การเปิดหีบอ้อย
เป็นทีเ่ รียบร้อย พร้อมแล้วทีจ่ ะพามิตรชาวไร่
เดินไปสู่เป้าหมายของปีการผลิต 2561/62
โดยพร้อมเพรียงกัน

อุทยานมิตรผลภูเขียว

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง

อุทยานมิตรกาฬสินธุ์

มิตรชาวไร่ปลื้ม รับอ้อยพั นธุ์ภูเขียว 1 จากท่านประธานฯ
ผ่านไปแล้วกับอีกหนึง่ อีเว้นท์ทสี่ ำ� คัญของกลุม่ มิตรผล
ส�ำหรับพิธีมอบอ้อยพันธุ์ภูเขียว 1 ให้แก่มิตรชาวไร่ จ�ำนวน
140 คน งานนี้เรียกได้ว่าสร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้ร่วม
งานเป็นอย่างมาก เพราะได้รับเกียรติจากท่านประธานฯ
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานมอบกล้าพันธุ์ ออ้ ยสะอาด
ที่ผลิตด้วยวิธี Pre-Sprouted & Meiosi Seeding technology
ที่ให้มิตรชาวไร่สามารถน�ำไปปลูกกระจายในพื้นที่ทดแทน
พันธุ์เดิมได้ทันที

“ม่วนซื่น โฮแซว ฮีตแนว มิตรผล”

แฮปปีส้ ง่ ท้ายปีกนั ไปแล้วนะคะ กับกิจกรรมทัศนศึกษาและเลีย้ งสังสรรค์ ของพีน่ อ้ งมิตรชาวไร่กลุม่ มิตรผล ปีนจี้ ดั ขึน้ ที่ ชลบุร-ี พัทยา
เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งกิจกรรม งานนี้ผู้บริหารของเรา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ เห็นว่าพี่น้องเหน็ดหนื่อยจากการท�ำไร่มาตลอดทั้งปี
จึงจัดงานให้อย่างสุดพิเศษ ทั้งเที่ยวสวนสัตว์ ชมไร่องุ่น ท่องสวนนงนุช รวมไปถึงดู Alcazar Show ที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชาวไร่หลายคน
ดูจะชอบใจกันเป็นพิเศษ เห็นรอยยิ้มทุกคนแบบนี้มิตรผลก็สบายใจ ขอขอบคุณพี่น้องมิตรชาวไร่ที่สนับสนุนและร่วมอยู่ร่วมเจริญกันมา
จนขึ้นพุทธศักราชใหม่นะคะ
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ห์บุรี

ขียว

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

วันรวมใจ

ชาวไร่อ้อยกาฬสิน ธุ์คึกคัก
มิ ต รชาวไร่ ร่ ว มงานคั บ คั่ ง
นายพิชยั ส่งสุขเลิศสันติ นายอ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันรวมน�ำ้ ใจชาวไร่ออ้ ย” ทีโ่ รงน�ำ้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์
ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้พบปะกันก่อนเปิดหีบ งานนี้ สิงห์อีสาน อย่างพ่อทูร ชัยด� ำ
นายกสมาคมชาวไร่ออ้ ยกาฬสินธุ์ น�ำทัพเถ้าแก่ไร่ออ้ ยเมืองดินด�ำร่วมงานอย่างคับคัง่ ท�ำให้บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความรักความอบอุน่
ของพีน่ อ้ งมิตรชาวไร่กาฬสินธุ์

ท� ำ ไร่ ไ ด้โล่

วันรวมน�ำ้ ใจชาวไร่ : โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ร่วมกับสมาคมชาวไร่ออ้ ย
กาฬสินธุ์ ได้มอบโล่เกียรติยศแก่มิตรชาวไร่ดีเด่นด้านต่าง ๆ อาทิ รางวัลอ้อยทีม่ ี
ค่าความหวาน ซี.ซี.เอส. (C.C.S.) สูงสุด รางวัลชาวไร่ทสี่ ง่ อ้อยสด สะอาด คุณภาพดี
รางวัลชาวไร่ทพี่ ฒั นาระบบ ชลประทานในไร่ออ้ ยยอดเยีย่ ม รวมถึงรางวัลการพัฒนา
ไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม รวม 6 รางวัล เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจในการ
ท�ำไร่ออ้ ยอย่างทุม่ เท นอกจากนีย้ งั มอบสร้อยคอทองค�ำให้แก่มติ รชาวไร่ผโู้ ชคดีทมี่ า
ร่วมงานอีกด้วย เรียกได้วา่ มีแต่ได้กบั ได้จริง ๆ ค่ะงานนี้
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ไลฟ์สไตล์มิตรชาวไร่

