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หนึ่งมิตรชิดใกล้

STAY STRONG
เมื่อฝนฉ�่ำฟ้า
ได้เวลาเรายิ้มร่าคราฝนพร�ำ
สวัสดีครับพี่น้องมิตรชาวไร่ที่รักทุกท่านครับ เมื่อฝนฟ้ามาเยือนในช่วงฤดูนี้ชาวไร่อย่างเรา ๆ
คงจะครึกครืน้ ใจเป็นพิเศษ ยิง่ ในปีนแี้ ว่วข่าวว่าฝนจะดี ชุม่ ฉ�ำ่ น�ำ้ ท่าน่าจะบริบรู ณ์ ยิง่ ปลุกให้เหล่ามิตรชาวไร่
ฮึกเหิมมีก�ำลังใจอยากลุกขึ้นมาท�ำไร่ให้ได้อ้อยกันมาก ๆ เลยใช่ไหมล่ะครับ แต่ในสถานการณ์ที่เราก�ำลัง
โดนรุกหนักจากเชื้อไวรัสโควิดการดูแลสุขภาพย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญ ผมจึงอยากเน้นย�้ำให้พวกเรามิตรชาวไร่
ต้องใส่ใจทั้งตัวเองและคนในครอบครัวของเราเสียก่อน เราปรับตัวสู้กับมันมาได้หลายยก มาถึงในยกนี้
ยังคงต้องยกการ์ดสูงกันอยูน่ ะครับ จะไปไหนมาไหน ลงไร่กต็ อ้ งใส่หน้ากากอนามัยกันให้คนุ้ ชินเป็นกิจวัตร
แม้วา่ ไร่ออ้ ยของพวกเราจะเป็นพืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทไหลเวียนดี แต่กอ็ ย่าชะล่าใจ ต้องหลีกเลีย่ งการ
จัดกิจกรรมรวมกลุม่ กันออกไปก่อน และยังคงต้องหมัน่ ระแวดระวังซึง่ กันและกันไว้ดว้ ย อย่าได้หลงลืมครับ
ปี นี้ เ มื่ อ ฝนดี มี น�้ ำ แล้ ว ก็ ต ้ อ งบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั น ด้ ว ยนะครั บ
ใครที่ขุดสระมีบ่อน�้ำไว้กลางไร่ผมมั่นใจว่าได้ยิ้มออกกันแน่นอน ส่วนใครที่ปรับพื้นที่แปลง
ท�ำแนวระบายน�้ำในไร่ไว้ไม่ดีพอ อาจได้ประสบพบเจอปัญหาน�้ำท่วมขังกันบ้างรีบหาทาง
แก้ไขแก้ขดั กันเสียก่อนตอนนีย้ งั ทันนะครับเพือ่ ไม่ให้กระทบกับผลผลิต เทคนิคการท�ำไร่สมัยใหม่
มีมากมายครับ แต่เราต้องหยิบจับน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ โอกาสดี ๆ
แบบนี้ ผมจึงอยากเชียร์ให้มิตรชาวไร่มุ่งเพิ่มผลผลิตอ้อยกันนะครับ แต่คงไม่ใช่เน้นใส่ปุ๋ยหว่าน
ไปทั่ ว ทุ ก แปลงที่ เ ราปลู ก นะครั บ ท� ำ แบบนั้ น อาจยิ่ ง จมทุ น ค่ า ปุ ๋ ย หน้ า ที่ ข องปุ ๋ ย คื อ
เราต้ อ งใช้ เ ขาให้ อ อกก� ำ ลั ง ไปช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต เทคนิ ค ของมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม ง่ า ย ๆ
แต่ ไ ด้ ผ ลแน่ คื อ เราก็ ต ้ อ งเก็ ง ไว้ ก ่ อ นครั บ เล็ ง ให้ ดี ว ่ า อ้ อ ยแปลงไหนในปี นี้ ที่ ดู ท ่ า ว่ า
จะเจริญงอกงามดี ก็เลือกใส่ปุ๋ยลงไปแปลงนั้นเลยครับ ใส่ปุ๋ยในจังหวะนี้จะช่วยติดสปีด
ให้ผลผลิตอ้อยที่คาดว่าจะสูงเป็นที่น่าพอใจขยับพุ่งสูงขึ้นไปอีกชนิดที่เราเองยังต้องร้อง
อื้อหือ กันเลยครับพี่น้อง
มิตรชาวไร่ฉบับนี้ เพื่ อให้มต
ิ รชาวไร่ได้แรงบันดาลใจ ผมจึงอยากแนะน�ำ
มิ ต รภู เ ขี ย วที่ อ ยู่ กั บ เรามาหลายสิ บ ปี ใ ห้ ไ ด้ รู้ จั ก กั น คุ ณ จ� ำ นงค์ อรั ญ ภู มิ
ผู้ ผ่ า นการท� ำ อ้ อ ยลองผิ ด ลองถู ก มานั ก ต่ อ นั ก แต่ ไ ม่ เ คยหวั่น จนวั น นี้
เมื่อเลือกตัดอ้อยสด 100% ชีวิตยิ่งกว่าถูกหวยเพราะช่วยประหยัดเงิน
ในกระเป๋าค่าก�ำจัดวัชพื ชไปได้ถึง 400,000 บาท/ปี เขาท�ำได้อย่างไร
ต้ อ งไปติ ด ตามกั น นะครั บ แต่ ส� ำ หรั บ มิ ต รชาวไร่ ที่ อ าจจะยั ง ไม่ แ น่ ใ จ
่ ะช่วยให้ปลูกอ้อยได้ถง
ในผลลัพธ์ฉบับนีเ้ ราก็มเี คล็ดลับ 9 ข้อทีจ
ึ 20 ตันต่อไร่
มาฝากกั น ด้ ว ยและจะพาไปท� ำ ความรู้ จั ก กั บ เทรนด์ น วั ต กรรมเกษตร
้ กว่าทีเ่ คย ทัง
สมัยใหม่ทช
ี่ ว
่ ยให้การท�ำไร่งา่ ยขึน
้ ยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่ มรายได้
เป็นเท่าตัวครับ

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ | ประธานกลุ่มมิตรผล
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กลุ่มมิตรผลส่งเสริมเกษตรกรช่วยชาวไร่สู้ภัยแล้ง

ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท

จัดท�ำโครงการพั ฒนาระบบกระจายน�้ำบาดาล
เพื่ อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
จากสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลส่งทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยต่อสู้กับปัญหาภัย
แล้งแต่เนิ่น ๆ เน้นท�ำงานเชิงรุก มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงส่งหน่วยงานชลประทานด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญา
อย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อยืนยันกับชาวไร่อ้อยของเราว่าจะต้องมีความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยจัดท�ำโครงการพัฒนา
ระบบกระจายน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการ
บูรณาการแหล่งน�้ำบาดาลร่วมกับน�้ำผิวดินในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ และเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือน�้ำท่วมซ�้ำซาก
และยังส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำบาดาล โดยก่อสร้างระบบกระจายน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน�้ำบาดาลร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น�้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของกลุ่มมิตรผลทั้ง 7 โรงงานและโครงการขยายทั่วประเทศกว่า 200 จุด ในงบประมาณ
100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเริ่มด�ำเนินโครงการแล้วกว่า 92 จุด และจะด�ำเนินการส่วนที่เหลือภายในปี 2564 นี้
ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้รบ
ั จากโครงการ

