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STAY SAFE AND STRONG
เราจะแข็งแรงปลอดภัยไปด้วยกัน

สวัสดีครับพี่น้องมิตรชาวไร่ ผมเข้าใจว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ระลอกนี้ของประเทศไทยค่อนข้างรุนแรงและยาวนาน พี่น้องมิตรชาวไร่รวมถึงคนไทยทุกคนคงอึดอัด 
และยากล�าบากจากการระบาดครั้งน้ีไม่ใช่น้อย สิ่งหน่ึงที่เราพอท�าได้คือสนับสนุนให้คนรอบตัวเรา 
ได้รับวัคซีนให้เร็วท่ีสุดและครอบคลุมมากที่สุด โดยท�าตามขั้นตอนของระบบสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่
ที่ได้รับการจัดสรร

ส�าหรับชาวไร่กลุม่มติรผลเอง เรายนิดสีนบัสนนุเตม็ทีใ่ห้พีน้่องได้รบัวคัซีนอย่างทัว่ถงึ เพือ่เป็นภมูคิุม้กนั 
และลดความรุนแรงของเชือ้หากเราตดิข้ึนมา เพราะไม่มใีครตอบได้ครบัว่า การแพร่ระบาดจะหยดุเมือ่ไหร่ 
สิง่ทีท่กุคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันคอื ปฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครัด แม้บางคนได้รบัวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 
ก็ไม่ควรประมาทครับ ยกการ์ดสูงเข้าไว้ สวมหน้ากากอนามัยเสมอ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ช่วงนี้อาจจะต้อง 
งดพบปะสงัสรรค์กินดืม่กนัไปก่อน อยูใ่นพืน้ทีข่องตวัเองให้มาก เมือ่ลดเวลาออกไปข้างนอกน้อยลง ถอืเป็น
เรื่องดีของเรา ที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว ที่ส�าคัญมีเวลาจัดการงานในไร่ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

ส�าหรับอ้อยปลกูใหม่ในช่วงเดอืนตลุาคมทีจ่ะถงึนี ้ ภายหลงัการเกบ็เกีย่วพชืบ�ารงุดนิ ดนิในแปลงของเรา 
ก็อุดมสมบูรณ์พร้อมส�าหรับปลูกอ้อยเต็มท่ี มิตรชาวไร่ควรเริ่มเตรียมดินปลูกอ้อยตั้งแต่เดือนกันยายน 
หากเบดเสียหายหรือต้องการไถกลบเศษซากต้นถั่วเหลืองเพื่อขึ้นเบดใหม่ สามารถท�าได้โดยใช ้
เบดรีโนเวเตอร์ (Bed Renovator) ไถปรับสภาพบนเบด แต่ถ ้าดินยังเป ็นก้อนใหญ่ให ้ใช ้  
โซนอล โรตาเวเตอร์ (Zonal Rotavator) ไถเพื่อย่อยดินให้เล็กลง หากแปลงต้องท�าระบบระบายน�้า 
หรื อป รับทิศทางของแถวปลูกใหม ่  ให ้ท�าตามขั้นตอนการเตรียมดินแบบปลูกถ่ัวเหลือง 
แต่หากไม่ต้องท�าแปลงใหม่ต้องตรวจสอบว่าเบดอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาพสมบรูณ์ดี 
ให้ท�าตามขัน้ตอนการปลกูอ้อยได้เลยครบั สิง่ส�าคญัส�าหรบัอ้อยปลกูใหม่คือพนัธุอ้์อย มิตรชาวไร่ต้องเริ่ม
จับจองหาท่อนพันธุ ์ที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรค เม่ือเราได้ท่อนพันธุ ์สมบูรณ์แข็งแรง  
น�ามาปลูกลงในดินที่มีความชื้นจะท�าให้อ้อยตั้งตัวได้ดี ซ่ึงช่วงแรกของการปลูกอ้อย 
อ้อยจะเร่ิมดดูธาตอุาหารหลงัจากปลกูไปแล้ว 15 วนั หรอืเริม่มรีากงอกออกจากท่อนพนัธุ์  
เราจึงควรใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมท่อนพันธุ์ที่ปลูก ขอแนะน�าให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 หรือ  
16-8-8 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

นอกจากนี้ เราพูดเสมอว่าน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเสริมสร้างการเจริญเติบโต
ของอ้อย โดยเฉพาะการให้น�้าท่ีเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากจะช่วยให้อ้อย 
มีผลผลิตที่ดีแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการให้น�้าเกินความจ�าเป็นอีกด้วยครับ  
ในระหว่างการเตรยีมปลกูอ้อย มติรชาวไร่จะเตรียมวางแผนการตดัอ้อย เตรยีมรถ
ตดั เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมร่วมด้วยก็ไม่เสียหายนะครับ ผมมองว่า การตรวจ
สอบและวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้เราบริหารงานในไร่ได้ทันท่วงที เมื่อเกิด
เหตุก็สามารถแก้ไขได้ทันสถานการณ์ เพราะช่วงระยะในการตัดอ้อยเข้าหีบจะมี 
ข้อจ�ากัดเร่ืองเวลา หากเราเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ จะได้ความคุ้มค่าทั้งเวลา  
ต้นทุน และได้ก�าไรแน่นอนครับ

สดุทา้ยนีผ้มหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ พ่ีน้องมิตรชาวไรข่องมติรผลจะแขง็แรง 
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บอุบัติ ใหม่ที่ โลกเราก�าลังประสบอยู่นี้ ไปด้วยกัน  
ขออ�านาจคุณพระศรรัีตนตรยัคุม้ครองทุกท่านครบั

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ | ประธานกลุ่มมิตรผล

หนึ่งมิตรชิดใกล้
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เกี๊ยวทันใจ
Cash For Cane

เกี๊ยวทันใจ อ้อยโตไว ชาวไร่แฮปปี้  ชีวิตดี๊ดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกี๊ยวทันใจ คืออะไร?

เกี๊ยว คือ ระบบการจ่ายเงิน
ส่งเสริมให้ชาวไร่ คู่สัญญา

ชาวไร่ ได้เงินนําไปดูแลไร่อ้อย

ชาวไร่ส่งอ้อย ให้โรงงาน

ได้รับเงิน ทุกวัน 
ทุกธนาคาร

ประหยัดค่าเดินทาง

ลดเช็คสูญหาย
ไม่ต้องเก็บเงินสด

เพ่ิมเวลาดูแลไร่อ้อย

สมัคร “เกีย๊วทันใจ”
ง่ายนิดเดียว

ธนาคารส่งยืนยันรายชื่อ
ชาวไร่กลับมาโรงงาน

ตรวจสอบและแจ้งผล3.

ได้รับเงินทันที
ยืนยันตัวตน4.

SMS แจ้งเงินโอน
เข้าบัญชี/Slip โอนเงิน

อนุมัติป๊ัป รับเงินปุ๊ป5.

ชาวไร่แจ้งความจํานง
สมัคร “เกี๊ยวทันใจ” ได้ที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อยมิตรผลทุกท่าน

แจ้งความจํานง1. สมัคร
เกี๊ยวทันใจ

- ใบสมัคร
- สําเนาบัตรปชช.
- สําเนาบัญชีธนาคาร

กรอกใบสมัคร2. REGISTRATIONREGISTRATIONREGISTRATION
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SPECIAL SCOOP

ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 270 ล้านคน และมีความหลากหลายทางด้านภาษา 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีประมาณ 17,000 เกาะ โดยมี 5 เกาะใหญ ่
คือ นวิกนิ ีกาลีมันตนั ซลูาเวส ีสมุาตรา และชวา เกาะชวาเป็นจดุทีตั่ง้ของโรงงานน�า้ตาลมติรผลอินโดนีเซีย  
REJOSO MANIS INDO (RMI) เป็น 1 ใน 3 โรงงานของกลุม่มิตรผลในประเทศอนิโดนเีซยี มขีนาดเล็กทีส่ดุ 
ในบรรดา 5 เกาะ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยประมาณ 60 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีประชากรบนเกาะ 149 ล้านคน 
ลกัษณะภมูปิระเทศมภีเูขาไฟ ประเภทดนิส่วนใหญ่เป็นดนิรว่นเหนยีว และปลกูออ้ยบนทีร่าบสงู บางพ้ืนทีป่ลกูออ้ย
ตดิกบัทะเล ทีเ่กาะชวาแห่งนีจ้ะใชภ้าษาบาฮาซาอินโดนเีซยีและภาษาชวา สว่นแรงงานตดัออ้ยส่วนใหญม่าจาก
เกาะอ่ืนจะใชภ้าษามาดรูา ส�าหรบัตลาดน�า้ตาลนัน้มคีวามตอ้งการทีเ่พ่ิมสงูขึน้ของตลาดการบรโิภคอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศ มีการน�าเข้าน�้าตาลสูงสุดในภูมิภาคเอเชียประมาน 5.6 ล้านตันต่อปี

ผู้เขียน คุณปฎิพัทธ์ นามเขต ผู้อ�านวยการด้านอ้อย (ธุรกิจประเทศอินโดนีเซีย)
สภาพพ้ืนที่ปลูกอ้อยในประเทศอินโดนีเซีย

เปิดมุมมองสัมผัสเรื่องราว
วิถีการปลูกอ้อยแบบอินโดนีเซีย

การปลูกอ้อยในอินโดนีเซียมีความท้าทายอย่างมาก 
เนือ่งจากได้รบัอทิธพิลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
สูง และแทบจะไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกหรือโครงสร้าง 
พืน้ฐานใดท่ีสามารถปรบัตวัให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีปริมาณน�้าฝนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปลูกอ้อยอีกด้วย ที่อินโดนีเซียมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี แม้กระทั่ง
ในช่วงฤดูหีบอ้อย ดังนั้นปริมาณน�้าฝนสะสมเฉลี่ยทั้งปีสูงถึง  
1,700 มม.ต่อปี ซึ่งมากกว่าประเทศไทยถึง 700 มม.ต่อปี

 ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ 
ฤดแล้ง (เดือน มิถุนายน-ตุลาคม) เป็นช่วงเก็บเกี่ยวอ้อย หรือ
ช่วงฤดหูบีอ้อย และฤดฝูน (เดอืน พฤศจกิายน-พฤษภาคม) เป็น
ช่วงปลูกอ้อยและบ�ารุงอ้อยตอนั่นเองพ้ืนที่ปลูกอ้อยติดทะเลในประเทศอินโดนีเซีย
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วิถีการท�าไร่อ้อยในประเทศอินโดนีเซีย
เกาะชวาตะวันออก มีสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันสูง 

ชาวไร่ส่วนใหญ่จะปลูกอ้อยบนภเูขาและทีร่าบเชงิเขา จงึท�าให้วถิกีาร
ท�าไร่อ้อยทีน่ีต้่องอาศยัแรงงานคนเป็นหลกั ตัง้แต่การปลกูจนกระทัง่
ถึงการเก็บเกี่ยว จากปริมาณน�้าฝนที่ตกชุกตลอดทั้งปี แม้กระทั่งใน
ฤดูแล้งก็ยังมีฝนตกส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวอ้อยสูงขึ้นด้วย 
ดังน้ันการเก็บเกี่ยวอ้อยท่ีน่ีจึงเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ชาวไร่ที่
นี่ยังคงด�ารงวิถีการท�าไร่อ้อยแบบครอบครัว เป็นกลุ่มชาวไร่รายเล็ก 
มีพื้นที่ในการท�าไร่อ้อยไม่มากนัก จึงจ�าเป็นต้องเช่าพื้นท่ีปลูกอ้อย
จากรัฐบาล ซ่ึงมีต้นทุนค่าเช่าที่สูง ดังนั้นนอกจากชาวไร่จะขาย 
ล�าอ้อยเข้าโรงงานแล้ว ชาวไร่จึงน�ายอดอ้อยมาขาย และน�ามาเลี้ยง
สัตว์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

ตลอดระยะเวลาเ กือบ 2 ป ี  ที่ เ ราได ้มาศึกษาและ 
เ รี ยน รู ้ ถึ ง วิ ถี ก ารท� า ไ ร ่ อ ้ อยที่ ป ระ เทศอิน โดนี เ ซี ยแห ่ งนี้ 
มีความแตกต่างกับการท�าไร่อ้อยของไทยอยู่ไม่น้อย การได้น�า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม
ของคนที่นี่สู ่การพัฒนากลุ ่มชาวไร่รายเล็กให้มีความรู ้ 
ความช�านาญแล้ว ในการท�างานท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  
แต่เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนพัฒนา
ชาวไร่และพนักงานให้สามารถสร้างสมดุลทางความคิด 
และท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรายังให้ 
ความส�าคัญต่อการเติมเต็มความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนในพื้นที่ 
และเสริมสร้างพัฒนาให้การด�ารงอาชีพการท�าไร่อ้อยเป็นอาชีพ
ที่ยั่งยืนต่อไป

จากสภาพพื้นที่ ที่อินโดนีเซียมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ และมีปริมาณฝนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการสะสมน�้าตาลของอ้อย ท�าให้ค่า C.C.S.  
ทีไ่ด้จะค่อนข้างต�า่ อยูท่ีป่ระมาณ 6-10 C.C.S. เท่านัน้ โดยทมีผู้บรหิารเองและกลุ่มงานอ้อยได้น�าประสบการณ์และนวตักรรมต่าง ๆ ทีเ่ราใช้ 
อยู่ในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ที่นี่เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพิ่มคุณภาพอ้อยให้ได้ C.C.S. ที่สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ 
แอปพลิเคชั่นเป็นเครื่องมือในการคัดอ้อยหวานเพื่อน�าอ้อยเข้าหีบ มีการใช้โดรนฉีดพ่นสารเพิ่มความหวานและพัฒนาพันธุ์อ้อยสุกแก่ต้นหีบ 
ส่งผลให้ค่า C.C.S. ที่นี่ในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