HIDE & SEEK

ปักหมุด เมืองรอง
5 ที่เที่ยวรับลมหนาว ต้นปี 2562
ถึงแม้ลมฟ้าอากาศช่วงนี้จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่หลายพื้นที่ก็เริ่มรู้สึกได้ถึงลมหนาวที่พัดมาทักทายแล้วนะคะ ฉบับนี้เราจึงรวบรวม
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วรับลมหนาวในช่วงปีใหม่นมี้ าฝากมิตรชาวไร่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ ๆ ในเมืองรอง ทีน่ า่ สนใจ บรรยากาศดีไม่แพ้ทเี่ ทีย่ วดัง ๆ
ที่เคยรู้จักกันอย่างแน่นอน ส่วนจะมีที่ไหนที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

1

ภูสิงห์-หินสามวาฬ
จ.บึงกาฬ

ภาพจาก : https://www.matichon.co.th/region/news_1166336
ภูปา่ เปาะ เป็นเนินเขาเตีย้ ๆ อยูส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ
910 เมตร เป็นจุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็น "ภูหอ" ทีห่ น้าตาละม้ายคล้าย
กับ "ภูเขาไฟฟูจิซัง" ในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน และเป็นจุดชม
พระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม ทีส่ ำ� คัญในฤดูหนาว
ทีน่ ย่ี งั มองเห็นทะเลหมอกได้โดยรอบ ทัง้ ยังมองเห็นภูกระดึง ภูหลวง
ภูยอง ภูผาขวาง ภูคอ้ -ภูกระแต สวนหินผางาม ภูผาม่าน จึงได้ชอื่ ว่า
"พาโนราม่าเมืองเลย" นักท่องเทีย่ วสามารถจอดรถยนต์ไว้ทที่ ำ� การของ
ภูปา่ เปาะ แล้วนัง่ รถอีแต๊กท้องถิน่ ขึน้ ไปยังจุดชมวิว (ค่าบริการคนละ
60 บาท)

ภูสงิ ห์ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงดิบ กะลา ป่าภูสงิ ห์ และป่าดงสีชมพู ครอบคลุมพืน้ ที่
อ�ำเภอศรีวไิ ลกับอ�ำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทยี่ งั คง
อุดมสมบูรณ์อยูม่ าก ภูมทิ ศั น์ของทีน่ มี่ ที งั้ หน้าผา ถ�ำ้ ลานหิน
ต่าง ๆ กระจายอยูท่ วั่ ท�ำให้ภสู งิ ห์มคี วามงามตามธรรมชาติ
สามารถชมพระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตกในภูเดียวกันได้
ส่วนไฮไลท์ของทีน่ กี่ ห็ นีไม่พน้ หินสามวาฬ ก้อนหิน
ขนาดใหญ่ยกั ษ์ มีลกั ษณะคล้ายวาฬว่ายคลอเคลียกัน 3 ตัว
ชาวบ้านแถวนีม้ กั เรียกกันว่าเป็นกลุม่ วาฬพ่อแม่ลกู เป็นจุด
ถ่ายรูปเด็ด ๆ ทีส่ ามารถชมทะเลหมอกได้ดว้ ยค่ะ

ภูป่าเปาะ
ฟู จิเมืองเลย
จ.เลย

2

ภาพจาก : http://www.painaidii.com/diary
/diary-detail/002289/lang/th/
30
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3

วัดผาตากเสื้อ Sky Walk
จ.หนองคาย

วัดผาตากเสือ้ อ.สังคม จ.หนองคาย มีจดุ ชมวิวทะเลหมอก
ทีส่ วยงามมากอีกทีห่ นึง่ ในบ้านเรา แถมยังมีสะพานกระจก หรือ
"สกายวอล์ค (SkyWalk)" ยื่นออกไปจากหน้าผา สร้างเป็นรูป
เกือกม้ายื่นออกไปหาแม่น�้ำโขง พื้นทั้งหมดปูด้วยกระจกใส
หนา 4 เซนติเมตร แต่ละแผ่นยึดกับเหล็กบริเวณฐานทีเ่ ป็นชัน้ หิน
อยู่ด้านล่าง ใช้เหล็กกันสนิมเพื่อลดการสึกกร่อนตามกาลเวลา
สูงจากพืน้ ดินราว 500 เมตร และมีระยะทางยืน่ ออกไปประมาณ
6 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมวิวได้อย่างใกล้ชิด
ธรรมชาติ สกายวอล์ ค นี้ ส ามารถรั บ น�้ ำ หนั ก นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ประมาณ 2,500 กิโลกรัม หรือจ�ำกัดประมาณ 20 คนต่อครัง้