1
2

้ 16,570 ไร่ และเกษตรกรผูร้ บ
พื้ นทีเ่ กษตรกรรมได้รบ
ั ผลประโยชน์เพิ่ มขึน
ั ประโยชน์กว่า 900 ครัวเรือน
้ ไม่นอ
เกษตรกรชาวไร่ออ
้ ยมีผลผลิตเพิ่ มขึน
้ ยกว่า 5 ตัน/ไร่ จากการให้นำ�้ บาดาลเสริมฝนด้วยระบบ
น�ำ้ หยด (ให้นำ�้ เสริมฝนไม่นอ
้ ยกว่า 4 ครัง
้ /ปี)

3 ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทีเ่ กษตรกรน�ำมาใช้ประโยชน์เพิ่ มขึน้ 1.30 ล้าน ลบ.ม./ปี
4 เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยมีรายได้เพิ่ มจากการขายใบอ้อย 500 บาท/ไร่ คิดเป็นมูลค่า 3.75 ล้านบาท/ปี
5 สร้างมูลค่าเพิ่ มจากวัตถุดบิ อ้อยทีเ่ พิ่ มขึน้ 50,000 ตัน
่ งนีไ้ ปให้ได้ และสามารถสร้างผลผลิตอ้อย
การท�ำงานเชิงรุกเพื่ อช่วยเหลือชาวไร่ออ
้ ยคูส
่ ญ
ั ญาให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคเรือ
้ งชีพของชาวไร่ออ
่
ทีเ่ พี ยงพอส�ำหรับเลีย
้ ยและครอบครัวได้อย่างมัน
้ ยเป็นอย่างมาก เพราะเราเชือ
่ คง เราให้ความส�ำคัญกับชาวไร่ออ
่ าวไร่คส
ว่ากลุม
่ มิตรผลจะเจริญเติบโตอย่างมัน
ู่ ญ
ั ญาของกลุม
่ มิตรผลท�ำอ้อยแล้วประสบความส�ำเร็จ ดัง
่ คงได้ จะต้องมาจากการทีช
้ กับชาวไร่เราก็จะต้องหาทางช่วยเหลือทุกรูปแบบเท่าทีจ
่ ะสามารถท�ำได้ เพื่ อให้ชาวไร่ประสบความส�ำเร็จ
นัน
้ หากเราเห็นว่าจะเกิดปัญหาขึน
ในอาชีพการท�ำไร่ออ
้ ยได้อย่างยัง
่ ยืน
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SPECIAL SCOOP

AUSTRALIA SUGARCANE FARMING

อ้อย จากออสเตรเลีย

ผูเ้ ขียน - คุณฐิตช
ิ ญาณ์ พู นธนสมบัติ
General Manager-Business Improvement ธุรกิจประเทศออสเตรเลีย

่ ผ
ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศทีม
ี ลผลิตอ้อยโดยรวมทัง
้ ประเทศประมาณ 35 ล้านตันต่อปี หรือผลิต
น�้ำตาลทรายดิบได้ประมาณ 4-4.5 ล้านตันน�้ำตาลต่อปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปริมาณอ้อยและน�้ำตาลของ
่ พู ดถึงการปลูกอ้อยจึงมักจะมีผค
ประเทศไทย อาจไม่ถอ
ื ว่าเป็นผูผ
้ ลิตรายใหญ่ แต่ทำ� ไมเมือ
ู้ นหยิบยกรูปแบบ
วิธีการปลูกอ้อยของประเทศออสเตรเลียมาเป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับการท�ำฟาร์มที่ทันสมัยให้ผลผลิตอ้อย
ต่อพื้ นที่สูงภายใต้แวลาและต้นทุนที่สามารถควบคุมได้

กลุ่มมิตรผลได้เข้าซื้อกิจการธุรกิจน�้ำตาล MSF Sugar
ในประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2555 เราเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการพัฒนาการท�ำฟาร์มที่เป็นรูปแบบทันสมัย ที่
จะสามารถน�ำมาปรับใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแนว
โน้มอุตสาหกรรมในประเทศไทยจากการขาดแคลนแรงงาน
และมีตน้ ทุนค่าแรงเพิม่ สูงขึน้ จะท�ำอย่างไรให้ชาวไร่ออ้ ยของ
กลุ่มมิตรผลในไทย สามารถปลูกและเพิ่มผลผลิตได้จ�ำนวน
มากขึ้นในเวลาที่จ�ำกัด และมีต้นทุนลดลง เพิ่มรายได้สูงขึ้น
และเป็นการสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อย่าง
ยั่ ง ยื น เคียงคู่ไปกับโรงงาน
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ออสเตรเลียสามารถท�ำผลผลิต
ได้ดีและมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อทดแทนแรงงาน
ที่ขาดแคลนและมีต้นทุนสูง ทั้งยังมีการรวมกลุ่มกันเป็น
พันธมิตรระหว่างหน่วยงานหลัก คือ สมาคมชาวไร่ สมาคม
โรงงานน�้ำตาล และสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน�้ำตาล
เพือ่ พัฒนารูปแบบการท�ำฟาร์มทีใ่ ห้ผลผลิตต่อไร่สงู โดยภาพ
รวมแล้วผลผลิตต่อพืน้ ทีข่ องออสเตรเลียมากกว่าผลผลิตเฉลีย่
ต่อพืน้ ทีข่ องไทย จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญทีก่ ลุม่ มิตรผลมีแนวคิด
ในการน�ำความรู้จากประเทศออสเตรเลียมาถ่ายทอดให้กับ
ชาวไร่อ้อยในไทย
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หัวใจหลัก (เสาหลัก)

4 ต้น

ในการปลูกอ้อย
แบบออสเตรเลีย

1 . Co n t r o l l e d
Systems

Tra ffi c

หรื อ ระบบการควบคุ ม การเส้ น ทาง
ในแปลงอ้ อ ย ซึ่ ง ต้ อ งมี ร ะยะห่ า ง
ระหว่างแถว (ร่อง) กับขนาดของล้อ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้อย่างเหมาะ
สมกั น จึ ง ท� ำ ให้ ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั ก รไม่
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อหน้าดิน ไม่เกิด
การอัดแน่น จนกระทบต่อการดูดซึม
ของน�้ำและการเติบโตของอ้อย

2. Reduce excessive soil
cultivation

ลดการพรวนดินมากเกินไปเพื่ อช่วย
รักษาโครงสร้างของดินที่ดี

3.

Cut cane green and
keep a trash blanket
on ratoon cane

ตัดอ้อยสะอาดไม่เผา และเก็บใบอ้อย
้
บางส่วนไว้คลุมดินเพื่ อรักษาความชืน
ของหน้าดินให้กับอ้อยตอ

4. Use
crops

legume rotation

ใช้พืชหมุนเวียนตระกูลถัว
่ ปลูกหมุนเวียน
เพื่ อปรับปรุงคุณภาพของดิน
หัวใจหลักทัง
้ 4 ข้ออาจไม่เพี ยงพอ ถ้า
่ ลูกอ้อยอยูใ่ นเขตแห้งแล้ง การ
พื้ นทีป
จัดหาคนงานท�ำงานในไร่ได้ยาก มีตน
้ ทุน
่ งจากต้องเสียค่า
ทางธรรมชาติทส
ี่ ง
ู เนือ
้ น�ำ้ ที่
ไฟฟ้าใช้ในการสูบน�ำ้ และเสียค่าซือ
่ ว
่ ะให้
แพงกว่าพื้ นทีท
ั่ ไป จะท�ำอย่างไรทีจ
ธุรกิจปลูกอ้อยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
่ ะปรับ
การเรียนรูธ
้ รรมชาติและพยายามทีจ
ตัวให้สามารถอยูก
่ บ
ั ธรรมชาติ ไม่ยอมให้
ธรรมชาติมาเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
่ ำ� คัญ
อาชีพ จึงเป็นสิง
่ ทีส