แอปพลิเคชั่น
คัดเลือกอ้อยหวาน
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ปรับสัดส่วนพันธุ์อ้อย 
เพ่ือสร้างความมั่นคงในการท�าไร่อ้อย

ออ้ยพันธุดี์ ๆ มอียูห่ลายสายพันธุ ์แตก่ารปลูกออ้ยพันธุด์พัีนธุเ์ดยีว ซ�า้ ๆ นาน ๆ บนทีด่นิเดมิ ๆ ไมใ่ช่ความคดิทีด่นีกั เพราะ
อาจท�าใหโ้รคและแมลงศัตรอูอ้ยสามารถพัฒนาชนะออ้ยสายพันธุน์ัน้ ๆ  จนเกดิโรคระบาดประจ�าสายพันธุไ์ด ้ซึง่ในรอบ 40 ปีทีผ่า่นมา
ประเทศไทยมพัีนธุอ้์อยหลกัท่ีชาวไรนิ่ยมปลูกเพียงไม่กีส่ายพันธุเ์ทา่นัน้ เชน่ อูท่อง 1 อูท่อง 3 มารก์อส เค 84-200 แอลเค 92-11 
และล่าสดุคอื ขอนแกน่ 3 ซ่ึงบางครัง้พันธุเ์หล่าน้ีครอบคลุมพ้ืนทีป่ลกูมากถงึ 30-80 เปอรเ์ซน็ต์ของพ้ืนทีป่ลกูอ้อยทัง้ประเทศเลยทเีดยีว 
แน่นอนวา่หากในพ้ืนทีข่องมติรชาวไรป่ลกูออ้ยพันธุท์ีเ่กิดโรคระบาดเพียงพันธุเ์ดยีว นัน่ย่อมหมายถึงความเสยีหายรุนแรงก�าลังย่างเท้า 
เขา้สูไ่รอ่อ้ยของทา่นแลว้ แตเ่รือ่งนีเ้รามีวธิป้ีองกนั! น่ันคอื "กำรปรบัสดัสว่นพันธุอ์อ้ย”

การปรับสัดส่วนพันธุ์อ้อย คือการปลูกอ้อยหลายพันธุ์ในพื้นที่  
เพื่อลดความเสี่ยงกรณีที่เกิดการระบาดรุนแรงจาก โรคแมลงศัตรูต่ออ้อย
พันธุ์ใดพันธุ์หน่ึง โอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ลดลง รวมท้ัง 
มีพันธุ ์อ้อยทีโ่ตเรว็ หวานเรว็ มคีวามหวานปานกลางหรอืหวานไม่ต่างจาก 
พนัธ์ุขอนแก่น 3 ในพื้นที่ตนเอง และยังมีพันธุ์อ้อยหวานเร็วเพื่อตัดเข ้า
ต้นหบีอกีด้วย ในอดตีเมือ่ปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยเคยมกีารปลกูอ้อย 
พันธุ์เดียวในพืน้ทีก่ว้างขวาง ได้แก่ อ้อยพนัธุม์าร์กอส (Marcos 66-07)  
ซึง่เป็นพนัธุอ้์อยทีป่รบัตวัได้ดี ในสภาพดนิทรายของภาคอสีาน และขณะนั้น 
ชาวไร่อ้อยนิยมปลูกกันมาก แต่เมื่อเกิดการระบาดของหนอนเจาะล�าต้น 
และยอดอ้อยครั้งใหญ่ ท�าให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลประสบปัญหา 
การลดลงของปริมาณอ้อยเข้าหีบอย่างรุนแรง นอกจากน้ียังเคยม ี
การระบาดของโรคเหี่ยวเน่าแดงในอ้อยพันธุ ์อี เหี่ยวแดงจนท�าให ้
ต้องรีบหาพันธุ์อ้อยทดแทนในพื้นที่ภาคกลางกันยกใหญ่ หลังจากนั้นก็มี
การปลูกทดแทนด้วยพันธุ์เค 84-200 ซ่ึงต้องใช้เวลา 2-3 ปีถึงจะฟื้นตัว
กลบัมาได้ และต่อมาพบว่าอ้อยพนัธุเ์ค 84-200 มปีรมิาณแป้งในน�า้อ้อยสงู  
และมีการปลูกทดแทนด้วยพนัธุ ์แอลเค 92-11 หลังจากนัน้พนัธุแ์อลเค 92-11 
พบการระบาดรุนแรงของโรครากเน่าอีกครั้ง จึงถูกทดแทนด้วยการ 
ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จนถึงปัจจุบัน  เม่ือพิจารณาให้ดีจะพบว่า  
สองในสามของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการระบาดของโรคแมลง 
เป็นหลัก ดังนั้นเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยการปรับสัดส่วนพันธุ์ในพื้นที่ตัวเองให้
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

ผู้เขียน ดร.สมหวัง อนุสนธิ์พรเพ่ิม 
ผู้ช�ำนำญกำร บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนำอ้อยและน�้ำตำล จ�ำกัด

โรคใบขาวในอ้อย
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สิ่งที่ส�าคัญที่เราเน้นย�้าเสมอ คือ มิตรชาวไร่ไม่ควรปลูกอ้อยเพียงแค่สายพันธุ์เดียวเพ่ือลดความเสี่ยงและควรมีพันธ์ุ 
หวานเรว็หรอืพันธุท์ีห่วานกวา่ขอนแกน่ 3 ในพ้ืนทีต่วัเองดว้ยเพ่ือทีจ่ะสามารถตดัพันธุอ้์อยหวานเร็วเขา้ตน้หบีนัน่เอง และการปลกู
ออ้ยพันธุใ์หม ่ ๆ นัน้มติรชาวไรส่ามารถขายเป็นพันธุอ์อ้ยแกช่าวไรร่ายอืน่ บางครัง้ออ้ยพันธุใ์หมท่ีป่ลกูอยูเ่กดิความนยิมมากขึน้ มติร
ชาวไรส่ามารถขยายพันธุแ์ละเพ่ิมปรมิาณการปลกู ซึง่จะสรา้งรายได้เพ่ิมขึน้เชน่เดยีวกนั มาลองปลกูออ้ยพันธุใ์หม ่ ๆ กนัเถอะครบั  
เพราะนัน่คือ การสร้างโอกาส สรา้งรายได ้เพ่ือสรา้งความมัน่คงในการท�าไรอ่อ้ยมากขึน้นะครบั

ในปัจจบุนัพนัธุข์อนแก่น 3 ซึง่ปลกูมายาวนาน มสีดัส่วนคลอบ
คลุมพื้นที่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย 
จึงมีการสะสมเชื้อโรคใบขาวมากในล�าอ้อย เมื่อสภาพแวดล้อม 
มคีวามเหมาะสมอาจจะเกดิการระบาดของโรคใบขาวอย่างรนุแรงได้ 
และทีส่�าคัญอ้อยพนัธุน์ีเ้ริม่พบการระบาดของโรคแส้ด�ามากข้ึนเรือ่ยๆ 
ผลผลิตและคุณภาพมีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากขึ้น มิตรชาวไร่ 
จงึมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการปรบัสัดส่วนพนัธุอ้์อยในพืน้ทีข่องตวัเอง 
โดยการน�าพนัธุอ้์อยพนัธุใ์หม่ ๆ เข้ามาปลูกทดแทนในพืน้ที ่ ซึง่ขณะนี้ 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มมิตรผลเองก็ออกมาแนะน�า 
พันธุ์อ้อยใหม่ ๆ เช่น อ้อยพันธุ์ตระกูลอู่ทองและพันธุ์ขอนแก่น 
ของกรมวชิาการเกษตร พนัธุภ์เูขียว ของ บรษัิท มติรผลวจิยั พฒันาอ้อย 
และน�า้ตาล จ�ากดั เป็นต้น เพือ่ให้พีน้่องมติรชาวไร่ได้น�ามาปลกูเพือ่ปรบั
สัดส่วนพันธุ์ขอนแก่น 3 ลงนะครับ

โรคแส้ด�าในอ้อย
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ขณะที่หลายชีวิตในประเทศไทยก�าลังโกลาหล 
อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของโรคระบาดจากเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ยังมีกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบ เรียบง่าย 
แตไ่มป่ระมาท อยูท่่ามกลางอาณาจกัรไรอ่อ้ยหลายรอ้ยไร ่
แม้ชีวิตพวกเขาเป็นชีวิตตามวิถีชาวไร่ชนบท แต่
รายได้ของพวกเขาเหล่านี้ปังกว่าชีวิตของคนเมือง 
อีกหลายคนแน่นอน วารสารมิตรชาวไร่ฉบับนี้มี 
ความยนิดทีีจ่ะพามติรชาวไรทุ่กท่านไปรูจั้กกบัปราชญ์
ชาวไรแ่หง่หนองเรอื พ่อเหีย้ม จ�าปาหวาย มิตรชาวไร่
มืออาชีพ ต้นแบบความส�าเร็จ จากชาวไร่ธรรมดา 
ทีไ่ปขอพันธุอ้์อยจากคนอืน่มาปลูก สูบ่ทบาทผูร้บัเหมา
ปลูกอ้อยครบวงจร ท้ังเตรียมดิน ปลูกอ้อย ให้น�้า 
ก�าจดัวชัพืช ตดั เกบ็เกีย่ว ตลอดจนเกบ็ใบออ้ยขายสง่
เขา้โรงงาน
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สมยัก่อนใชแ้รงคนท�าทกุอยา่ง
กวา่จะหาแรงงานไดแ้ตล่ะรอบ ล�าบากมาก
โดนโกงสารพัด ทีเ่จบ็ปวดจนแทบร้องไห้

คอืตกลงและจา่ยตงัคเ์รียบรอ้ย
แตสุ่ดทา้ยเขาไมม่ากนัเลย

ครัง้นัน้คอืจุดเปลีย่นทีท่�าใหพ่้อตดัสินใจ
ลงทนุซือ้อปุกรณ์เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื

มาท�างานในไร่แทนคน

พ่อเหีย้มเริม่ต้นชีวติชาวไร่อ้อยอย่างเตม็ตวัในปี 2533 
บนพื้นท่ี 8 ไร่ ด้วยพันธุ์อ้อยท่ีไปขอมาปลูก "พ่อไปขอ 
อ้อยพันธุ ์มากอสจากโรงงาน มาปลูก สมัยนั้นละแวกนี้ 
ปลูกพันธุ ์มากอสกันเยอะ ปลูกมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็น 
อาชีพหลักของครอบครัว จากพื้นที่ 8 ไร่ ปัจจุบันมีท้ังหมด 
400 กว่าไร่ ทัง้พ้ืนทีต่วัเองและเช่าปลกู เน้นพืน้ทีแ่ปลงใหญ่
เพื่อจัดการได้ง่าย และปลูกอ้อย 3 พันธุ์ คือ ขอนแก่น 3 
ภูเขียว 1 และภูเขียว 2"

จากการท�าไร่แบบดั้งเดิมสู่การใช้นวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ ระยะเวลากว่า 30 ปีของการเป็นชาวไร่ พ่อเหี้ยม
เริ่มต้นและมีวิถีชาวไร่แบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน คือการ
ท�าไร่อ้อยโดยพึ่งพาแรงงานคนร้อยเปอร์เซ็นต์ จนกระทั่ง 
ถึงจุดเปลี่ยนคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีท�าให้พ่อไม่ใช่ชาวไร่อ้อยธรรมดา
อีกต่อไป 

"สมยัก่อนใช้แรงงานคนท�าทกุอย่าง กว่าจะหาแรงงาน
ได้แต่ละรอบ ล�าบากมาก ท้ังหายาก ท้ังเง่ือนไขเยอะ  
พอได้คนมาท�างานก็โดนโกงสารพัด บางทีโกงจ�านวน 
ท่อนอ้อย บางทีโกงจ�านวนมัด ที่เจ็บปวดจนแทบร้องไห้ 
และท�าให้ต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่คือ หาคนงานได้ จ่ายเงิน
เรยีบร้อยและตกลงจะมาท�างาน แต่สดุท้ายเขาไม่มากันเลย 
ส่งแต่ข้าวสารมาหลอกเราว่าคนจะตามมา ครั้งนั้นคือ 
จุดเปลี่ยนที่ท�าให้พ่อตัดสินใจลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้
เครื่องมือมาท�างานในไร่แทนคน"

บททีห่นึง่ ก้าวแรกของการเป็นชาวไร่

จุดเปลีย่นครั้งยิ่งใหญ่
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เมือ่พ่อเหีย้มเจบ็แล้วจ�า จนต้องตดัสนิใจเปลีย่นแนวทางการท�าไร่
โดยพึ่งพาอุปกรณ์ จังหวะน้ันเองพ่อเหี้ยมได้รู้จักกับโรงงานน�้าตาล 
ของมติรผล ทีเ่ปิดโอกาสให้พ่อได้ไปศกึษาดงูานทัง้ดแูปลงสาธติ และดู
เครื่องมือของโรงงาน ซึ่งจุดประกายให้พ่อเหี้ยมลงทุนเครื่องจักร 
กบัโรงงาน จากรถตดั 1 คนั สูอ่าณาจกัรไร่อ้อยทีค่รบครนัด้วยเครือ่งมอื

"พ่อไปดงูานแปลงสาธติของโรงงาน ไปดเูครือ่งไม้เครือ่งมือของเขา 
มนัทันสมยัมาก อยากท�าให้ได้เหมือนโรงงาน สิง่ทีเ่ราเหน็คือ โรงงานเขา
ปลูกอ้อยเว้นระยะ 1.85 เมตร แต่ของพ่อปลูกห่างแค่ 1-1.2 เมตร  
ถ้าจะใช้เครื่องมือแบบโรงงานมันแคบเกินไป รถเข้าไปท�างานไม่ได้  
โรงงานเลยแนะน�าให้พ่อเว้นระยะร่องเพิ่มให้ห่างขึ้น ครั้งแรกที่ท�า 
เสยีดายมาก เพราะระยะมนัห่างเกนิไป เสียทีไ่ปเยอะ แต่พอผลติออกมา 
กลับตรงกันข้าม กับสิ่งที่เราเสียไป รายได้เราเพ่ิมขึ้น และไว้ตอ 
ได้เยอะขึน้ด้วย"