ภาพจาก - https://www.matichon.co.th/region/news_954382
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ภูชี้ดาว-ภูชี้เดือน
จ.เชียงราย

ภาพจาก : https://www.matichon.co.th/region/news_382925
มาต่อกันทีส่ ดุ ท้าย ทีห่ มูบ่ า้ นจ่าโบ่
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮอ่ งสอน ทีน่ เี่ ป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากของ
แม่ฮ่องสอน ใครที่อยากสัมผัสธรรมชาติ
ของจริง แนะน�ำให้ลองไปค้างคืนทีน่ สี่ กั คืน
คุณจะได้ผ่อนคลายไปกับวิวทิวเขาสลับ
ซับซ้อนที่มีให้เห็นทุกวันจากที่พักแบบ
โฮมสเตย์ แถมยังมีจดุ ชมวิวสวย ๆ อยูต่ ลอด
ทางในหมู่บ้าน มีร้านกาแฟที่มีที่นั่งยื่น
ออกไปจากหน้าผา ชมวิวทะเลหมอกได้
อย่างใกล้ชดิ มีรา้ นก๋วยเตีย๋ วห้อยขาทีม่ วี วิ
สวยงามไม่แพ้กนั และก็อย่าลืมแวะไปเดิน
ตลาดถนนคนเดินของชาวบ้านในตัวอ�ำเภอ
ปางมะผ้ากันด้วยนะคะ

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2562

5

แน่นอนว่าเมือ่ พูดถึงทีเ่ ทีย่ วใน จังหวัดเชียงราย หลายคนคง
นึกถึง "ภูชฟี้ า้ " จุดชมวิวยอดฮิตของใครหลายคน แต่สำ� หรับใคร
ทีอ่ ยากจะเลีย่ งคนเยอะ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดปีใหม่
แต่ยังอยากเที่ ย วชมวิ ว สวย ๆ ไม่ แ พ้ กั น แนะน� ำ ให้ ไ ปเที่ ย ว
ภูชี้ดาว-ภูชเี้ ดือนแทน "ภูชดี้ าว" เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกทีส่ งู จาก
ระดับน�ำ้ ทะเล 1,760 เมตร นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ของ
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย อยูไ่ ม่ไกลจากภูชฟี้ า้ -ผาตัง้ มากนัก ยอดเขา
ของภูชดี้ าวมีลกั ษณะเชิดชีข้ นึ้ ไปบนท้องฟ้า จึงเป็นทีม่ าของชือ่ นี้
มิตรชาวไร่สามารถเดินขึน้ ไปชมพระอาทิตย์ขนึ้ และทะเลหมอก
ในยามเช้า สวยงามไม่แพ้ทอี่ นื่ ๆ วิวทิวทัศน์จากยอดภูชดี้ าว สามารถ
ชมวิวได้แบบ 360 องศา หรือใครจะไปเที่ยวต่อที่ "ภูชี้เดือน"
ด้วยก็ได้ เพราะอยูใ่ กล้ ๆ กัน

ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน

่ ว
ถ้ายังไม่จใุ จ ยังมีทเี่ ทีย
เมืองรองที่น่าสนใจ
อีกมากมายรอคุณอยู่ที่นี่

สแกนเลยครับ

ภาพจาก - https://www.talknewsonline.com/57469/
MITR PHOL MODERNFARM
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ภาครัฐ โรงงานน�้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย

จัดท�ำแผนขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน
ระบุเจ้าของอ้อย ปริมาณอ้อย
่ นส่งอ้อยเข้าโรงงาน
และวันทีข
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ทางเข้าโรงงาน มีคานสูง 3.6 เมตร
เพื่ อควบคุมรถบรรทุกอ้อย
ไม่บรรทุกสูงเกินมาตรฐาน
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