บริหารจัดการไร่ดีลดการใช้แรงงานคน

ที่มิตรผลออสเตรเลีย เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เทเบิ้ลแลนด์รายหนึ่ง มีคนท�ำงานในไร่
จ�ำนวน 10 คน รวมเจ้าของแล้ว 3 คน (พ่อและลูกชาย 2 คน) บนพื้นที่ปลูกอ้อย 2,300
เฮกตาร์ หรือ 14,375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตแห้งแล้ง มีน�้ำไม่เพียงพอ เฉพาะค่าใช้จ่าย
ในการซื้อไฟฟ้า น�้ำ และปุ๋ย (ไม่รวมค่าคนงาน ค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ปีละประมาณ 4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 94 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนเกือบ 7 พันบาท
ต่อไร่ ชาวไร่รายนี้จ�ำเป็นต้องมีวิธีบริหารจัดการไร่ที่สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการปลูกให้ได้มากที่สุด
จากประสบการณ์นานกว่า 40 ปี ในฐานะคนปลูกอ้อยและเป็นผู้รับเหมาตัดอ้อย
ท�ำให้รู้จักธรรมชาติของดิน สภาพอากาศ รู้ว่าน�้ำหนักของเครื่องจักรและควรจัดเส้นทางใน
ไร่เป็นแบบใดที่จะไม่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อแปลงอ้อย โดยได้ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
1. ส�ำรวจพืน้ ทีท่ งั้ หมด และออกแบบรูปแปลงใหม่ให้เหมาะสม ปรับปรุงความลาดชัน
ของแปลง เพื่อให้น�้ำที่มาจากระบบชลประทานสามารถกระจายไปอย่างทั่วถึง
2. เลือกใช้ระบบการให้นำ้� ทีเ่ หมาะกับลักษณะของพืน้ ที่ เช่น ระบบการให้นำ�้ แบบซึม
ใต้ดิน (Subsurface) การให้น�้ำบนดิน (flood irrigation) หรือระบบน�้ำแบบ Pivot
3. ร่วมออกแบบเครื่องจักรกับบริษัทเครื่องจักรกลเกษตร ให้มีขนาดที่เหมาะสม
กับพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้คนท�ำงานที่มีอยู่จ�ำนวนจ�ำกัดสามารถดูแลพื้นที่และงานของ
ตนเองได้เต็มประสิทธิภาพ
4. ดูแลจัดการใส่ปุ๋ยตามคุณภาพของดิน บริหารจัดการน�้ำตามเวลาที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมั่นดูแลก�ำจัดวัชพืช
จากการส�ำรวจพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท คาดว่า ชาวไร่รายนี้จะมีผลผลิตอ้อย
ในปีนี้ 253,924 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 110 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 18 ตันต่อไร่ อ้อยปลูกใหม่ 646
เฮกตาร์ หรือ 4,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 141 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 23 ตันต่อไร่ อ้อยตอ 1,654
เฮกตาร์ หรือ 10,338 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 98 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 16 ตันต่อไร่
เมื่อถึงฤดูหีบอ้อย การเก็บเกี่ยวก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะรักษาคุณภาพตออ้อยให้มี
ผลผลิตต่อไร่ที่ดีในฤดูกาลถัดไป ขณะเดียวกันระยะเวลาของการตัด ขึ้น ขน เพื่อส่งอ้อยไป
โรงงาน ก็มสี ว่ นส�ำคัญทีร่ กั ษาคุณภาพอ้อย และท�ำให้ชาวไร่ขายอ้อยสดได้ราคาทีด่ ไี ม่เกิดการ
สูญเสียค่าความหวาน (C.C.S.)
ที่เทเบิ้ลแลนด์ ชาวไร่ ผู้รับเหมาตัดอ้อย และโรงงาน ร่วมมือกัน วางแผนการตัดอ้อย
ขนส่ง และหีบ ให้มีระยะเวลาเฉลี่ยของการตัด ขึ้น ขน เพื่อส่งอ้อยไปโรงงาน เฉลี่ยไม่เกิน 3
ชั่วโมง ท�ำการตัดอ้อยตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพรถตัดเฉลี่ยอยู่ที่ 700-800 ตัน/
วัน/คัน ผู้รับเหมาตัดอ้อยจะมี Bin (กระบะใส่อ้อยขนาด 24 ตันต่อ Bin) มาวางรอถึงหน้าไร่
อ้อย และรถบรรทุกอ้อยสามารถหมุนเวียนรับอ้อยเพือ่ ส่งถึงโรงงานภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
โรงงานสามารถหีบอ้อยได้อย่างต่อเนื่อง อ้อยของเทเบิ้ลแลนด์ จึงเป็นอ้อยที่สด สะอาด
ความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร

ทีอ่ อสเตรเลียก็มปี ญ
ั หาในการปลูกอ้อยเช่นเดียวกับประเทศไทย คือ การทีช่ าวไร่มอี ายุ
มากขึ้น ขาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจสืบทอดอาชีพการปลูกอ้อยต่อจากพ่อแม่ แต่เชื่อหรือไม่ว่า
เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID -19) ธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับ
ผลกระทบต้องหยุดกิจการ คนรุน่ ใหม่ตอ้ งกลับมาอยูก่ บั ครอบครัว สิง่ ทีท่ ำ� ให้หลายคนตระหนักได้
คือ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ กับเศรษฐกิจของประเทศหรือโลกใบนี้ อุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงการ
ปลูกอ้อย ยังคงเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ามารถด�ำเนินต่อไปได้ เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ถ้าหากมีบริหารจัดการในฟาร์มทีด่ แี ล้ว คนท�ำงานในภาคการเกษตรจะไม่ตกงาน
และจะยังคงเป็นภาคอุตสาหกรรมหลักที่ท�ำให้เศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
www.mitrpholmodernfarm.com
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9 กุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้
ปลูกอ้อยได้มากกว่า 20 ตันต่อไร่
่ ว่าทุกคนต่างปรารถนาทีจ
่ ะปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงถึง 20 ตันต่อไร่ แต่หากเรายังคงท�ำไร่กน
เชือ
ั อยูใ่ นวิถเี ดิม ๆ จะคาดหวัง
่ ก่อนจะตัดสินใจเปลีย
่ ึงเป็นเหตุให้เราต้องเปลีย
่ นเพื่ อให้ได้ผลลัพธ์ทีด
่ ีกว่า ซึง
่ น
ให้ได้ผลผลิตเพิ่ มสูงขึ้นนั้นคงจะเป็นไปได้ยาก นีจ
่ ง
สูว
่ ถ
ิ ใี หม่ เราต้องกลับมาทบทวนกันดูกอ
่ นว่าอะไรทีเ่ ป็นสาเหตุให้ผลผลิตอ้อยของเรายังคงย�ำ่ อยูก
่ บ
ั ที่ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ
้ ต
วันนีม
ิ รผลโมเดิรน
์ ฟาร์มาเผยเคล็ดลับ 9 กุญแจส�ำคัญในการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงถึง 20 ตันต่อไร่นน
้ั สามารถท�ำได้อย่างไร และ
9 กุญแจส�ำคัญที่ว่านั้นคืออะไร

่ งมือและอุปกรณ์ทม
1. มีการจัดการทันเวลา มีเครือ
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพ

การจะปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง และต้นทุนต�่ำ จะต้องมีการจัดการที่ทันเวลาเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ยิ่งจัดการได้ช้าจะเกิดผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย ทั้งยังต้องเพิ่มต้นทุนการจัดการแทบทุกขั้นตอนการปลูก
และบ�ำรุงรักษาอ้อย จึงต้องรีบท�ำภายในกรอบเวลา เช่น การเตรียมดินต้องรีบท�ำทันทีหลังจาก
หมดฝน รถแทรกเตอร์ลงแปลงได้ เก็บความชื้นไว้ในดินให้มากที่สุด ถ้าจัดการได้ไม่ทันเวลา
ดินจะสูญเสียความชื้นไปมากจะแห้งและไถได้ไม่ละเอียด อาจต้องเพิ่มรอบการไถ หรือให้น�้ำ
เป็นการเพิม่ ต้นทุน อ้อยทีป่ ลูกก็จะงอกไม่ดที ำ� ให้จำ� นวนล�ำต่อไร่นอ้ ย ผลผลิตอ้อยต�ำ่ แต่ปลูกได้
ไม่ทนั เวลา เช่น ตัดพันธุอ์ อ้ ยทิง้ ไว้นาน ความงอก ท่อนพันธุก์ จ็ ะเสือ่ มลง งอกน้อย ผลผลิตต�ำ่
หรือถ้าต้องให้นำ�้ ปลูกแล้วไม่สามารถให้นำ�้ ได้ทนั ที ทิง้ ไว้นานก็จะท�ำให้ความงอกต�ำ่ การจัดการ
วัชพืชถ้าไม่จดั การให้ทนั เวลาปล่อยให้วชั พืชโต แย่งอาหารอ้อยมากเกินไป จะท�ำให้ออ้ ยชะงัก
ไม่โต ผลผลิตลดลง การใส่ปยุ๋ ถ้าล่าช้ามากจนเลยช่วงทีต่ อ้ งการท�ำให้ออ้ ยแตกกอและสร้างล�ำ
ลดลง เหล่านี้เป็นต้น
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2. มีนำ�้ เพี ยงพอและระบบให้นำ�้
ทีเ่ หมาะสม

อ้อยเป็นพืชต้องการน�ำ้ มาก ๆ โดยทัว่ ไป
ปริมาณน�ำ้ ฝนในแต่ละปีจะเป็นตัวก�ำหนดว่า
อ้อยจะมีผลผลิตสูงหรือต�ำ่ ดังนัน้ การทีจ่ ะ
ผลิตอ้อยให้ได้มากกว่า 20 ตันต่อไร่ จ�ำเป็น
ต้องมีนำ�้ ให้เพียงพอเพือ่ เสริมปริมาณน�ำ้ ฝน
ควรมีระบบชลประทานที่สามารถให้น�้ำได้
ประมาณ 4-6 ครั้ง ตลอดอายุอ้อย และ
ใช้ระบบการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การให้น�้ำระบบ
น�้ำหยด เป็นต้น

7. เลือกพั นธุ์อ้อยทีเ่ หมาะสมกับสภาพดิน และ
สภาพแวดล้อม

3. ต้องมีการพั กดินและบ�ำรุงดิน

การพักดินและบ�ำรุงดินมีความจ�ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากดินหาก
ในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยเสือ่ มลงจากการเผาอ้อยท�ำให้อนิ ทรียว์ ตั ถุและธาตุอาหาร
ลดลง การไถพรวนบ่อย ๆ ครัง้ และการใช้เครือ่ งมือหนักลงเหยียบย�ำ่ แปลง
ท�ำให้โครงสร้างของดินเสียไป หากไม่มกี ารพักดิน ท�ำให้เกิดการสะสมของ
โรคและแมลง เป็นต้น
4. ต้องปลูกอ้อยให้งอกมากกว่า 80 %

ผลผลิตของอ้อยต่อไร่จะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนล�ำอ้อยต่อไร่ หากต้องการ
ผลผลิตอ้อยเกิน 20 ตันต่อไร่ ควรมีจ�ำนวนล�ำมากกว่า 10,000 ล�ำต่อไร่
น�ำ้ หนักเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 2 กก./ล�ำ ดังนัน้ ควรปลูกให้งอก 100% เช่น ถ้าแถว
อ้อยยาว 10 เมตร ต้องงอกไม่ต�่ำกว่า 60 ตา เพื่อจะได้สร้างล�ำมาชดเชย
หลุมทีห่ ายไปได้ ต้องควบคุมคุณภาพของท่อนพันธุ์ พันธุต์ อ้ งสมบูรณ์ และ
ปราศจากโรคแมลง ต้องเตรียมดินให้ละเอียดเพื่อให้แนบท่อนพันธุ์ รักษา
ความชื้นให้เพียงพอส�ำหรับการงอกของตาอ้อย ปัจจุบันแนะน�ำให้ใช้
วิธีการเตรียมดินตามหลักแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ปลูกความลึกระดับ
ท่อนพันธุ์ (10-12 ซม.) ให้น�้ำทันทีหลังปลูกไม่เกิน 2 วัน ไม่ควรตัดพันธุ์
ทิ้งไว้นานเกิน 3 วัน เป็นต้น
5. ต้องตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา

สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้การปลูกอ้อยไม่ประสบความส�ำเร็จได้ผลผลิตต�่ำ
และขาดทุน เนื่องจากการท�ำงานของผู้รับเหมาไม่ได้คุณภาพ เจ้าของ
แปลงก็ไม่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพงานของผูร้ บั เหมาอย่างทัว่ ถึง ถ้าท�ำไม่ได้
ตามมาตรฐาน จะท�ำให้ผลผลิตอ้อยไม่สงู ตามทีต่ งั้ ไว้ แถมยังท�ำให้ตน้ ทุนสูง
งานล่าช้าไม่ทันเวลา ดังนั้น ควรต้องก�ำหนดมาตรฐานในการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามคาดหวังไว้
6. บุ ค ลากรต้ อ งมี ค วามช� ำ นาญและมี ป ระสบการณ์

จากปัจจัยหลักทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะไม่มีทางท�ำให้ดีได้เลย
ถ้าผู้ดูแลแปลงอ้อยหรือเจ้าของขาดความช�ำนาญ มีประสบการณ์น้อย
เมือ่ ขาดสิง่ เหล่านี้ กิจกรรมจัดการไร่ตา่ ง ๆ ก็จะไม่ทนั เวลา การเตรียมและ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ก็ไม่มีประสิทธิภาพ การก�ำหนดมาตรฐาน
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานจะท�ำได้ไม่ดี ถูกผู้รับเหมาหลอก
เกิดปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เกิดความเสียหาย
ผลผลิตก็ไม่ได้ตามเป้านั่นเอง ดังนั้นควรหมั่นเรียนรู้เรื่องอ้อย การใช้
เครื่องจักรกลในไร่อ้อยเพื่อสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง

การท�ำไร่อ้อยให้ได้ผลผลิตสูงนั้นมีอีก 2 ปัจจัยหลัก คือ
พันธุ์ (Genetic) และสภาพแวดล้อม (Environment) ถ้ามี
อ้อยพันธุด์ แี ต่ปลูกในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ดินเลว
ขาดน�้ำ ผลผลิตก็ไม่สูง ในทางกลับกันถึงแม้สภาพแวดล้อมดี
แต่เลือกปลูกพันธุท์ ไี่ ม่เหมาะสม ผลผลิตอ้อยก็ไม่สงู ด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันมีพันธุ์อ้อยที่หลากหลายมากขึ้นควรเลือกพันธุ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันและเหมาะส�ำหรับสภาพแวดล้อม
นั้น ๆ ด้วย
8. ต้องตรวจสอบแปลงอ้อยอย่างสม�ำ่ เสมอ
่ พบอาการผิดปกติจากโรคและแมลงต้อง
เมือ
แก้ไขทันที