พ่อเห้ียมกล่าวว่า "ปัจจบุนัทีไ่ร่มเีครือ่งมอืเกอืบครบถ้วนแล้วนะ  
มรีถตดั 2 คนั เครือ่งสางใบ 2 เครือ่ง BIN 1 เครือ่ง รถกล่องสบิล้อ 4 คัน 
รถแทรกเตอร์ 185 แรง1 คัน /108 แรง 1 คัน /24 แรงอีก 3 คัน  
ช่วงแรกทีม่รีถตัดคนัเดียว พ่อเอาไปช่วยไร่อืน่เขาตดัด้วย ทกุคนดใีจมาก 
ตดัแทบไม่ทนั เลยตดัสนิใจเพิม่อกีคัน จะได้ท�างานได้ทนัเวลา"

เลือกท�าไร่อ้อยสมัยใหม่อยา่งมแีบบแผนตามค�าแนะน�าของโรงงาน

โรงงานเลยแนะน�าให้พ่อ เวน้ระยะรอ่ง 
เพ่ิมให้ห่างขึน้เป็น 1.85 เมตร 
ครัง้แรกทีท่�าเสียดายมาก  
เพราะระยะมนัห่างเกนิไป  

เสียทีไ่ปเยอะ แตพ่อผลติออกมา 
กลบัตรงกนัขา้มกบัส่ิงทีเ่ราเสียไป  

รายไดเ้ราเพ่ิมขึน้  
และไวต้อได้เยอะขึน้ดว้ย
จนปัจจบุนัทีไ่รม่เีครือ่งมอื 

เกอืบครบถว้นแลว้นะ
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พ่อเหีย้มเล่าว่า ช่วงแรกทีต่ดัสนิใจเว้นระยะห่างตามทีโ่รงงาน
แนะน�า รู้สกึเสยีดายพ้ืนทีม่าก แต่สิง่ทีไ่ด้กลบัคอืมาคอื ก�าไรจากอ้อยตอ
ทีไ่ม่คาดคดิว่าจะมากมายขนาดนี้

"แต่ก่อนปลูกอ้อยเว้นระยะนิดเดียว 2-3 ปีต้องโละตอทิ้ง  
แต่พอร่องห่างเว้นระยะ 1.85 เมตร ไว้ตอได้ 7-8 ตอ จัดการก็ง่าย  
ได้ผลผลิตดี แต่กข็ึน้อยูกั่บฝนกับแล้งด้วยนะ พ่อเคยได้ผลผลติอ้อยตอ
มากทีส่ดุเฉลีย่ 11 ตนัต่อไร่ อ้อยปลกูใหม่ได้ปีแรก ช่วงเดอืนตุลาคม 
ได้ 16-18 ตนัต่อไร่ อ้อยตอแทบจะไม่ได้ลงทนุอะไร ถ้าเราเตรยีมแปลงดี
ตัง้แต่แรก หญ้ากไ็ม่เยอะ เข้าจดัการง่าย ไว้ตอได้นาน แต่ต้องมเีทคนคิ
ดแูลนิดหน่อย"

เมือ่ปลูกออ้ยแบบสมยัใหม ่ออ้ยตอคอืก�าไรทีไ่ดต้ามมา

1313

พ่อเห้ียมเปิดเผยถึงเทคนิคการดูแลอ้อยตอที่ท�าให้ไว้ตอได้ถึง  
7-8 ตอ ด้วยหลักการที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองคือ  
"เอาใบอ้อยออกให้หมด ฉีดยาคุมแห้ง แล้ววางสายน�้าหยด อ้อยตอ 
จะขึ้นดี งอกดี แต่ต้องท�าภายใน 7 วันหลังตัดอ้อย ถ้าท�าได้ทันที  
นัน่แหละคือก�าไร"

ซึ่งเทคนิคนี้พ่อเหี้ยมไม่เคยหวงวิชา ยินดีแนะน�าเพื่อนชาวไร่ 
คนอืน่ให้ลองท�า และลองปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง 
เพราะภมูปิระเทศของแต่ละพืน้ทีแ่ตกต่างกนั 
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พื้นท่ีหนองเรือของพ่อเหี้ยม จ�าปาหวาย มักประสบปัญหา 
ไฟป่าลามเข้าไร่อ้อย สร้างความเสียหายแก่ชาวไร่เป็นประจ�า  
แม้ปัจจุบันจะมีรถดับเพลิงของเทศบาลคอยช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ 
ไฟไหม้ แต่ความเสียหายจากอ้อยไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจ ก็เป็นสิ่ง 
ที่ชาวไร่อ้อยหนองเรือต้องการ

ในส่วนของพ่อเหีย้ม ทีต่ดัอ้อยสดเข้าโรงงานมาตลอดระยะเวลา  
30 กว่าปี เลอืกใช้วธิ ีตัดอ้อยสด เกบ็ใบอ้อยส่งเข้าโรงงาน เพือ่ไม่ให้ม ี
ใบอ้อยเหลอืในแปลงอ้อย เพราะพืน้ทีข่องพ่อเหีย้มเป็นดนิร่วนปนเหนยีว  
หากทิง้ใบอ้อยไว้คลุมดนิ เมือ่ฝนตก ใบอ้อยจะย่อยสลายไม่หมด ท�าให้ม ี
ใบอ้อยแห้งในไร่ เป็นเชือ้เพลงิอย่างดอีเมือ่มีไฟป่าลามเข้ามา พ่อเหีย้มจงึ 
ปรับหลักการทิ้งใบคลุมดิน เป็นการเก็บใบอ้อยส่งขายเป็นเช้ือเพลิง 
เข้าโรงงาน ด้วยเครือ่งเกบ็ใบอ้อยทีพ่่อม ีนอกจากจะช่วยลดความเสีย่ง
เมือ่มไีฟป่า ส่ิงทีไ่ด้มาคอืก�าไรในการขายใบอ้อยทีม่มีลูค่ามากมาย

"ไร่พ่อไม่เคยเผาอ้อยเลย มแีต่ไฟป่าไหม้ลามลงมา ผลผลิตอ้อยไฟ
ไหม้ที่ลามมา กับอ้อยที่ตัดเอง แตกต่างกันมาก ทั้งค่าความหวาน  
และความเสียหายเพราะเราตดัส่งโรงงานไม่ทนั โดนปรบัตนัละ 20 บาท 
เพราะไฟไหม้อกีด้วย เรากเ็สยีดายเงนิตรงนัน้ แต่มนัคอืไฟป่า เราควบคุมไม่ได้  
ส่ิงทีพ่อจะควบคุมได้คือ ลดความเส่ียงเสียหาย คือไม่ปล่อยให้มใีบอ้อย 
แห้งในไร่ เน้นการฉีดยาคุมแห้ง แล้ววางสายน�้าหยด หลังตัดอ้อย 
ไม่เกิน 7 วัน รายได้จากการขายใบอ้อยพ่อได้เงนิตนัละ 1,000 บาท  
ปีทีแ่ล้วได้ 1,000 กว่าตัน ได้เงนิเพิม่โดยทีไ่ม่ต้องลงทนุ ถอืเป็นก�าไรเน้น ๆ  
พอใจมาก ๆ ครบั"

ไฟป่าเราควบคุมไมไ่ด้  
ส่ิงทีพ่อจะควบคมุไดค้อื ลดความเส่ียงเสียหาย  

คอืไมป่ลอ่ยให้มใีบออ้ยแห้งในไร่  
เนน้การฉดียาคมุแห้ง แล้ววางสายน�า้หยด 

หลงัตดัออ้ยไมเ่กนิ 7 วนั  
รายไดจ้ากการขายใบอ้อยพ่อไดเ้งนิ 

ตนัละ 1,000 บาท ปีทีแ่ลว้ได ้1,000 กว่าตนั 
ไดเ้งนิเพ่ิมโดยทีไ่มต่อ้งลงทนุ  

ถอืเป็นก�าไรเนน้ ๆ พอใจมาก ๆ ครบั

ปรบัหลกัการท�าไรอ่อ้ยสมยัใหม่
ใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนที ่ยดึคติ 

“ลงมอืท�าใหเ้ตม็ที ่ผลจะออกมาดตีามทีห่วัง”
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จากชาวไร่ธรรมดา
สู่หัวหน้าผู้รับเหมาปลูกอ้อยครบวงจร

เมือ่มเีคร่ืองมอืครบครนั พ่อเหีย้มได้เร่ิมไปให้บรกิารเพือ่นชาวไร่
แปลงอื่น และแนะน�าให้เก็บใบอ้อยขายให้กับโรงงาน ซ่ึงสร้าง 
ความยนิดใีห้แก่เพ่ือนชาวไร่เป็นอย่างมาก ด้วยความพร้อมของ
เครื่องมือ และความช�านาญของทีมงาน ท่ีพร้อมบริการต้ังแต่
เตรียมดิน ปลูกอ้อย ก�าจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย ตัดอ้อย และเก็บใบ  
ท�าให้ธุรกิจงานรับเหมาในไร่ครบวงจรของพ่อเหี้ยม ต้องมี 
ก�าลังสนับสนุนส�าคัญ แน่นอนว่าเขาเหล่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหน  
คือลูกสาวลูกชายที่พร้อมสานต่อธุรกิจของพ่อเหี้ยมนั่นเอง

คุณแป๋ม สุธาสินี จ�าปาหวาย และน้องชาย คือก�าลังหนุน
ส�าคัญของพ่อเหี้ยม ที่คอยดูแลงาน จัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
ช่วยบริหารจัดการงานในไร่อ้อย ทั้งกิจกรรมปลูก บ�ารุง ส่งเสริม
เพิ่มผลผลิตบริหารจัดการรถตัด และงานในไร่อื่น ๆ ซ่ึงทายาท 
ทั้งสองคนของพ่อเหี้ยมพร้อมขานรับเต็มที่เพื่อสานต่องานในไร่ 
และตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่ท�าไร่ออกไปเรื่อย ๆ ตามก�าลังที่มี

แมส้ถานการณจ์ากวกิฤตโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยและ 
ทัว่โลกประสบอยูใ่นขณะนี ้ ท�าใหเ้ราไมส่ามารถคาดเดาได้ว่า 
การด�ารงชีวิตแบบปกติจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือไม่  
แต่หลาย ๆ คนรวมถึงครอบครัวพ่อเหี้ยมเองต่าง
ยังมุ่งมั่นตั้งใจท�าตามหน้าที่ตามวิถีชีวิตของตนเอง 
พ่อเหี้ยมกล่าวว่า พ่อโชคดีที่อยู่ ในพ้ืนที่ของตนเอง 
มีกิน มีอยู่ โดยไม่ต้องเสี่ยงเดินทางไปในพ้ืนที่แออัด 
เพราะนอกจากปลูกอ้อยแล้ว พ่อเหี้ยมยังจัดสรรพ้ืนที่ 
ท�าบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักที่ทั้งกินทั้งขาย 
ได้ยืนยาว นับว่าเป็นความโชคดีในความมุมานะท่ีเกิด
จากน�้าพักน�้าแรงของพ่อเห้ียมและครอบครัว ท่ีท�าให ้
ชาวไร่ธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการขอพันธุ์อ้อย
คนอืน่มาปลกู สูช่าวไร่ออ้ยเจา้ของธุรกจิรบัเหมาปลูกอ้อย
ครบวงจร ตน้แบบความส�าเรจ็แกเ่พ่ือนชาวไรอ่กีหลายคน
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ต�าบลมิตรผลร่วมพัฒนา

ผูเ้ขยีน - คณุกรรณกิำ วอ่งกศุลกจิ
ผูอ้�ำนวยกำรดำ้นพัฒนำชมุชนเพ่ือควำมยัง่ยนื

สวสัดพ่ีีนอ้งมติรชาวไรท่กุท่านคะ่ ในชว่งสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีก่�าลงัทวคีวามรุนแรงในขณะนี ้ไดส้ง่ผลให้
ผูค้นจ�านวนไมน่อ้ยซึง่กอ็าจจะเป็นลูกหลานหรอืคนในชุมชนของพ่ีนอ้งมติรชาวไรท่ีเ่ขา้ไปท�างานในเมอืงใหญต้่องเผชญิกบัผลกระทบ
จากโควดิ-19 ไมว่า่จะเป็นการถกูเลิกจา้งหรอืการสมัครใจลาออก เมือ่ไมม่งีานและไมส่ามารถหางานใหมไ่ดท้นัที ท�าใหผู้ค้นเหลา่นีเ้ลอืก
ทีจ่ะเดนิทางกลบับา้นเกดิเพ่ือกลับไปตัง้หลักระยะยาว ซึง่สว่นหนึง่กต็ดัสนิใจเปลีย่นอาชพีไปเป็นเกษตรกรมือใหม่ 

เครอืข่ายต�าบลมติรผลร่วมพฒันาฉบบัน้ี ขอพาทุกท่านมาท�าความรู้จกักบัพืชทางเลอืกทีเ่พาะปลกูได้ตลอดทัง้ปี รวมถงึใช้พืน้ทีป่ลกูไม่มาก 
แต่ให้ผลตอบแทนต่อพ้ืนทีสู่งและเป็นท่ีต้องการของตลาด นัน่กค็อื “เมล่อน” ผลไม้ทีม่เีนือ้สัมผสันุม่ ฉ�า่ รสหวาน และมกีลิน่หอมเป็นเอกลกัษณ์ 
นอกจากนีเ้มล่อนยงัมสีารต้านอนมุลูอิสระสงู เป็นผลไม้ท่ีมเีส้นใยสงูมาก ช่วยท�าให้อิม่และลดการสะสมของน�า้ตาลในเลอืด เอนไซม์ในน�า้เมล่อน 
มสีรรพคณุช่วยลดกระบวนการทางเคมภีายในร่างกาย ส่งผลให้ลดระดบัความเครยีดของคนเราลงได้อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่พฒันาชมุชนให้เตบิโต
และก้าวไปด้วยกันอย่างยัง่ยนื