โรคและแมลงเป็นปัญหาส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีส่ ร้างปัญหา
ให้ กั บ อ้ อ ย แต่ ถ ้ า เรารู้และแก้ไขได้ทันที ก่อนที่จะระบาด
ท�ำความเสียหายมากขึ้นจะท�ำให้ลดผลกระทบหรือไม่มีผลก
ระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเลย แนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
ข้อนี้ คือ ต้องหมั่นตรวจแปลงอ้อยอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อย
เดือนละครัง้ สังเกตการเจริญเติบโตของอ้อยในช่วงวิกฤตต่าง ๆ
่ วผลผลิตต้องมีคุณภาพ
9. การเก็บเกีย

การเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีผลต่อผลผลิต
อ้อย เนื่องจากมีการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวอาจถึง
2 ตันต่อไร่ ในขณะที่เราพิถีพิถันในการปลูก และดูแลรักษา
เพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่า 20 ตันต่อไร่ จะเป็นที่น่าเสียดาย
ถ้าผลผลิตที่เราใช้เวลาสร้างนาน 1 ปี ต้องสูญเสียไปจากการ
เก็บเกี่ยวเพียงวันเดียว ดังนั้นในการจัดการไร่อ้อยเพื่อผลผลิต
20 ตันต่อไร่จึงต้องมีข้อปฏิบัติ การเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพ
เข้ามาก�ำหนดไว้ด้วย เช่น ตัดอ้อยในช่วงอายุที่เหมาะสม
ตัดอ้อยให้ชิดดิน การตัดอ้อยตอสูงจะท�ำให้สูญเสียน�้ำหนัก
0.5-2 ตัน/ไร่ อ้อยค้างลานไม่นำ� เข้าหีบทันทีจะท�ำให้นำ�้ หนักอ้อย
ลดลงวันละ 2% และ C.C.S. ลดลงทุกวัน และสุดท้ายตัดอ้อย
ให้สะอาด ไว้ใบคลุมดิน ช่วยให้ดินมีสุขภาพดี เศษซากใบ
อ้อยเป็นอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงดิน รักษาความชื้นในดิน
ช่วยท�ำให้วชั พืชงอกยาก ลดการใช้สารก�ำจัดวัชพืช เพิม่ รายได้
จากขายใบอ้อยให้โรงงานไฟฟ้าได้อีกด้วย
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ด้วยประสบการณ์การท�ำไร้อ้อยมาอย่างยาวนาน
ร่วมสี่ทศวรรษของมิตรชาวไร่คนแกร่งแห่งแดนภูเขียว
ชั ย ภู มิ พ่ อจ� ำ นงค์ อรั ญ ภู มิ ที่ ก ารั น ตี ด้ ว ยรางวั ล
ชาวไร่ออ
้ ยดีเด่นประจ�ำปี 2561 ได้ฝากฝีไม้ลายมือไว้ดว
้ ย
่ ระจักษ์มากมายให้เพื่ อนบ้านมิตรชาวไร่
ผลงานเด่นเป็นทีป
ทั้ ง ไกลใกล้ จ ะพลาดเสี ย มิ ไ ด้ ที่ ต้ อ งแวะเวี ย นกั น มา
ขอเคล็ ด ลั บ การท� ำ ไร่ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ บนวิ ถี เ กษตรสมั ย ใหม่
ตามแนวทางของมิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม จากครอบครัวอรัญภูมิ
่ น
้ ผ
ทีว
ั นีม
ี ข
ู้ น
ั อาสาก้าวเข้ามาสืบทอดกิจการโดยคนรุน
่ ใหม่
อย่าง กรรณิการ์ และ ปรีชา อรัญภูมิ สองศรีพ่ี น้อง
ทายาทพั นธุ์แกร่งที่เป็นยิ่งกว่าลูกไม้ใต้ต้นที่พ่อจ�ำนงค์
ภาคภูมิใจ มิตรชาวไร่ฉบับนี้จึงขอพาทุกท่านมาพู ดคุย
กั บ อี ก หนึ่ง มิ ต รชาวไร่ ผู้ ซ่ึง เป็ น ต� ำ นานของชาวภู เ ขี ย ว
เจาะลึกให้ถึงแก่น เหตุ แ ละผลที่ท�ำ ให้ พ่อจ� ำ นงค์ หลงรั ก
เกษตรสมัยใหม่ ในวัย 67 ปี

พ่อจ�ำนงค์เริ่มเล่าให้เราฟังโดยชวนย้อนเวลากลับไป
ในช่วงชีวติ วัยเยาว์ ตอนเด็ก ๆ เราสนุกกับการวิง่ เล่นในท้องนา
ได้เห็นรวงข้าวสวย ๆ ได้เห็นพ่อแม่ท�ำไร่นาด้วยรอยยิ้มเสมอ
มันท�ำให้เรารู้สึกผูกพันกับวิถีชีวิตแบบนี้ พอโตขึ้นมาก็ช่วย
พ่อแม่ทำ� ไร่ทำ� นาอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็ทำ� มาเรือ่ ย ๆ จนเป็นวัยรุน่
จนเข้าปี 2527 เราเริม่ เห็นแล้วว่าสิง่ ทีบ่ า้ นเราท�ำอยูม่ นั ได้กำ� ไร
ไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร เพราะตอนนั้ น เรายั ง ไม่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การท�ำนาทีถ่ กู ต้อง ตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำไปอย่างเดียว ไม่ยอมศึกษาวิธกี าร
ดูแลข้าวทีถ่ กู ต้องจนไม่สามารถรับมือกับวัชพืชทีม่ ากเกินไปได้
ผลที่ได้คือขาดทุนย่อยยับบวกกับที่นาตรงนั้นก็ไม่ใช่ของเรา
ไปเช่าเขามาท�ำให้เราต้องมองหาพืชพันธุ์ที่มันท�ำก�ำไรได้ดี
และดูแลรักษาง่ายกว่าข้าว ทีส่ ำ� คัญต้องเป็นพืชทีค่ นในละแวกนี้
ยังไม่นยิ มปลูกกัน ซึง่ 'อ้อย' เป็นสิง่ แรก ๆ ทีเ่ รานึกถึง

เข้าปี 2527
่ า้ นเราท�ำอยู่
เราเริม
่ เห็นแล้วว่าสิ่งทีบ
มันได้กำ� ไรไม่ดี เพราะตอนนัน
้
่ วกับการท�ำนา
เรายังไม่มค
ี วามรูเ้ กีย
่ ก
ทีถ
ู ต้อง ผลทีไ่ ด้คอ
ื ขาดทุนย่อยยับ
ท�ำให้เราต้องมองหาพื ชพั นธุท
์ ม
ี่ น
ั
ท�ำก�ำไรได้ดแ
ี ละดูแลรักษาง่ายกว่าข้าว
่ �ำคัญต้องเป็นพื ชทีค
่ นในละแวกนี้
ทีส
ยังไม่นย
ิ มปลูกกัน
่ "อ้อย" เป็นสิ่งแรก ๆ ทีเ่ รานึกถึง
ซึง

เริ่มชีวิตชาวไร่ในวัยสามสิบ
เมื่อพ่อจ�ำนงค์ตัดสินใจผันตัวเองจากชาวนามาเป็นชาวไร่อ้อย
ในวั ย สามสิ บ การปรั บ ตั ว รั บ สิ่ ง ใหม่ ใ นช่ ว งเวลานั้ น นั บ ว่ า ท้ า ทาย
ชีวิตคนหนุ่มมากพอสมควร เราเห็นปัญหาเมื่อครั้งตอนท�ำนามาแล้วว่า
สิ่งที่เราต้องท�ำเพิ่มเติมคือการหาความรู้ใหม่ ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นชีวิต
การท�ำอ้อยจากการไปเป็นลูกไร่ของชาวไร่รายใหญ่เขาก่อน ขอไปดูไปเห็น
ว่าเขาท�ำกันอย่างไรก่อน ระหว่างนัน้ เราก็พอมีทที่ างอยูบ่ า้ ง เลยเริม่ ปลูกอ้อย
เป็นของตัวเอง จนมาถึงปี 2535 ก็ตดั สินใจเปิดโควต้าเองเลย เริม่ ที่ 900 ตันก่อน
จนตอนนีส้ ญ
ั ญาปี 64/65 นี่ 8,000 ตันแล้วนะ (พ่อจ�ำนงค์ยมิ้ ) ในช่วงเริม่ ต้น
เราก็จะต้องลงมือท�ำเองก่อนเกือบทัง้ หมด บางทีกด็ งึ ญาติพนี่ อ้ งเข้ามาช่วยกันบ้าง
เป็นครัง้ คราว แล้วก็พอจะได้ชาวไร่รายใหญ่สนับสนุนบ้างเรือ่ งค่ายา ค่าปุย๋
และค่าอืน่ ๆ เบีย้ บ้ายรายทางอยูบ่ า้ ง ก็เรียกได้วา่ เราลองผิดลองถูกของเรา
มาตัง้ แต่แรกเลยมากกว่า สมัยนัน้ เรายังปลูกอ้อยห่างกันแค่ 1.20-1.30 เมตร
คนอื่นเขามาเห็นก็ว่าปลูกห่างแล้วนะ เขาปลูกกันถี่ ๆ ติดกันกว่านั้นอีกนะ
ถือเป็นปกติกนั ของเมือ่ ก่อนทีเ่ ขาจะเริม่ ไถกันตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
เตรียมดินไว้รอปลูกใหม่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน ซึ่งแน่นอนว่า
การก�ำจัดวัชพืชก็ยงั คงท�ำกันแบบสุม่ สีส่ มุ่ ห้าอยู่ คือยังไม่รเู้ ทคนิคเลยด้วยซ�ำ้
ว่ายาฆ่าหญ้าเขาใช้กันอย่างไร สูตรไหนเหมาะกับดินแบบไหน หญ้าอะไร
ก็เรียกได้ว่าใครเขามาแนะน�ำตัวไหนใครว่าดีมาเราก็ใช้ตามเขาไปเรื่อย ๆ
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของพ่อนะ รู้สึกได้เลยนะว่าเลิกท�ำนา
แล้วหันมาปลูกอ้อยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่
www.mitrpholmodernfarm.com
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พบต้นเหตุแห่งปัญหา
แต่สำ� หรับคนสู้ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ เมือ่ พินจิ พิเคราะห์ตน้ เหตุแห่งปัญหาอยูพ่ กั ใหญ่ พ่อจ�ำนงค์จงึ ตัง้ หลักใหม่ใช้ความเป็นคนช่างสังเกต
ออกไปสอดส่องมองหาเทคนิควิธีการท�ำไร่อ้อยอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จจากมิตรชาวไร่ละแวกใกล้เคียงที่ได้ผลผลิตดี จนมาถึงบางอ้อ
พบสิง่ ส�ำคัญอยูท่ กี่ ารให้นำ�้ เราได้ลองถูกลองผิดกันมาสักพักใหญ่ ก็เริม่ เข้าไปไถ่ถามบ้านทีเ่ ขาท�ำอ้อยได้เป็นสิบ ๆ ตัน ถึงได้รวู้ า่ เขาใช้วธิ สี บู น�ำ้
เข้าไร่จากบ่อบาดาล ในเมื่ออ้อยต้องการน�้ำปีนึงอยู่ราว ๆ 1,200-1,600 มิลลิเมตร อันนั้นคือเรารู้ แต่ที่เรายังไม่รู้คือฟ้าฝนจะยอมตกต้อง
ตรงตามฤดูกาลหรือเปล่า ซึง่ หากฝนไม่มาตามนัด การให้นำ�้ เสริมได้ในช่วงทีอ่ อ้ ยต้องการน�ำ้ ช่วงนีไ้ ด้จะช่วยเพิม่ ผลผลิตให้เราได้มากขึน้ เป็นเท่าตัว
จากปกติใครท�ำได้ 15 ตันต่อไร่ อาจเพิ่มขึ้นเป็น 25-30 ตันต่อไร่ได้เลยนะ เคล็ดลับเขาอยู่ตรงนี้กันนี่เอง นอกจากนี้เรื่องน�้ำ เรายังได้ท�ำเรื่อง
ขอเข้าไปดูงานที่โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเขียวใกล้บา้ นเรา มิตรผลเขาดีนะ ตอบรับและต้อนรับชาวไร่รายย่อยอย่างเรา เขาพาเราลงไปดูผลงาน
ของมิตรชาวไร่ที่ส�ำเร็จจากการท�ำเกษตรสมัยใหม่ ท�ำไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากแล้ว
เขายังแถมปุย๋ มาให้เราได้ใช้ฟรีอกี ด้วยไร่ละ 2 ถุง ถุงละ 50 กิโลกรัม ถ้าเรามี 40 ไร่ เขาก็จะให้ปุ๋ยเรามา 80 ถุง พ่อนี่ประทับใจมากเลยนะ
ถือว่าได้ช่วยให้ชาวไร่ตัวเล็ก ๆ อย่างเราประหยัดเงินในส่วนนี้ พอทุ่นแรงไปได้เก็บหอมไว้ใช้ในส่วนอื่นได้อีก
่ นครั้งส�ำคัญ
จุดเปลีย
พ่ อ จ� ำ นงค์ ก ลั บ บ้ า นมาด้ ว ยความหวั ง และก� ำ ลั ง ใจหลั ง จากได้ ดู ง าน
กับกลุม่ มิตรผล นัง่ จับเข่าคุยกับภรรยาประมวลความประทับใจและแรงบันดาลใจทัง้ หมด
ทีไ่ ด้รบั กลับมา แปรเปลีย่ นเป็นความตัง้ อกตัง้ ใจทีจ่ ะหันมาท�ำไร่สมัยใหม่ดสู กั ตัง้
เราอยากท�ำได้แบบเขาบ้าง ทีเ่ ราจะท�ำได้เพราะรอบนีเ้ รารูม้ ากขึน้ และมีแรงบันดาลใจ
จากการได้ไปเห็นผลงานของคนอืน่ ทีเ่ ขาส�ำเร็จด้วยตาตัวเองมาแล้ว จากที่เมื่อ
หลายสิบปีกอ่ นเราต้องเริม่ ต้นใหม่จากศูนย์ เคยท�ำนาก็หนั มาท�ำไร่ออ้ ย ต้องไปเช่าทีค่ นอืน่
ต้องเสียเงินจ้างคนมาตัดอ้อยสด 10-20 คน ช่วงแรก ๆ ได้ออ้ ยมา 6-7 ตัน เราก็วา่ เก่งแล้วนะ ยิง่ ถ้าเห็นแปลงไหนท�ำได้ถงึ 10 ตัน นัน่ มันคือฟลุกเลยล่ะ
แรก ๆ ยอมรับว่าเหนื่อย เสียค่าใช้จ่ายไปเยอะมากจนบางทีก็ท้อเหมือนกันว่าเราลงทุนไปกับอ้อยนี่มันจะคุ้มจริงหรือ? ยิ่งหลังจากนั้นไม่นาน
พอคนตัดอ้อยเริ่มเหลือน้อยลงแล้ว ชาวไร่เขาก็นิยมเผาอ้อยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็เอากับเขาบ้าง แต่พอเผาเสร็จทีนี้กลายเป็นอ้อยไฟไหม้
จริงอยูม่ นั ก็ดเู หมือนว่าจะตัดง่ายกว่า ช่วยลดค่าใช้จา่ ยไปได้บา้ งเหมือนกันเพราะมันใช้คนแค่ 4-5 คนงานก็เสร็จแล้ว แต่ผลผลิตทีไ่ ด้มนั คืออ้อยไฟไหม้ 100% ไง
ซึง่ สร้างปัญหาตามมาไม่รจู้ บอ้อยไฟไหม้นนี่ ะ พอเราน�ำไปส่งโรงงานน�ำ้ ตาลก็อาจจะโดนปฏิเสธกลับมาได้นะ เพราะอ้อยมีกลิน่ ไหม้ตดิ มามากเลย
มันใช้ไม่ได้หรอก สรุปคือแทนทีจ่ ะดีกลายเป็นเสียทัง้ เงินทัง้ เวลา เพราะเราเคยผ่านมาหมดแล้วเลยต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีวา่ ทีเ่ ราเคยท�ำกันลงไป
นี่มันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะ ต้องหาทางออกใหม่นะ หลังจากนั้นเลยต้องหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามที่มิตรผลเขาบอก
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พอเราเอารถลงมาใช้ในไร่
่ วังไว้
กลับได้ผลไม่คอ
่ ยดีเท่าทีห
่ งใส่ปย
่ งก�ำจัดหญ้าด้วย
ทัง
ุ๋ เรือ
้ เรือ
เลยไปปรึกษาที่
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลภูเขียว
เขาจึงแนะน�ำให้ปรับระยะห่าง
ระหว่างร่องให้พอดี
กับล้อรถเป็น 1.85 เมตร
เราก็วา่ ท่าจะจริงเลยปรับ
มันทุกแปลงเลย
่ มันก็ได้ผลดีขน
ซึง
ึ้ กว่าแต่กอ
่ นมาก