ขั้นตอนที่ 1 การเพาะกล้าเมล่อน โดยน�าเมล็ดเมล่อนแช่ด้วยน�้าอุ่น 
ประมาณ 6 ชัว่โมง เพือ่เป็นการฆ่าเชื้อโรคท่ีมากับเมล็ดและกระตุ้นให้เมล็ด 
งอกดีขึ้น หลังจากน้ันมาบ่มในกระดาษทิชชูใส่ในกล่องท่ีมีฝาปิดทิง้ไว้ 1 คนื  
เม่ือรากเมล่อนแทงออกมาจากเมลด็เลก็น้อย ให้น�าเมลด็ไปเพาะในวสัดเุพาะกล้า 
(แนะน�าให้ใช้ Cane Peat วัสดเุพาะกล้าทีเ่จ้าหน้าที ่Smart Farmer ได้คดิค้นสตูร
จากการน�าเอาวสัดเุหลอืใช้ในกระบวนการผลติน�า้ตาล ได้แก่ กากหม้อกรอง  
เศษทรายใบอ้อย และชานอ้อยเผา มาเป็นส่วนผสมหลักสามารถช่วยเพิ่มอัตรา 
การงอกของเมลด็ได้ดแีละต้นกล้าสมบรูณ์แข็งแรง) จากนัน้รดน�า้ให้ดนิชุม่ 1 รอบ 
โดยข้อควรระวงัในการให้น�า้ คอื ไม่ควรให้น�า้มากจนไหลผ่านลงข้างล่างถาดเพาะกล้า  
เพราะจะท�าให้น�า้พดัพาธาตอุาหารในวสัดเุพาะกล้าไปหมด จากนัน้น�าไปเกบ็ที่
โรงเรือนเพาะที่สามารถรับแสงแดดเต็มที่ ส�าหรับแหล่งในการซ้ือเมล็ดพันธุ์ 
เมล่อนสามารถหาซือ้ได้จากทางร้านเกษตรพนัธ์ุทัว่ไปตามความต้องการของพี่
น้องได้เลยค่ะ

5 ขั้นตอน
ปลูกเมล่อนง่ายๆ
สร้างรายได้ที่มั่นคง
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ขัน้ตอนที ่3  การให้ปุย๋ไปกับระบบน�า้ การให้ปุย๋จะให้พร้อม
กับการให้น�้า โดยอัตราการให้ปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยสูตร 30-20-10 จ�านวน  
1 กิโลกรมั สตูร  21-21-21 จ�านวน 1 กโิลกรัม และธาตอุาหารเสรมิ 
จ�านวน 50 กรัม น�ามาผสมน�า้ในถัง 150 ลติร ผสมให้ปุย๋ละลายแล้ว
ให้ปุย๋ไปพร้อมกับการให้น�า้ ช่วงแรกของการเจรญิเตบิโตต้นเมล่อนจะ
ต้องการไนโตรเจนมากทีส่ดุ ในช่วงนีเ้มล่อนจะมกีารเจรญิเตบิโตทาง
ล�าต้น ใบ และยอด หลงัจากน�าเมล่อนลงถงุได้ประมาณ20-30 วนั  
เมล่อนกจ็ะออกดอก ให้ปรบัสตูรปุย๋เป็นปุย๋สตูร 21-21-21 จ�านวน  
1 กิโลกรมั และปุย๋สตูร 30-20-10 จ�านวน 500 กรมั และธาตอุาหาร
เสรมิ 50 กรัม ผสมน�า้ 150 ลติร ให้ไปกบัระบบน�า้ทกุครัง้ ในช่วงนี้
ส�าคญัมากเพราะถ้าให้ปุย๋ทีม่ไีนโตรเจนมากเกินไปจะท�าให้ดอกฝ่อ และ
อกีหนึง่เร่ืองส�าคญันัน่คอื เรือ่งแสง ต้องได้รบัแสงทีเ่พยีงพอถงึจะท�าให้
เมล่อนติดลูก การผสมดอกเมล่อนควรผสมในช่วงเช้า เวลา 6.00–
10.00 น. ในช่วงนีเ้กสรตวัผูแ้ละตวัเมยีจะเบ่งบานเตม็ทีพ่ร้อมผสม การ
ไว้ลกูเมล่อนจะไว้ข้อท่ี 8 ข้ึนไปและจะไว้ต้นละ 1 ลกู เมือ่ติดลกูแล้ว
ควรไว้ใบในเถาหลกั 25-30 ใบ และตดัยอดทิง้ เพือ่ให้ต้นเมล่อนสร้าง
อาหารมาเลีย้งลกูจะใช้สตูรปุย๋นีไ้ปจนกว่าเมล่อนจะตดิเป็นผลอ่อนหรอื
หลงัปลูกลงถงุประมาณ 35-40 วนั 

ขัน้ตอนที ่2 การปลกูลงถุง ต้นกล้าเมล่อนเมือ่มอีายปุระมาณ 
10-15 วันก็พร้อมที่จะย้ายลงถุงปลูก โดยต้องรดน�้าให้ชุ่มอยู่ตลอด 
ทุกวนั เมือ่ต้นกล้างอกขึน้มา มใีบเลีย้ง 2 ใบ และมใีบจรงิ 1 ใบ ให้ย้ายกล้า
ลงปลกูในถงุเพาะช�าขนาด 8×16 นิว้ โดยใส่วสัดปุลกู (แนะน�าให้ใช้ 
วสัดปุลูก SCS ท่ีเจ้าหน้าที ่Smart Farmer ได้คดิค้นสตูรจากการน�าเอา
วสัดเุหลอืใช้ในกระบวนการผลติน�า้ตาล ได้แก่ กากหม้อกรอง เศษทราย
ใบอ้อย และชานอ้อยเผา มาเป็นส่วนผสมหลกัซ่ึงจะช่วยให้ต้นเมล่อน
เจรญิเตบิโตได้ด)ี โดยช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการย้ายกล้า คอื ช่วงเยน็
เพราะอากาศจะไม่ร้อน หลงัจากนัน้ให้น�า้ต้นกล้าทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ 
ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 8.00 น. และช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.00 น.  
การวางถงุเพาะช�าใช้ระยะห่างระหว่างถงุ 50 เซนตเิมตร เพราะถ้าปลกูถี่
อากาศจะไม่ถ่ายเท เกิดความช้ืนสะสมสูง และท�าให้เกิดโรคเช้ือรา 
ตามมาได้ แนะน�าให้ปลกูเมล่อนในโรงเรอืนจะท�าให้ไม่ค่อยมเีรือ่งแมลง
มารบกวนมากนกั ระวังจ�าพวกมดแดงและมดด�าจะน�าเพลีย้อ่อนเข้ามา 
ในโรงเรือนได้ และหลงัย้ายกล้าปลกูลงแปลงได้ 2 วนั ให้เริม่ใส่ปุย๋ได้ 
นอกจากนีข้ัน้ตอนการผกูเชอืกเมล่อนจะใช้เชอืกมาคราเม่ ขนาด 1.5 
มลิลเิมตร ในการผกูต้นเมล่อน หลังย้ายปลกูลงถุงได้ 7 วนั ให้ท�าการมดัที่
โคนต้นเมล่อนโดยมดัแบบเงือ่นทีส่ามารถแก้ออกได้ เม่ือต้นเมล่อนโต 
หลงัจากนัน้จะต้องจดัเถาเมล่อนทกุวนั โดยจะจบัยอดเมล่อนพนัทีเ่ชือก
ในทกุเช้า เพราะยอดเมล่อนมกีารเจรญิเติบโตทีไ่วมาก  

ขัน้ตอนที ่4  การให้ปุย๋ช่วงเพิม่ความหวานให้เมล่อน เม่ือต้น
เมล่อนอาย ุ50 วนั ให้ปุ๋ยทีม่สีตูรตวัท้ายสงู คอื โพแทสเซียม เพือ่ช่วย
เรื่องของการสร้างเนื้อและเรื่องของความหวาน คือ สูตร 0-0-50 
จ�านวน 2 กโิลกรมั และธาตอุาหารเสรมิ 50 กรมั ต่อน�า้ 150 ลติร  
ให้ไปกบัระบบน�า้ทกุครัง้ เพือ่ช่วยเรือ่งของความหวานในผลเมล่อน 
และควรตดัใบล่างออกบ้าง เพือ่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก่อนสปัดาห์
สุดท้ายที่จะเก็บเกี่ยวให้เพิ่มปุ๋ยสูตร 0-0-50 จ�านวน 2 กิโลกรัม  
และก่อนการเก็บเกีย่วประมาณ 7-10 วนั จงึจะงดให้น�า้

ขัน้ตอนที ่5  การเกบ็เก่ียว ก่อนเกบ็ผลผลติงดให้น�า้ประมาณ 
7-10 วนั เมือ่ผลเมล่อนสกุแก่จะมกีารเปลีย่นแปลงลักษณะภายนอก 
คอื ในพนัธุท่ี์ผวิมร่ีางแหจะพบว่าร่างแหเกดิขึน้เต็มทีค่ลอบคลมุทัง้ผล 
ผิวเริม่เปล่ียนสแีละอ่อนนุม่ลง และในบางพนัธุจ์ะมกีลิน่หอมเกดิข้ึน 
อายเุก็บเกีย่วของเมล่อนทีเ่หมาะสมนัน้ขึน้กบัพนัธุ ์ซึง่พนัธุเ์บาจะมอีายุ
การเก็บเกีย่ว 60-65 วนั พนัธุป์านกลางมอีายเุกบ็เกีย่ว 70-75 วนั  
และพนัธ์ุหนกัทีม่อีายเุกบ็เกีย่วเกินกว่า 80-85 วนั

เป็นยงัไงกนับา้งคะ..ขัน้ตอนงา่ย ๆ ส�าหรบัการปลกูเมลอ่น 
ในโรงเรอืน มัน่ใจวา่พ่ีนอ้งมติรชาวไรท่ีส่นใจในเรือ่งนี ้ หรอืก�าลงั 
มองหาชอ่งทางสรา้งรายไดเ้สรมิทีม่ัน่คงใหก้บัญาตพ่ีินอ้งทีก่ลับมา
ตัง้หลกัทีบ่า้นเกดิ สามารถน�าความรู้ทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช้และทดลองปลกู
ในพ้ืนทีข่องตนเองได ้รับรองไดเ้ลยค่ะวา่ถา้ลงมอืปลูกตามขัน้ตอน
ขา้งตน้นีจ้ะไดเ้มลอ่นทีม่คีณุภาพ หวาน ฉ�า่ น�าไปจ�าหนา่ยไดแ้นน่อนคะ่  
พ่ีนอ้งเกษตรกรทีส่นใจอยากจะทดลองปลกู แนะน�าใหท้ดลองแบง่
พ้ืนทีเ่ลก็ๆ ท�าตามก�าลงักอ่นนะคะ และหากพ่ีนอ้งทา่นใดสนใจวัสดุ
เพาะกลา้ Cane Peat และวสัดปุลูก SCS ทีม่คีณุสมบติัชว่ยเพ่ิม
อัตราการงอกของตน้กลา้และช่วยใหต้น้เมลอ่นเจริญเตบิโตไดด้ี 
รวมถงึมรีาคายอ่มเยา สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ Smart Farmer  
ทีเ่บอร ์ 096-3325926 ได้เลยคะ่ วสัดเุพาะกลา้และวสัดปุลกูที ่
ครบครันไปด้วยคุณภาพพร้อมจัดจ�าหน่ายส่งตรงถึงมือพ่ีน้อง 
ทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้หากพ่ีน้องท่านใดอยากจะเข้ามาศึกษาเรียน
รู้ในพ้ืนทีจ่ริง เจา้หนา้ที ่ Smart Farmer กพ็ร้อมทีจ่ะถา่ยทอด 
องคค์วามรู้ใหก้บัทกุทา่นค่ะ
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ทียั่งคงรนุแรง และแพร่กระจายอยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหจ้�านวน
ผูติ้ดเชือ้เพ่ิมขึน้ในทกุพ้ืนท่ี กลุ่มมิตรผลยนืหยดัยนืเคียงขา้ง
และช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่การแพร่ระบาด 
ครัง้แรกในปี 2563 ทีผ่า่นมาจนถงึวันนีที้ส่ถานการณย์งัคง 
น่าเป็นกังวล กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย 
COVID-19 ไดเ้ขา้ชว่ยเหลือทัง้ทางตรงทางออ้ม ตัง้แตก่ลุม่ 
ผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้มอบความช่วยเหลอืไปแลว้ 336 หนว่ยงานใน 38 จงัหวดั 
รวมมลูคา่กวา่ 430 ลา้นบาท ได้แกก่ารมอบชุดและอปุกรณ์

CSR

ป้องกันแก่หน่วยงานที่ท�างานตรวจเช้ือเชิงรุก สั่งผลิต 
หนา้กากผา้คณุภาพดเีพ่ือประชาชนในพ้ืนทีต่า่ง ๆ ทัว่ประเทศ 
และมอบถุงยังชีพเพ่ือช่วยบรรเทา เยียวยา ในส่วนภาค
ประชาชนที่เดือดร้อนเร่ืองปากท้องทั้งในชุมชนและคลัสเตอร์
ต่างๆ เข้าสนับสนุนสร้างเมรุให้กับทางวัดที่บริการพิธีเผา 
ให้กับผู้ที่จากไปเพราะโควิด-19 และได้ผนึกความร่วมมือกับ 
พาเนล พลัส บริษัทในเครือที่ผลิตวัสดุทดแทนไม้ ผลิตและ 
สง่มอบเตยีงสนามไมอ้ยา่งเรง่ดว่น พรอ้มมอบเงนิสนบัสนุน
เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงสถานที่ส�าหรับการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนามในหลายจังหวัด เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี 
สงขลา สมทุรสาคร ฯลฯ