ผันตัวสู่วิถีเกษตรสมัยใหม่
บนเส้ น ทางสายเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ พ ่ อ จ� ำ นงค์
เริม่ ผันตัวมาสูน่ นั้ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการมองหาเครือ่ งจักรกล
เกษตรทันสมัยน้อยใหญ่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการท�ำไร่
นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2550 จวบจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวอรัญภูมิ
มีรถตัดอ้อย 2 คัน รถบรรทุกร่วม 2 คัน รถพ่วงตนเอง
5 พ่วง รถแทรคเตอร์ 140 แรงม้า 1 คัน รถแทรคเตอร์
108 แรงม้า 1 คัน รถแทรคเตอร์ 95 แรงม้า 1 คัน รถแทรคเตอร์
24 แรงม้า 2 คัน ผานสับใบ เครือ่ งใส่ปยุ๋ 2 ขา เครือ่ งใส่ปย๋ ุ 4 ขา
Power Harrow และเครือ่ งปลูกอ้อย ถือว่าเป็นมิตรชาวไร่
ทีม่ าไกลและพร้อมมากส�ำหรับการท�ำไร่อ้อยยั่งยืนในแบบ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม "พื้นที่ปลูกอ้อยทุกแปลงของเรา
ทัง้ 750 ไร่ วันนีเ้ ราปลูกอ้อยระยะห่าง 1.85 เมตร หมดแล้ว
จากแต่กอ่ นเคยปลูกร่องห่าง 1.20-1.30 เมตร ก็ขยับมาเป็น
1.65-1.70 เมตร ซึ่งชาวไร่ละแวกบ้านเราเขายังไม่มีใคร
กล้าท�ำร่องห่างขนาดนีม้ าก่อนเลย แต่พอเราเอารถลงมาใช้
ในไร่ ก ลั บ ได้ ผ ลไม่ ค ่ อ ยดี เ ท่ า ที่ ห วั ง ไว้ ทั้ ง เรื่ อ งใส่ ปุ ๋ ย
เรือ่ งก�ำจัดหญ้าด้วย เลยไปปรึกษาทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล
ภูเขียว เขาจึงแนะน�ำให้ปรับระยะห่างระหว่างร่องให้พอดี
กับล้อรถเป็น 1.85 เมตร เราก็ว่าท่าจะจริงเลยปรับมัน
ทุกแปลงเลย ซึง่ มันก็ได้ผลดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ นมาก" พ่อจ�ำนงค์
พอใจกับผลลัพธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงในครัง้ นี้
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มุ่งมั่นเดินหน้าเต็มสูบ

ระบบการให้น�้ำในไร่เราก็เริ่มปรับมาใช้การต่อท่อรดน�้ำ
ตามแถวอ้อย แต่มันก็ยังให้น�้ำได้ไม่หมดทุกแปลง จึงเปลี่ยนมา
วางระบบสายน�้ำหยดซึ่งให้น�้ำได้ทั่วถึงกว่าและยังคงใช้อยู่มาถึง
ปัจจุบนั ส่วนการให้ปยุ๋ ทีเ่ ราใช้นนั้ ก็เป็นของโรงงานอย่างเดียวเลย
คือปุ๋ยน�้ำสูตร 4-16-00 ของซอยล์เมตซึ่งใส่ลงไปให้พร้อมกันกับ
น�ำ้ หยด รวมถึงใช้เครื่องวัดความชื้นในดิน (Agcura) เพราะสมัย
ก่อนเราวัดความชื้นจากการสังเกตด้วยตาเปล่าร่วมกับการใช้มือ
ขุดดินสัมผัสดูความชืน้ ด้วยตัวเอง ซึง่ มันแม่นย�ำน้อยและมีโอกาสสูง
ที่จะผิดเพี้ยน ดังนั้นจึงน�ำเครื่องวัดความชื้นที่มีเซ็นเซอร์รับส่ง
ข้อมูลผ่านกล่องช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความชืน้ ในดิน ความชืน้
ในอากาศ และอุณหภูมิ มาใช้แทน ประกอบกับช่วงหลังทีเ่ ราได้มา
ศึกษาเทคโนโลยีการท�ำอ้อยอย่างจริงจังถึงได้รวู้ า่ สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยให้เรา
สะดวก ลดความเสีย่ งสารพัด ช่วยเราให้นำ�้ ในปริมาณและเวลาที่
เหมาะสมและยั ง ช่ ว ยลดการเกิ ด โรคพื ช รวมถึ ง เพิ่ ม ผลผลิ ต
และคุณภาพได้มากกว่าแต่กอ่ น พ่อจ�ำนงค์เล่าด้วยความภาคภูมใิ จ
และยังไม่หยุดเรียนรู้ที่จะน�ำสิ่งที่มีอยู่ในไร่มาช่วยก�ำจัดวัชพืช
ซึง่ เป็นปัญหาตลอดกาลของเหล่ามิตรชาวไร่ ใคร ๆ ก็คงไม่ตอ้ งการ
ให้ มี ห ญ้ า อยู ่ ใ นแปลง เราจึ ง ต้ อ งตั ด อ้ อ ยสดไว้ ใ บคลุ ม ดิ น
แบบ 100% ทั่วทั้งไร่ พร้อมกับฉีดยาคุมบาง ๆ ไม่ให้หญ้าขึ้น
ซึ่งมันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราที่เคยต้องเสียไปกับค่าสาร
ควบคุมวัชพืชได้ปลี ะ 3-4 แสนบาท เมือ่ ไม่มหี ญ้าแล้ว อ้อยจะขึน้ ได้
เต็มทีแ่ ละมีปริมาณมากขึน้ เรือ่ ย ๆ พอเราได้เห็นผลงานทีไ่ ด้ทำ� เรา
ก็ยิ่งภูมิใจที่เราท�ำทุกอย่างให้งอกเงยมาได้จนถึงทุกวันนี้