กองทุนมิตรผล-บ้านปฯู 
ร่วมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19
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กลุม่มติรผลเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการฉดีวัคซนีเพ่ือลด
ผลกระทบทีร่นุแรงจากการตดิเชือ้ เชน่ ลดการแพรก่ระจายของเช้ือ
โรคโควิด-19 ลดความรุนแรงของโรค ลดการครองเตียงในโรง
พยาบาล และลดอตัราการเสยีชวีติ จงึไดด้�าเนนิการจดัหาวคัซีนให้
กบัพนักงาน ชาวไรอ่อ้ย และพนกังาน Outsource รวม 6,000 คน 
ใน 20 จงัหวดั มลูค่า 14 ล้านบาท โดยด�าเนินการฉดีวคัซนีเขม็แรก
ให้พนกังานและผูท้ีท่�างานใกล้ชิดทัง้หมดแล้ว และจะฉดีวคัซนีเขม็ที่
สองครบเดือนกันยายน 2564 นี ้ และยงัคงจดัหาวคัซนีเพ่ิมเตมิ
อย่างตอ่เนือ่งเพ่ือเรง่สรา้งภมูคิุม้กนัหมูแ่ละปกป้องสงัคมไทย

ภารกิจของเรายังไม่จบยังคงมีการเตรียมพร้อมและ
เดินหน้าช่วยเหลือให้พ่ีน้องคนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้
โดยเร็วทีส่ดุ ซ่ึงในสภาวะแบบนี ้ทีเ่ราเห็นกนัวา่ผลกระทบนัน้
เป็นวงกวา้งมากและยิง่ระลอกนีเ้ป็นสายพันธุเ์ดลตา เชือ้แพร่
กระจายเร็วมาก ๆ ทกุหน่วยงานกช่็วยกนัเตม็ที ่พวกเราเอง 
ก็ต้องช่วยกันล็อกดาวน์ตัวเอง เซฟตัวเองกันด้วย เชื้อน้ี 
มนัแพรไ่ว เป็นหว่งนะคะ สู ้ๆ นะคะพ่ีนอ้งมิตรชาวไร่ ซซีัน่นี้
เราตอ้งผา่นมนัไปใหไ้ดอ้กีครัง้

ชาวมิตรผล "คนมีภูมิ"
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ผูเ้ขยีน คุณจ�านาญ โคตรภเูวยีง ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิารเทคโนโลยอีอ้ย บรษิทั มติรผลวจิยั พัฒนาออ้ยและน�า้ตาล จ�ากดั

เติมความหวานให้อ้อย
ด้วยสารเร่งการสุกแก่ (RIPENER)

หากแต่ในปัจจุบันมิตรชาวไร่บางรายมีความจ�าเป็นต้อง 
เร่งตัดอ้อยเข้าหีบช่วงต้นฤดูของการหีบอ้อย อ้อยสะสมน�้าตาล 
ยงัไม่เตม็ทีเ่นือ่งจากปลกูอ้อยช้าในช่วงอ้อยน�า้ราด (ปลกูเดอืนมนีาคม) 
หรืออ้อยต้นฝน (ปลูกเดือนพฤษภาคม) เนื่องจากต้องเร่งท�า 
กจิกรรมอืน่เช่น บ�ารุงตอ หรอืแม้แต่แปลงทีต้่องการรือ้ปลกูอ้อยใหม่
ให้ทันในช่วงของอ้อยปลายฝนท่ีดินยังมีความชื้นเหมาะสมแก่การ
ปลูกอ้อย แล้วจะท�าอย่างไรดีอายุอ้อยยังไม่สุขงอมสะสมน�้าตาล 
ยังไม่เต็มที่ แต่ยังจ�าเป็นต้องตัดอ้อยเพื่อน�าอ้อยเข้าหีบในช่วงต้นฤดู
ของการหีบอ้อย เพ่ือจะให้อ้อยได้คุณภาพความหวานที่ได้เป็น 
ที่น่าพึงพอใจ วันนี้วารสารมิตรชาวไร่จะพามิตรชาวไร่ที่รักมา
ท�าความรู ้จักกับ การเพิ่มคุณภาพอ้อยโดยใช้สารเร่งการสุกแก่  
(Ripener) ซึง่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกเพือ่เตรยีมความพร้อมในช่วงของ 
การเปิดหีบที่จะถึงในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 

ห้องเรียนชาวไร่

C.C.S. (Commercial Cane Sugar) เป็นระบบการคิดคณุภาพของอ้อย ซ่ึงไดน้�าแบบอย่างมาจากระบบการซ้ือขายออ้ย 
ตามมาตรฐานระดับสากล ปรมิาณของน�า้ตาลท่ีมีอยูใ่นออ้ย ซึง่สามารถหบีสกดัออกมาได้เป็นน�า้ตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์หากเราสามารถ
ผลติออ้ยได้มปีระสิทธภิาพทัง้ดา้นคณุภาพและปรมิาณ ผลตอบแทนกลบัเขา้กระเป๋าอยา่งลน้หลาม คุม้คา่กบัการรอคอยทีเ่ฝ้าฟูมฟกั 
มาทัง้ปีอย่างแนน่อน
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สารท่ีใช้ในการเร่งการสุกแก่ของอ้อยมีอยู่หลายประเภท แต่ละ
ประเภทมกีลไกออกฤทธิเ์ร่งการสกุแก่แตกต่างกนัออกไป สารเร่งการสุกแก่ 
ที่ เลือกใช ้จะต ้องไม ่เป ็นสารเคมีต ้องห ้ามจากหน่วยงานราชการ  
ไม่เป็นสารที่ต้องห้ามของมาตรฐาน Food safety และต้องไม่เป็นสารที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย สารเร่งการสุกแก่ประเภท 
ธาตุอาหาร คือปุ ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 หรือ (สูตร 0-0-61 มีจ�าหน่าย 
ในท้องตลาด) ซึ่งธาตุโพแทสเซียมมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มปฏิกิริยา 
การสังเคราะห์และเคลื่อนย้ายน�้าตาลในต้นอ้อย และยังเป็นตัวกระตุ้น 
ของเอนไซม์หลายชนิดของการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ซูโครส 
ในอ้อย ท�าให้อ้อยของเราสะสมน�้าตาลได้เร็วขึ้น ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 
(KCl) สูตร 0-0-60 หรือ 0-0-61  มีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ 
60-61% ในอัตรา 300 กรัม/ไร่ ผสมกับน�้าสะอาด 2-3 ลิตร/ไร่  
หากมิตรชาวไร ่ที่มีความสนใจในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลาย  
แต่การน�ามาใช้ฉีดพ่นทางใบจ�าเป็นต้องเลือกปุ๋ยที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ สีขาวใส

ไม่มีธาตุอาหารอืน่ผสมในปุ๋ย

ละลายน�า้ได้ 100% และไม่ตกตะกอน 

ประกอบด้วยธาตุโพแทสเซียม 60-61% 

โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพ่น ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 
(Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) เนื่องจากการฉีดฝ่นละอองฝอย
สามารถจับใบอ้อยได้นานและดูดซึมเข้าทางใบของอ้อยได้ดี ไม่ว่า 
อ้อยจะสูงแค่ไหนก็สามารถเข้าท�างานได้อย่างหายห่วง ควรฉีดก่อน 
การเก็บเกี่ยว 30 – 45 วัน โดยอายุอ้อยที่เหมาะแก่การฉีดควรอยู่ในช่วง 
อายุ 9-10 เดือน หากอ้อยอายุ 13-14 เดือนแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
ฉีดเร่งการสุกแก่เนื่องจากเป็นช่วงท่ีอ้อยสะสมความหวานตามธรรมชาติ 
อยูแ่ล้ว หากแปลงไหนทีแ่คระแกรนหรอืมโีรคแมลงระบาดอนันีไ้ม่แนะน�า
เนื่องจากจะท�าให้สิ้นเปลืองต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ และควรฉีดพ่นใน
ช่วงเช้าตรู่ไม่ควรฉดีช่วงบ่ายหรอืในช่วงทีแ่ดดจดั ควรประเมนิสภาพอากาศ
ก่อนฉีด ควรปลอดฝนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการดูดซึมได้ 
อย่างเต็มที่ คุณภาพดีอย่างแน่นอน

เราหวงัวา่อกีหนึง่เคลด็ลบัทางเลอืกทีน่�ามาฝากมติรชาวไรใ่นครัง้นี้ 
จะเป็นประโยชนแ์กพ่ี่นอ้งชาวไรท่กุทา่นได ้ผลติดคีณุภาพสมใจหวงัทีต่ัง้ไว้ 
ดูแลอ้อยมาได้ครึ่งทางแล้ว อย่าลืมเติมเต็มความหวานให้กับอ้อย 
กันด้วยนะคะ ดังค�าคมท่ีว่า “ความหวานก็เหมือนเงินในบัญชี  
เพ่ิมมาทกีดี็ใจ”
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"จะท�าไรอ่อ้ยอยา่งไรใหย้ัง่ยนื เราไมอ่ยากทิง้อาชพีการท�าไรอ่อ้ย ฉนัสง่ลกูเรยีนหนงัสอื จบปรญิญาตร ีมรีถ มบีา้น 
ตลอดจนดแูลทกุคนในครอบครวั เพราะฉนัมทีกุอย่างในทกุวันนีไ้ด้ก็เพราะท�าไร่ออ้ย" เรือ่งราวในชีวิตจริงและเป็นโจทย์
ที่ท้าทายความสามารถผมในฐานะนักส่งเสริม 

"ผมจงึตัง้ใจเสมอว่า ผมจะท�าทุกอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ดแูลชาวไร่ให้เป็นเหมอืนคนในครอบครวั และจะไม่เสยีใจถงึแม้ว่าจะล้มเหลว
ในบางคร้ัง แต่จะเสยีใจหากไม่ได้ลงมอืท�า" หนึง่เสยีงของผูเ้ป็นแรงขับเคลือ่นหรอืขนุพลในวนันีเ้ป็นอกีหนึง่ก้าวทีพ่ร้อมเป็น “เพือ่นคูคิ่ด มติรคูใ่จ” 
ให้กับชาวไร่อ้อยของกลุ่มมติรผล

ผูเ้รยีบเรยีง คุณจริาภรณ์ แสงเพชร MFA Coordinator

เพ่ือนคู่คิด
มิตรคู่ใจ 
เราต้องก้าวไป
พร้อมกับชาวไร่
ทรงวุธ ค�าขวาง (วุธ)

คนเก่งมิตรชาวไร่

ความยัง่ยนืของชาวไร่คอืก�าลงัใจในการท�างานของผม 
นายทรงวธุ ค�าขวาง หรอื วุธ เจ้าหน้าท่ีเขตส่งเสรมิอ้อยที ่1 ฝ่าย

ส่งเสรมิชาวไร่ โรงงานน�า้ตาลมติรภูเวยีง คอืเด็กหนุม่ทีส่ะท้อนความ
เป็นตัวตนถงึความตัง้ใจ มุ่งมัน่ ทุม่เท วธุ คือ Challenger ปี 1  ของ 
MODERN FARM ACADEMY (MFA) ปัจจบุนัคอืก�าลังแรงส�าคญัทีค่อย
ผลกัดันการท�าไร่อ้อยตามแบผลฉบบัมติรผลโมเดร์ินฟาร์มในพืน้ท่ีเขต
ส่งเสริมของตนเอง เล่าให้ทีมงานฟังอย่างน่าสนใจ "ความย่ังยืน 
ของชาวไร่คือก�าลังใจในการท�างานของผม" ประโยคน้ีวุธยิ้มด้วย
ความภมูใิจ "ผมเป็นเจ้าหน้าทีเ่ขตส่งเสรมิอ้อย ท�างานมา 7 ปี เป้าหมาย
พืน้ทีร่บัผิดชอบ 6 หมู่บ้าน พืน้ทีรั่บผิดชอบ 4,624 ไร่ เป็นพืน้ทีร่องรับ
รถตัดทีส่ามารถใช้รถตดัได้ 4,231 ไร่ จ�านวนชาวไร่ทีด่แูล 121 ราย 
การดแูลชาวไร่ คอืแรงผลกัดันทีผ่มต้องท�าให้ชาวไร่ของผมต้องอยูไ่ด้
อย่างยัง่ยนื มคีวามมัง่คัง่ให้ได้ นัน่คอืสิง่ท่ีผมควรท�า"

หอ้งเรยีนของผมกว้าง
หลังจากวธุ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการเรียนตดิอาวธุงานส่งเสรมิ 

เพิม่ความรู ้ความช�านาญให้เป็นนักส่งเสรมิมอือาชพี ภายใต้การเรยีน
การสอนของ MODERN FARM ACADEMY (MFA) ตลอดระยะเวลา 
1 ปีที่ผ่านมา การลงมือท�าเอง ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนคือบททดสอบ 
ของการเรยีนรู ้"ห้องเรยีนทีด่ทีีส่ดุคอืห้องเรยีนทีเ่ป็นของจรงิ ห้องเรยีน
ของผมกว้าง" ใบหน้าเปื้อนยิ้มของวุธบ่งบอกถึงความสุขท่ีได้ท�า  
"หลงัจากเรยีนจบหลกัสูตรของ MFA แล้ว ผมก็เริม่ลงมอืท�า เอาวชิา
ความรูท้ีเ่ทรนเนอร์สอนผมมาลงมอืปฏิบตัจิรงิ ระหว่างเรยีน ผมกไ็ด้มี
โอกาสทีจ่ะได้เอาความรู้ในเนือ้หาวชิาต่าง ๆ มาใช้จรงิ เช่น เรือ่งโรค
และแมลง พนัธุอ้์อย แม้แต่เรือ่งน�า้ สารก�าจดัวชัพชืให้ตรงกบัวชัพืช 
ที่เราจะท�าลายก็ได้น�ามาบอกชาวไร่อยู่บ่อย ๆ" พอเรียนจบตาม
หลกัสตูรแล้วผมเริม่หาชาวไร่ทีหั่วไวใจสู้ มใีจทีพ่ร้อมก้าวไปกบัผม"
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คนที่ผมมองและเล็งว่า คนนี้แหละชาวไร่ในดวงใจของผม  
น�้าเสียงของวุธบ่งบอกถึงความตื่นเต้นที่จะเล่าให้ทีมงานฟัง คือ  
"ตั้ม หรือนายตวงสิทธิ์ เทพาลุน อายุ 27 ปี และบ๊วย หรือ  
น.ส.วชัราพร เทพาลนุ อาย ุ26 ปี สามแีละภรรยาคู่หนึง่ทีเ่ข้ามาทีเ่ขต 
แล้วกบ็อกว่าอยากปลกูอ้อย เพิง่กลบัมาจากกรงุเทพฯ ไม่มคีวามรู้อะไร
เลยเกีย่วกบัอ้อย เพราะทีบ้่านคอืท�างานก่อสร้าง รบัจ้างทัว่ไป ไม่มี
เงนิเกบ็ ได้มากใ็ช้ไป แต่ทีบ้่านมรีถไถหนึง่คนัรบัจ้างไถดิน ไถไร่ท่ัวไป  
เห็นคนปลกูอ้อยเลยอยากปลูก ทีบ้่านมทีีท่างทีพ่อจะท�าการเกษตรได้"  
วธุเล่าเสริมให้ทมีงานฟัง "ตอนนัน้พอคยุกนั ครัง้แรกทีม่องเหน็เลยคอื
ความมุง่ม่ันของเด็กหนุม่วยั 27 ปี คนนี"้ วธุจงึไม่รอช้าทีจ่ะใช้เวทตีรงนี ้
พสิจูน์ตนเองอกีคร้ัง "หลงัจากทีค่ยุกนัถงึนโยบายส่งเสรมิของโรงงานแล้ว 
ผมก็เปิดวิดีโอที่ผมเรียนมาก็เป็นแปลงฝึกปฏิบัติของ MFA ที่ผม 
ปลกูมานีแ่หละ ตัม้ได้ดรู้องป้าด !! เลย" วธุเล่าเคล้าเสียงหวัเราะอย่าง
อารมณ์ด ี"ผมเลยอธบิายเพิม่เตมิให้ต้ัมฟัง เพราะตัม้ก็มรีถไถอยู่แล้ว 
เผื่ออนาคตต้องใช้รถเล็กก�าจัดวัชพืช ต้องใช้รถตัดในการบริหาร
จดัการ เพราะแรงงานเร่ิมลดน้อยถอยลงทกุวนั พอตดัอ้อยเสรจ็เป็น
อ้อยตอ ถ้าร่องแคบ ปลกูถ่ี ล�าอ้อยไม่โตแน่ ๆ " วธุจึงให้ค�าแนะน�าเป็น
เพือ่นคูค่ดิ มิตรคูใ่จ ในการท�าไร่อ้อยในครัง้นี้

ประสบการณแ์ละความอยากคอืเปา้หมายใหพุ่้งชน
แน่นอนว่าการตดัสนิใจทีจ่ะปลกูอ้อยครัง้แรกในชีวติของชาวไร่

คูส่ญัญารายใหม่คูน่ีด้้วยระยะร่อง 1.85 เมตร น่าจะเป็นเรือ่งยาก  
แต่ตรงข้ามเลย บ๊วย หญงิสาวหน้าหวานคูช่วีติของตัม้เล่าให้ทมีงาน 
ฟังด้วยแววตาเปล่งประกาย "หนกูบัพีตั่ม้ พอกลบัมาจากกรงุเทพฯ  
กม็ารบัจ้างไถดนิปลกูอ้อยให้ชาวไร่คนอืน่ ๆ ท่ีเขามาว่าจ้าง อยูกั่บรบัจ้าง 
ไถดนิปลกูอ้อย 3 ปี กจ็ะเห็นแบบเดิม ๆ คอืไถเสร็จ ปลูกร่องแคบ 
1.0-1.20 เมตร ไม่เกินนี้ พอหญ้าข้ึนก็จะเห็นคนงานเดินเรียงกัน 
เอาหญ้า เป็นภาพทีเ่กดิขึน้ซ�า้ ๆ ไปเรือ่ย ๆ ตลอดจนแรงงานภาค
การเกษตรทีล่ดลง และผลผลติทีล่ดลง หนเูลยคุยกบัพีต่ัม้ว่า ถ้าเรา 
หาทีเ่ช่าปลกูอ้อยได้ เราจะไม่ท�าแบบน้ี ค่าแรงทีเ่อาหญ้า เอามาจ่าย
ค่าน�้ามันสูบน�้าให้อ้อยดีกว่า เราต้องปรับใหม่" หญิงสาวเล่าให้ฟัง 
อย่างตืน่เต้น

เวทนีีต้้องมีพ่ีเลีย้ง
หลังจากน้ันไม่นาน ต้ัมและบ๊วยได้เช ่าที่ปลูกอ้อย 

ตรงสะพานรมิเชญิ อ.หนองเรอื พืน้ที ่ 18 ไร่ แน่นอนวธุไม่รอช้า  
โดยการน�าหลักสูตรลับโมเดิร์นฟาร์ม แนะน�าและพาชาวไร่ท�าจรงิ โดย
การเตรยีมดนิให้ฝ่ายเครือ่งมอืเกษตรมติรผลภเูวยีงเข้าจดัการลงรปิเปอร์
แบบฉบบัการปลกูอ้อยสไตล์โมเดริ์นฟาร์ม ระยะร่อง 1.85 เมตร  
แปลงนีบ้�ารงุดนิก่อนปลูกด้วยปอเทอืง ข้าวไร่ "พี่วุธ มาหาทุกวัน  
ถ้าไม่มาก็โทรมาถามไถ่ตลอด ดินแห้งไหม น�้าอย่าให้ขาด  
หญ้าเถา หญ้าเครือ อย่าลืมเอาออกเด้อ แกจะคอยเตือน  
คอยบอกตลอด บางวนั 7 โมงเช้า แกมาอยูใ่นแปลงผมแล้ว เดนิดูในไร่ 
มาตดิแตนเบียนให้ มหีนอนกอลง แกก็เตอืน จากวันแรกที่อ้อย 
เริม่งอก เป็นแถวสวย ขึน้สม�า่เสมอ ตอนนีอ้้อยแปลงนี ้6 เดอืนแล้ว 
ผดิหผูดิตา สวย ภมูใิจ ดใีจทีไ่ด้แลกเปล่ียนช่วยคดิช่วยท�า ตอนน้ี
ผมเช่าทีป่ลกูอ้อยได้อกี 16 ไร่ ท�าแบบโมเดร์ินฟาร์มอย่างแปลงนี"้  
รอยยิ้มที่มุมปากตลอดการสนทนาคือค�าตอบของเพ่ือนคู่คิด  
มติรคู่ใจอย่างแท้จรงิ

เรยีนรู้ พัฒนา สรา้งการปลีย่นแปลง
"เรียนรู้ ต้องพัฒนาและสร้างการเปลีย่นแปลง" การที่

พวกเราได้เขา้มาเรียนและเป็น Challenger อยา่งในทุกวันน้ี 
พวกเราต้องพัฒนาตนเอง ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ตอ้งสร้างการยอมรับ พวกเราตอ้งรู้ลกึรู้จริงรู้ใหม้าก ท�าใหม้าก 
ท�าจริงทกุอยา่ง ลงมอืปฏบิตัเิองทุกอยา่ง ในเมือ่ชาวไรใ่ห้
ใจเรามาแลว้เราตอ้งใหใ้จกลบั ใสใ่จกลบั หลงัเรียนจบคอรส์ 
ผมก็มแีปลงเรยีนรูข้องผม ตอนนีก้ข็ยายเพ่ิมไปอกี 1 แปลง 
16 ไร ่ มนักส็รา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัชาวไรใ่นพ้ืนทีไ่ดด้ว้ย 
ซึง่ผมมองว่ามนัเป็นเร่ืองทีด่ ี ผมจงึต้ังใจเสมอมาวา่ ผมจะท�า 
ทกุอย่างอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือดแูลชาวไรใ่ห้เป็นด่ัง
ครอบครวั และจะไมเ่สยีใจถงึแมว้า่จะลม้เหลวในบางครัง้ 
แตจ่ะเสยีใจหากไมไ่ดล้งมอืท�าและทีส่�าคญัคอื เราตอ้งกา้วไป
พรอ้มชาวไร ่เพ่ือชว่ยดแูลใหค้วามรู ้ในเรือ่งทีเ่ขาต้องการ 
และแนะน�าในสิง่ใหม ่ ๆ แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเขา้ใจชาวไร่
มากขึน้ เพ่ือใหน้กัสง่เสริมและชาวไร่สามารถพัฒนาได้อยา่ง
ไมม่ทีีส่ิน้สดุ และใหเ้กดิความยัง่ยนืในการท�าไร่อ้อยสบืไป" 
มมุมองและทศันคตหินุม่นอ้ยใจสูผู้น้ีน้า่สนใจเลยทเีดยีว

23MITR PHOL MODERNFARMwww.mitrpholmodernfarm.com



24 MITR PHOL MODERNFARM www.mitrpholmodernfarm.com

จากสภาพอากาศทีแ่ห้งแล้งขึน้ทุกขณะ ก�าลังเป็นประเดน็ทีส่รา้งความวติกกังวลใหห้ลายฝ่าย โดยขอ้มลูจากหนว่ยงานทีต่อ่สู้
กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ระบุว่า ภายในปี 2045 ผู้คน 135 ล้านคนทั่วโลกอาจต้องละทิ้ง 
ถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะผืนดินที่เคยอยู่และท�ากินได้แปรสภาพเป็นทะเลทราย หากในอนาคตอันใกล้นี้พ้ืนที่บนโลกจะต้องเปลี่ยนเป็น 
ผนืทะเลทรายแลว้นัน้ สภาพพ้ืนทีห่ลกัในประเทศไทยเป็นพ้ืนทีท่�าการเกษตรกจ็ะตอ้งปรับตวัเพ่ือใหอ้ยูร่อดไดอ้ยา่งไร มติรชาวไรฉ่บับนี้
ขอน�าเสนอเทคโนลีที่จะเปลี่ยนพ้ืนที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งเป็นสวนสวรรค์ที่มีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียวขจี 
ด้วย “ลคิวดิ นาโน เคลย”์ กนัครบั

เปลีย่นพ้ืนทีแ่ห้งแล้งให้ใช้ประโยชน์ได้ในการเพาะปลกู
เทคโนโลย ีLiquid nano clay เป็นผลงานคิดค้นเพือ่ต้องการปรบัเปลีย่น

พื้นที่แห้งแล้งให้กลับสภาพมาเป็นพื้นที่เขียวขจีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
ได้อีกครั้งจากบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาตินอร์เวย์ นามว่า Desert Control ได้
คิดค้นลิควิด นาโน เคลย์ (Liquid nano clay หรือ LNC) ซึ่งท�าจากอนุภาค
ดนิขนาดจิว๋ผสมกบัน�า้ มคีณุสมบตัช่ิวยประสานอนภุาคทรายไว้ด้วยกนั ท�าให้
ทรายสามารถเก็บกักน�้าและสารอาหารเอาไว้ได้ จึงมีสภาพเหมาะสมส�าหรับ
การเพาะปลูกพืชผลต่าง ๆ

นวตักรรมนีช่้วยให้ดนิทีแ่หง้แล้งมสีภาพพร้อมทีจ่ะใช้ปลูกพืชได้
ภายในเวลาเพียง 7 ช่ัวโมง ทัง้ทีโ่ดยทัว่ไปอาจตอ้งใช้เวลาถงึ 7 ปี 
กว่าจะเปลีย่นทรายให้เป็นดินทีอุ่ดมสมบูรณ์ได้

ซ่ึงนวตักรรมนีไ้ด้เข้ามาปรบัใช้ในประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ หรอื UAE 
ซึ่งตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นทะเลทราย และการใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกใน 
UAE ที่สภาพอากาศร้อนระดับปานกลางจะต้องใช้น�้ามากกว่าการปลูกพืชใน
ดนิปกตเิกือบ 3 เท่า จงึท�าให้การเพาะปลูกพชืผลการเกษตรใน UAE เป็นเรือ่ง
ที่ท�าไม่ได้จริงในทางปฏิบัติ ส่งผลให้มีอัตราการน�าเข้าพืชผักผลไม้คิดเป็น
สัดส่วนราว 80% ของปริมาณที่บริโภคในประเทศ ด้วยเหตุน้ี UAE จึงได้เริ่ม
น�าเทคโนโลยี ลิควิด นาโน เคลย์ มาพัฒนาพื้นที่ทรายให้สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ทางภาคการเกษตรได้  และจากผลการประเมินจากฟาร์มใน UAE 
บ่งชี้ว่า ลิควิด นาโน เคลย์ ช่วยประหยัดน�้าในการเพาะปลูกลงกว่า 50% และ
ให้ความหวงัพวกเขาว่าจะสามารถสร้างพืน้ทีเ่กษตรทีอ่ดุมสมบรูณ์ราวกบัสวน
สวรรค์บนโลกมนุษย์ได้สักวันหนึ่ง

ฉีดพ่น Liquid nano clay 
ก่อนการเพาะปลูก

ผลลัพธ์ของการใช้ Liquid nano clay
ท�าให้พืชสามารถเจริญเติบโตในพ้ืนที่ทะเลทราบได้

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
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บทบาทของ ลิควิด นาโน เคลย์ กับประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเตบิโตมาจากการหล่อเลีย้งโดยภาคการเกษตร

เป็นหลักทั้งใช้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซ่ึงล้วนแล้วแต่ต้อง 
พึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างดินและน�้าเป็นหลัก ทั้งนี้ผลผลิต
ทางการเกษตรโดยรวมของทั้งประเทศมีการผันแปรไปตามสภาพอากาศ  
ณ ช่วงปีนั้นๆ ซึ่งในปี 2562/63 มีผลผลิตอ้อยทั้งประเทศเพียง 75 ล้านตัน 
ซึง่ลดลงถงึ 57% จากปีก่อนหน้าทีม่ผีลผลติถงึ 131 ล้านตนั เป็นสภาพอากาศ
แล้งที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเอง 

ลิควิด นาโน เคลย์ ช่วยส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตให้กับอ้อย
จากการทีป่ระเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ หรอื UAE  ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ะเลทราย

สามารถใช้เทคโนโลยนีีเ้พาะปลกูข้าวโพดให้สามารถเจรญิเตบิโตได้จากทีแ่ทบจะ 
ไม่สามารถท�าได้เลย แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยนีีส้ามารถน�ามาปรบัใช้แก้ปัญหา 
ในเรือ่งของสภาพพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ ดังนั้นประเทศไทยใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายซึ่งดีกว่า 
UAE เป็นแน่หากสามารถ น�าเทคโนโลยนีีม้าศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิและประยกุต์
ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพดนิในท้องที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้แน่นอน 

อ้อยเป็นพืชทีต้่องได้รับน�า้ในช่วงระยะปลกูให้เพยีงพอพร้อมกบัสภาพดนิ 
ที่มีแร่ธาตุเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในปริมาณ 
ที่สร้างก�าไรให้กับชาวไร่ได้ซึ่ง ลิควิด นาโน เคลย์ เป็นนวัตกรรมที่มีความ 
น่าสนใจในการน�ามาศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดินทรายและความแห้งแล้ง 
ในการปลูกอ้อยของประเทศไทยได้ในอนาคต
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ประโยชนจ์ากการศกึษาค้นควา้
และน�าเทคโนโลยนีีม้าประยกุตใ์ช้

ดนิ น�า้

ดนิทรายสามารถกักเกบ็
ความชุม่ชืน้และคงไวซ้ึง่ 
แรธ่าตุอาหารส�าหรบัการ
เจรญิเตมิโตของออ้ยได้ 
ท�าให้ดินมคีวามอดุม

สมบูรณม์ากขึน้จากการ
กกัเกบ็สารอาหาร

มกีารใช้ทรพัยากรน�า้ลด
นอ้ยลง ชว่ยลดผลกระทบ

จากการขาดแคลน
ทรพัยากรน�า้

(ผลทดสอบอ้างองิจาก
พ้ืนทีท่ะเลทรายใน UAE ใน
การปลูกขา้วโพดใช้น�า้นอ้ย

ลงสงูสุดถงึ 50%)

www.mitrpholmodernfarm.com
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ของเล่นชาวไร่

" โดรน "
ของเล่นยุคใหม่ คู่ใจชาวไร่อ้อย

การน�าโดรนมาใช้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยตอบสนองการใช้งานด้าน
การเกษตรได้อยา่งดใีนหลาย ๆ ด้าน ไดแ้ก่

1. ประหยดัตน้ทุน เวลา และแรงงาน ในการท�างาน ส่วนใหญ่แล้วพืน้ทีด้่านเกษตร
ในประเทศจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ซ่ึงเจ้าของกิจการด้านเกษตรกรรมนั้นต้องใช้
แรงงานคนจ�านวนมาก เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ขั้นตอนการปลูก  
การดูแลรดน�้า การใส่ปุ๋ย การดูแลผลผลิต ไปจนถึงข้ันตอนการเก็บเก่ียว ซ่ึงโดรน
เกษตรมส่ีวนส�าคญัในขัน้ตอนการฉดีพ่นปุย๋ และพ่นสารเคมกี�าจดัวชัพชื ซึง่เป็นการ
ช่วยลดต้นทุน และลดการใช้แรงงานคนลงได้มาก จากงานวิจัยของ Ipsos (2560) 
ชี้ให้เห็นว่า การใช้โดรนฉีดพ่นในแปลงเกษตรน้ันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยว
กบัสารเคมถีงึ 30%-50% รวมทัง้มปีระสทิธภิาพมากกว่าแรงงานคนถงึ 40-60 เท่า

2. มคีวามปลอดภยัสูง การใช้โดรนเกษตรในการท�าเกษตรกรรม ช่วยให้เกษตรกร
มีความปลอดภัย โดยการไม่ต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง รวมถึงไม่ต้องเดินเข้าไป
สัมผัสบริเวณเพาะปลูกด้วยตัวเอง สามารถท�างานได้ด้วยความรวดเร็วอีกด้วย

3. เขา้ถึงในสภาพพ้ืนทีท่ีท่�างานยากได ้การปลกูพชื หรอืการท�าไร่ ในพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั
ของประเทศไทย บางคร้ังกอ็าจสร้างความล�าบากให้แก่เกษตรกรในการดแูลผลิตผล
ของตนเอง ยกตัวอย่าง เช ่น การให้ปุ ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให ้อ ้อยในช่วงที่ 
อ้อยเจริญเติบโตเต็มที่ อ้อยสูง ใบอ้อยอาจจะบาดได้ เข้าท�ากิจกรรมค่อนข้างยาก  
การใช้โดรนเกษตรก็เข้ามาตอบโจทย์เรื่องน้ีได้ดี ท�าให้การเข้าถึงพื้นท่ีการเกษตร
ของเกษตรกรเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการเกษตรนั้นก�าลังถูกผลักดันอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีมากมาย ที่เข้ามา
พัฒนาตอ่ยอดพรอ้มกา้วสูย่คุของ Smart Farm พรอ้มเปิดประสบการณ์ดา้นนวตักรรมการเกษตรยุคใหมท่ีจ่ะมาช่วยใหเ้กษตรกร 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือ โดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs) 
และคงไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับมิตรชาวไร่อีกต่อไป ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีทางการเกษตรก�าลังเข้ามามีบทบาทต่อเกษตรกรรม 
เพ่ิมเติมจาก ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นตัวเร่งส�าคัญ ให้เกิดความต้องการ
โดรนเพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นนั่นเอง

ผู้เขียน คุณดาวรุณี ศรีงาม เจ้าหน้าวางแผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจอ้อย
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ในปัจจุบันกลุ่มมิตรผลส่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอ้อยลงพ้ืนที่สาธิตการน�าโดรนเข้ามาใช้งานในไร่อ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการท�างานของมิตรชาวไร่ได้มากยิ่งขึ้น สามารถน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช ้
ในไรอ้่อย เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทุน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน เพ่ิมรายไดใ้หก้บัมติรชาวไรท่กุทา่น ทัง้นีห้ากมติรชาวไร่
ที่มีความสนใจที่จะน�าเทคโนโลยีนี้ เข้ามาช่วยงานในไร่อ้อย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักงานเขตส่งเสริมอ้อย 
กลุ่มมิตรผลใกล้บ้านท่านนะคะ

การน�าเทคโนยโีดรนเข้ามาใชใ้นท�าไรอ่อ้ย
1. การประเมนิผลผลติออ้ย (Field Practice Solutions : FPS) ใช้เก็บ
ข้อมลูแบบ Real-Times และน�าไปประมวลผลเพือ่ช่วยลดต้นทุน คุม้ค่า และ
มปีระสิทธภิาพสูง การใช้โดรนเพ่ือส�ารวจและวางแผน ส�ารวจในทีน่ีค้อื ส�ารวจ
พืน้ทีเ่พือ่วางแผนการปลกูอ้อย ส�ารวจการเจรญิเตบิโตของอ้อยเพือ่น�ามาคาด
การณ์ผลผลิต เข้าสู่กระบวนการตดัอ้อยตามความสุกแก่ของแต่ละแปลง เพือ่
ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายอย่างแม่นย�า โดยใช้วิธีติดกล้อง Multispectral 
ใช้วดัความสงูพืน้ดนิวดัความสงูและความหนาแน่นของอ้อย ประเมนิผลผลติ
และค่า Brix 

2. การฉดีพ่นใหปุ๋้ยทางใบ (Foliar Fertilizer) เป็นการให้ปุ๋ยทางใบอ้อย  
เพือ่สามารถให้ปุย๋ได้อย่างทัว่ถงึ จากเดมิมติรชาวไร่อาจมข้ีอจ�ากดัหลายอย่าง
ท�าให้ไม่สามารถให้ปุย๋ได้อย่างทัว่ถงึ เช่น ต้นอ้อยทีสู่งจนเกนิไป และช่วงเวลา
ที่มีจ�ากัด อย่างช่วงเวลาของการให้ปุ๋ยทางใบ เพื่อให้ได้ผลดีควรให้ในช่วง 
6.00-9.00 น. เพราะเป็นเวลาที่พืชก�าลังเปิดปากใบ ท�าให้สามารถดูดซึม
อาหารผ่านปากใบได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านราก แต่กจ็ะต้องท�าในเวลารวดเรว็  
โดรนเพือ่การเกษตรจงึช่วยได้มาก เพราะประหยัดเวลามากกว่าการใช้แรงงาน
คนหลายเท่า  การท�างานของโดรนสามารถท�างานได้ 100-200 ไร่/วัน

3. การฉดีพ่นสารควบคมุวชัพืช (Weed control)  ช่วยให้มิตรชาวไร่
สามารถดูแลและรักษาอ้อยได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างเช่น โดรน 1 ล�าสามารถ
ฉดีพ่นพชืไร่อย่างอ้อยได้จ�านวน 150-300 ไร่ต่อวนั โดยใช้แรงงานมาควบคุม
เพียง 1-2 คนเท่านั้น ขณะที่ถ้าใช้แรงงานคนอย่างเดียว จะต้องใช้คนกว่า 
10-20 คน และท่ีส�าคัญยงัช่วยลดการฟุง้กระจายของสารเคมทีีม่ติรชาวไร่อาจ
ได้รับทั้งจากการสัมผัส และสูดดมเวลาฉีดพ่นอีกด้วย เรียกได้ว่าทั้งสะดวก
และปลอดภัยเลยทีเดียว

4. การฉีดพ่นสารเรง่การสุกแกใ่หก้บัอ้อย (Ripener) เป็นวิธีการเพิ่มค่า 
ความหวานของอ้อย เพ่ือเพิ่มรายได้จากค่า C.C.S. ที่เพ่ิมข้ึน การฉีดพ่นด้วย
โดรนใช้เวลาเพียง 5-15 นาทีต่อไร่ สามารถท�างานได้ 150-300 ไร่ต่อวัน  
การใช้โดรนท�าให้ประหยัดเวลา สามารถใช้ที่เหลือไปบริหารจัดการงานส่วน
อื่นได้อีกด้วย 

4. ไม่เหยียบย�่าพืชที่ปลูกให้เสียหายในขณะท�างาน การลงท�า
กิจกรรมในแปลงปลูก ไม่ว่าจะเป็นการน�าเคร่ืองจักรขนาดเล็กหรือ
ใหญ่เข้าไปนัน้ กม็คีวามเสีย่งในการเหยยีบย�า่แปลงปลกูได้ ท�าให้พชื
ในแปลงเกษตรเสียหาย ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผลผลิตเราไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย รายได้ก็ลดลงตามไปด้วย การใช้โดรนจะช่วยลด 
ความเสี่ยงในจุดนี้ได้เป็นอย่างดี

5. ความแมน่ย�าสูง การใช้โดรนเข้ามาช่วยทัง้ในเรือ่งการส�ารวจพืน้ที่
เพื่อเพิ่มผลิต หรือใช้ในการพ่นปุ๋ยหรือยาก�าจัดศัตรูพืชได้อย่าง
แม่นย�าและตรงจุด ถือว่าเป็นการเปล่ียนผ่านจากยคุ Farmer Aging 
Society สู่ยคุของ Smart Farmer ได้อย่างสมบรูณ์แบบ ซึง่เป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้บรรดาเกษตรกร ใช้ต้นทุนทรัพยากรน้อยที่สุด แต่ได้
ผลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง
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รณรงค์สาธิตการใช้ปุ๋ยเกล็ดไปพร้อม
ระบบน�า้หยด

ด้านอ ้อยโรงงานน�้าตาลมิตรผลภูเขียว  
จดักจิกรรมรณรงค์สาธติ แนะน�าวธิกีารและขัน้ตอน
การใช้ปุ ๋ยเกล็ดไปพร้อมระบบน�้าหยด รวมถึง
คุณสมบัติของปุ๋ยเกล็ดละลายน�้า เพื่อกระตุ้นให้
ชาวไร่น�าไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย กรณีช่วง
ฝนตก รถเข้าไร่ไม่ได้ และเตรียมพร้อมส�าหรับ 
น�าไปใช้กับการปลูกอ้อยปีการผลิต 2565/66  
ในเดือนตุลาคม 64 ที่จะมาถึงนี้ โดยได้รับความ
สนใจจากชาวไร่ และมีการสาธิตการใช้ปุ๋ยทางใบ
โดยใช้โดรนในการฉีดพ่นในไร่อ้อยด้วย

โรงงานน�า้ตาลมติรภเูขยีว

โรงงานน�้าตาลมิตรผลด่านช้าง

โรงงานน�้าตาลมิตรภูหลวง

สง่เสรมิปลกูออ้ยตลุาคม ป ี2565/66
ผูบ้ริหารด้านอ้อย น�าทมีโดยคณุไพฑรูย์ ประภาถะโร  

และทีมงานด้านอ้อย ร่วมกิจกรรม Field Day  
(วันถ่ายทอดเทคโนโลยี) กับส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
ด่านช้าง ณ ทีท่�าการผูใ้หญ่บ้าน ม.11 ต.หนองมะค่าโมง 
อ.ด่านช้าง จ.สพุรรณบรีุ ให้ความรูใ้นเรือ่ง “สถานการณ์
ราคาอ้อยและน�า้ตาลทราย และการส่งเสรมิปลกูอ้อย
เดอืนตลุาคม 2565/66” พร้อมประชาสมัพันธ์การลด 
อ้อยไฟไหม้ การประกนัราคาอ้อยสดปีการผลติ 2564/65 
1,000 บ. / ตนั ให้กบัชาวไร่อ้อย

จดัการไรไ่ดท้นัเวลาด้วยโดรนเกษตร
ในช่วงเดอืนมถินุายน 2564 โรงงานน�า้มติรภหูลวง จดัประชมุชาวไร่ สาธติการใช้เทคโนโลยี 

โดรนเกษตร โดยผู้รบัเหมาร่วมให้ความรูแ้ละสาธติการใช้งาน ฉดีพ่นสารควบคมุวชัพชืและปุย๋ทางใบ 
ได้รบัความสนใจจากชาวไร่เป็นอย่างมาก ถอืเป็นอกีหนึง่เครือ่งมอืสมยัใหม่ทีพ่ร้อมเข้ามาเตมิเตม็ 
การบรหิารจดัการไร่ให้ทนัเวลา ลดแรงงาน ลดต้นทนุในการจดัการไร่ ผลผลิตต่อไร่สูง ก้าวสูก่าร 
ท�าเกษตรยคุ 4.0 

GOSSIP ชาวไร่
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ตดิตามความกา้วหน้าการเจาะบอ่บาดาล
เจ้าหน้าที่ชลประทานมิตรเกษตรสมบูรณ์  ลงพื้นท่ีบ้านฉนวน  

เขต  22  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาน�้าบาดาล 
เพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่  500  ไร่  ด�าเนินงานโดยส�านักทรัพยากร
เขต  5  กรมทรัพยากรน�้าบาดาล  กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

สาธติการฉดีพ่นปุย๋ทางใบโดยใชเ้ฮลคิอปเตอร ์
ทมีงานเขตส่งเสรมิ CPD ร่วมกบั บจก.สยามยามาฮ่า- มอเตอร์ 

โรโบทิคส์ บจก.บาก้า เข้าให้ค�าแนะน�าชาวไร่เพื่อการพัฒนาการ 
ท�าไร่อ้อยและเพิ่มผลผลิตอ้อย  เช่น ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตและรูปแบบการ
ให้ปุ๋ยอ้อย (ฉีดพ่นทางใบ/ ปุ๋ยเกล็ดไปกับระบบน�้าหยด) เทคโนโลยี
การให้ปุ๋ยอ้อยทางใบโดยเฮลิคอปเตอร์ ระบบและวิธีการจัดการน�้า
ในไร่อ้อยให้เหมาะสม การควบคุมและก�าจัดวัชพืชในแปลงอ้อย  
และแจ้งโครงการปลกูอ้อยตลุาปี 2565/66 และรายงานสถาณการณ์
ราคาอ้อยและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

โครงการขยายมิตรเกษตรสมบูรณ์

โรงงานน�้าตาลมิตรอ�านาจเจริญ
นทิรรศการตอ้นรับคณะรองนายกรฐัมนตร ีฯ

มิตรอ�านาจเจริญจัดนิทรรศการและน�าเสนอการด�าเนินงาน
โครงการเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ ต่อท่านรองนายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ นายจริุนทร์ ลกัษณวสิษิฐ์ และ
คณะ ณ ไร่ภูตะวัน บ.หนองเม็ก ในวันที่ 10 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา

สนับสนุนการหาพ้ืนที่ส่งเสริมปลูกอ้อยเดือนตุลาคม 
2565/66

โรงงานมิตรอ�านาจเจริญ ลงพื้นที่  ตามเขตต่าง ๆ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวไร่รายเก่า-รายใหม่ ให้มาปลูกอ้อย  
แจ้งข่าวสาร/นโยบายงบประมาณส่งเสรมิปลกูอ้อย การประกนัราคา
อ้อย แจ้งโปรโมชั่นเงินช่วยเหลือฟรี ฯลฯ พร้อมทั้งการหาพ้ืนที่เช่า
เพื่อปลูกอ ้อย และจัดท�ารถโมบายประชาสัมพันธ ์โครงการ 
ในหลายพื้นที่ของ จ.อ�านาจเจริญ
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ไลฟส์ไตล์มิตรชาวไร่

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้มิตรชาวไร่ที่เป็น 
นกัเดนิทางอยา่งเรา ๆ  หลายคนรูส้กึอดึอดั จากทีไ่มไ่ดเ้ดนิทาง
ท่องเท่ียวเป็นเวลานาน ๆ  การฉดีวคัซนี 100 ลา้นโดส เพ่ือสรา้ง
ภูมิคุ้มกันหมู่ร้อยละ 70 ในสิ้นปีนี้ อาจจะเป็นสัญญาณที่ดี
ส�าหรบัธรุกิจการทอ่งเทีย่วและนกัทอ่งเทีย่วทัง้ไทยและตา่งชาติ 
ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อย่างไรกต็าม การท่องเทีย่วใน ยคุ New Normal ต้องมีการปรับตวั 
ในเวลาน้ีที่พอจะเป็นไปได้ คือ 'การเที่ยวทิพย์' พบเห็นกระแสบน 
โลกโซเชยีล แสดงถงึความไม่ยอมแพ้ โดนกกัตวั แต่ไม่กกัใจ แม้ไม่ได้
ออกเทีย่วจรงิ แต่งดัรูปเก่าในสตอ็กโพสต์ลงไอจ ีเฟสบุค๊ แชร์เร่ืองราว
การออกเดนิทางให้หวัใจได้สดชืน่ ย้อนวันวานไปกบัรูปเท่ียวทีไ่ปแล้ว

อยากไปอีก ทั้งทะเล ภูเขาหรือทุ่งดอกไม้สวยงาม เหมือนได ้
เทีย่วจรงิ ๆ และในวันนี้มิตรชาวไร่ก็ขอแนะน�าการเที่ยวทิพย ์
ที่สามารถสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวได้เสมือนจริง 
ให้นกัท่องเทีย่วได้เข้าไปเดนิท่องเทีย่วอยูใ่นสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ ๆ  ได้
สะดวกมากยิง่ขึน้ และได้ความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ในสถานท่ีนั้น
จรงิ ๆ  นัน่คอื เทคโนโลยทีวัร์เสมอืนจรงิ หรือ Virtual Tours นัน่เอง

ปัจจบุนัมสีถานทีท่ัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ได้น�า Virtual Tours 
มาท�าเพือ่ป้อนตามความต้องการของกลุม่คนสายเทีย่วโดยเฉพาะ 
ซ่ึงจัดว่าเป็นสถานท่ีที่มีช่ือเสียงระดับโลก และยังติดเป็น 
Top ของสถานที่ที่คนต้องการจะเห็นมากที่สุดด้วย เช่น  
พระราชวังบกักงิแฮมในองักฤษ ท�าเนยีบขาวในสหรัฐอเมรกิา  
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ที่ประเทศฝรั่งเศส ศูนย์วิจัยแลงลีย์และ 
ศนูย์วิจยัเกลน็น์ขององค์การนาซา หรอืแม้แต่แหล่งท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็น ยอดเขาเอเวอเรสต์ในประเทศเนปาล  
มาชูปิกชูทีป่ระเทศเปรู หรอืแม้แต่การด�าน�า้ชมปะการงัทีเ่กรตเบอรเิออร์รฟี 
ในชายฝ่ังประเทศออสเตรเลยี การว่ายน�า้ท่ามกลางฝงูฉลาม ทีเ่กาะกวัดาลปู 
ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น ประเทศไทยก็น�ามาใช้ในการท่องเท่ียวท่ี 
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน โดยเป็นสถานทีท่่องเที่ยว 
ยอดนยิมของทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ เช่น พระบรมมหาราชวงั  
พระที่น่ังวิมานเมฆ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น 
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ช ว น สั ม ผั ส บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริง
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“Virtual Tours” น่าจะเป็นยาชูก�าลังอย่างดี
ส�าหรับมิตรชาวไร่ที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ 
เพียงมิตรชาวไร่ Scan QR Code นี้ เราจะพาพี่น้อง
มิตรชาวไร ่ไปท่องเที่ยวกันชวนสัมผัสบรรยากาศ 
และประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงกันค่ะ

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ-19 จะยังไมค่ล่ีคลายลง มิตรชาวไรย่งัไม่
สามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้ แต่ก็ยังมี
เทคโนโลยีอย่าง “Virtual Tours” ที่จะพาออกไป
ท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์เก็บเกี่ยวประสบการณ์
ท่องเที่ยวเสมือนจริงทั้งในไทยและต่างประเทศ  
มาช่วยเยียวยาและบรรเทาความต้องการ 
ท่องเที่ยวส�าหรับคนที่รักการท่องเที่ยวในช่วงนี้
ลงไปได้บ้างนะคะ 
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www.airpano.com

thai.tourism
thailand.org

www.360cities.net

ขอบคุณที่มาบทความและรูปภาพ
 https://www.isangate.com/new/32-artculture/
knowledge/540-pra-sat-hin.html
 https://www.sarakadeelite.com/lite/thailand-virtual-
tours/
 https://www.matichon.co.th/foreign/news_1052746
 https://travel.kapook.com/view130486.html
 https://sites.google.com/site/prasathhinphimai/



นางาทํรากกไลก
ราหาอตุาธยอล่ปรากณามริป

ราหาอตุาธยอล่ปรากงร่เารตอั
นดินใยาภมิภูหณอุยดโมคุบวคกถู

ถูกควบคุมโดยความชื้นในดิน

CRF (Controlled Release Fertilizer)

ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย

ลดค่าแรงงาน
ลดเวลา ในการใส่ปุ๋ย

พืชได้รับธาตุอาหาร
เพียงพอต่อความต้องการ

ปุ๋ยไม่ตกค้างในดิน
ซึ่งเป็นต้นเหตุทําให้ดินเค็ม

เม็ดปุ๋ยถูกเคลือบ
ด้วยพอลิเมอร์

(Polymer Coating)
รูพรุนขนาดเล็กที่สามารถยืดหยุ่น

ปิดเปิดรับความชื้น ทําให้ธาตุในอาหาร
ละลายซึมออกมาช้า ๆ ตามช่วงเวลาที่พืชต้องการ
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FARM DESIGN
ม่หใยออ้งลปแบบแกออ
ม์ราฟน์ริดเมโลผรติมบับฉบบแมาต

งอร่งาว่หะรงาห่ะยะร
1.85 เมตร

งอขอล้งาว่หะระยะรนป็เ
เครื่ ดนิชกทุรตษกเรากลกรกจังอ

1.85 เมตร

1.85 เมตร3

Cane yard

กนัหกทุรร
บถรดอจ

บรัห
าสํ

ยํบยีหเ
ปไงลห้

ใม่ไ

า่ยออ้
งลปแนใ

พื้นที่ขนถา่ย
ร่ไนใยออ้

5

พื้นที่ งลปแวหั  
รตมเ 6 งาว้ก

ตํบดัะร ่  นดิมลุคาญ้หกลูป ดบเาว่กา
สัห้ใดตัะลแ ้น

1

ถนนหลกั
 รตมเ 6 งาว้ก

(แยกจากพื้นที่ )งลปแวหั

และถนนรอง 
 รตมเ 3 งาว้ก ญ่หในนถดติม่ไงลปแณีรก

พืรรสดจัถรามาส ้นท่ี งลปแวหั
ด้ไร่ไนใกลัหนนถบกัมวร่

7

งาทศทิ
การระบายนํ้า

งาทศทิมาตปไลหไรวค
พืงอขงยอีเดาลมาวค ้นท่ี

4

นาทะรปลชงล่หแ
นํงล่หแาทํดจั ้าในพื้นที่ตํ่าเพื่ นํบรังอรอ ้าได้

พิเรากบกัอพงยพีเห้ใะลแ ่  ตลิผลผม
นํช้ใธีวิงถึมวร ้ มสะามหเงาย่อา

8

 กลูปรากงาทศทิ
นกัวยดีเงาทศทินใปไยออ้วถแห้ใ

่ ่  ดีง
ตํม่ไ( ่ ทียอน้ถรบลัก รตมเ 052 าว่กา ่สดุ)

2

บก็เนอรืเงรโ
เครื่ รตษกเรากลกรกจังอ

ตลิผรากยจัจปัะลแ

6

ยงิยาวยิ
ตํ่า

รื่ นํ้า
พ้ืนที่

พ้ืนที่

รื่
ปั

พ้ืนที่

พ้ืนที่

นํ้าในพ้ืนที่ตํ่าเพ่ือรองรับนํ้า
เพ่ิม

นํ้า

ระดับตํ่ากว่าเบด ปลูกหญ้าคลุมดิน
และตัดให้ส้ัน

พ้ืนที่

ทีม่า : Mitr Phol Modernfarm Clat Soil : Farm Design สิ่งทีต่้องคํานึงถึงในการจัดรูปแบบแปลง น.27
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สแกนเพื่อเชื่อมตอ

อะไหลรถตัด บีเคเอ็ม

บาก้า แมชชีนเนอร่ี (BKM) ขอภูมิใจ
นําเสนอ อะไหล่รถตัดอ้อยคุณภาพ 
นําเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ 
เพ่ือบริการชาวไร่อ้อย

ทีมงานใหคําปรึกษาในพ้ืนท่ี 
บริการดวยใจ บริการถึงท่ี บริการถึงไร
สอบถามขอมูลสินคาเพ่ิมเติม ปรึกษา ไดท่ีพนักงานบีเคเอ็ม และบากา ในพ้ืนท่ีใกลบานทาน
หรือถามตรง-ตอบเร็ว ท่ีสายดวนขอมูลทางเทคนิคโทร 095-969-9987

หากท่านกําลังมองหาอะไหล่ท่ีมีคุณภาพ

ไม่ใช่
คุณภาพแค่