ภูมิใจใช้เกษตรสมัยใหม่สู้ภัยแล้ง

และสิง่ ทีท่ ำ� ให้พอ่ จ�ำนงค์ภมู ใิ จในความเป็นมิตรชาวไร่พนั ธุแ์ กร่ง
แห่งภูเขียวคือการเอาชนะภัยแล้งได้สำ� เร็จ อย่างเมือ่ ฤดูแล้งปี 2562
ทีผ่ า่ นมาอาจเป็นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากส�ำหรับเกษตรกรหลายคน
เราเองก็เป็นหนึง่ ในนัน้ แต่ดว้ ยความทีเ่ ราเป็นเกษตรกรมาครึง่ ค่อนชีวติ
เราเจอปัญหามาแล้วทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะปรับระยะร่องอ้อย
ทีไ่ ม่พอดี การเผาอ้อยเพราะความไม่รู้ หรือแม้แต่ภยั แล้งทีเ่ ราเอง
ไม่ ส ามารถก� ำ หนดฟ้ า ฝนอะไรได้ แต่ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ เ ราท� ำ ได้
คื อ การหาวิธรี บั มือกับมันด้วยวิธที ไี่ ด้ผลมากทีส่ ดุ ตามสถานการณ์
หนนี้เราสู้โดยใช้ระบบน�้ำหยดก็ให้น�้ำไปอย่างต่อเนื่องหลังจาก
ที่ให้น�้ำครั้งแรกแล้วประมาณ 10-20 วัน หรือจนกว่าฝนจะมา
เราเตรียมรับมือไว้แล้ว เรามีบ่อบาดาลที่ขุดไว้ถึง 32 บ่อ และ
ระบบโซล่าเซลล์อีก 8 ชุด ท�ำให้แล้งหนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เพราะสิง่ เหล่านีช้ ่วยป้องกันอ้อยขาดน�้ำได้เป็นอย่างดี แม้ผลผลิต
จะน้อยกว่าที่เคยได้ไปบ้างแต่แล้งล่าสุดก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่
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แม้จะสนุกไปกับความส�ำเร็จจนหลงรักเกษตรสมัยใหม่ แต่ส�ำหรับพ่อจ�ำนงค์แล้วก�ำลังใจจากครอบครัวคือสิ่งที่ผลักดันและหนุนน�ำ
ให้ ทุ ก ย่ า งก้ า วยิ่งมั่นใจในวิถีนี้ เราโชคดีที่คนในครอบครัวทุกคนเข้าใจอย่างภรรยาเองก็มาช่วยท�ำไร่อ้อยเป็นประจ�ำ ก็ช่วยกันมาตั้งแต่
เริ่มต้นจากศูนย์ เขาเห็นปัญหาทีเ่ ราเจออยูเ่ รือ่ ย ๆ แต่เขาก็ยงั อยูเ่ คียงข้าง ให้กำ� ลังใจมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนลูกชายกับลูกสาวทัง้ สองคนเขาเห็นว่า
เรามุ ่ ง มั่ น กั บ การท� ำ ไร่ อ ้ อ ย เขาก็ ซึ ม ซั บ ความเป็ น เกษตรกรจากเราไป หลังจากเรียนจบ ลูกสาว (คุณกรรณิการ์ อรัญภูมิ) และลู ก ชาย
(คุณปรีชา อรัญภูมิ) ก็ได้น�ำความรู้ที่ร�่ำเรียนมาปรับใช้ในกิจการงานไร่ ท�ำให้เราไม่ต้องไปล�ำบากให้คนอื่นเขาเข้ามาจัดการ เราเองก็ยิ่งดีใจ
ทีล่ กู ทัง้ สองกลับมาสานต่อกิจการทีเ่ รารักและพวกเขาเองก็รกั มันด้วยเหมือนกัน รูส้ กึ ดีใจมากทีไ่ ด้สร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่ทเี่ ก่งกว่ารุน่ เราเสียอีก
เพราะปัญหาที่เราเคยเจอมาเราแก้ให้พวกเขาได้เห็นกันแล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาจัดการปัญหาเดิม ๆ เอาเวลาไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่า
และเมื่อพวกเขาเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดความภูมิใจในอาชีพชาวไร่อ้อย และส่งต่อความรู้สึกนี้ยังไปคนรุ่นหลานเราต่อไป สุดท้ายนี้ก็อยาก
ฝากถึงชาวไร่ดว้ ยกันว่าอะไรทีไ่ ม่รกู้ แ็ ค่ไปหาความรูเ้ พิม่ เติม อะไรทีเ่ ราไม่เคยท�ำ เราก็แค่ลงมือท�ำอย่างเต็มที่ ถึงจะล้มไปบ้างแต่เราก็ตอ้ งรีบลุกให้ไว
เพื่อที่เราจะได้ไปหาหนทางท�ำให้มันดีกว่านี้ให้ได้ สมัยนี้ทุกอย่างเข้าถึงง่ายไม่เหมือนรุ่นเราที่ไม่มีใครบอกอะไร เราต้องเดินไปหาความรู้
ด้วยตัวเอง เราลองผิดลองถูกมาพอสมควร เราเห็นการเปลีย่ นแปลงในการท�ำไร่มาเยอะ และมันก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่ท�ำให้เราไม่กลัว
ทีจ่ ะเริม่ สิง่ ใหม่ คนรุน่ ลูกรุน่ หลานโชคดีทไี่ ด้มาท�ำเกษตรสมัยใหม่ ดังนัน้ ก็ขอให้ตงั้ ใจและไม่กลัวทีจ่ ะผิดพลาด เมือ่ ผลลัพธ์ออกมาตามทีต่ งั้ ใจไว้
มันจะช่วยให้เราหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง คุณจ�ำนงค์กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มและแววตาที่เต็มเปี่ยมสุข
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ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา

ชุมชนเข้มแข็ง

และยั่งยืน
ร่วมอยู่ร่วมเจริญ

ไปด้วยกัน
ผูเ้ ขียน - คุณกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
ผูอ
้ ำ� นวยการด้านพั ฒนาชุมชนเพื่ อความยัง
่ ยืน

่ า่ ยพั ฒนาชุมชนอย่างยัง
่ น
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทีฝ
่ มิตรผล ได้ขบ
ั เคลือ
่ ยืน กลุม
โครงการพั ฒนาชุมชนอย่างยัง
ี พั ฒนาชุมชนฯ ของแต่ละโรงงานเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบการด�ำเนินงาน
่ ยืน โดยมีทม
ร่วมกับองค์กรและภาคีเครือข่ายการพั ฒนาในพื้ นที่ เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ของเกษตรกรชาวไร่ออ
้ ยและคนในชุมชนให้สามารถ
่ นงานพั ฒนาชุมชนได้เป็นไปตามเป้าหมายทีก
่ ำ� หนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการชุมชนอย่าง
พึ่ งพาตนเองได้ โดยการขับเคลือ
ยัง
่ ยืน ด้านการพั ฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย และด้านการพั ฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กลุ่มมิตรผลได้จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เพื่อติดตามผล
การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนด้วยความใกล้ชดิ โดยจะมีการจัดประชุมติดตามผลการด�ำเนินงานทุกไตรมาสควบคูก่ บั การลงพืน้ ทีส่ ญ
ั จร
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้เห็นถึงการขับเคลือ่ นงานอย่างแท้จริง และร่วมรับฟังการสะท้อนอุปสรรคและความส�ำเร็จจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีเ่ ข้าร่วม
โครงการการพัฒนาชุมชนฯ ส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการ
จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาต�ำบลทีค่ รอบคลุมทุกมิตกิ ารพัฒนา 5 ด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิง่ แวดล้อม สูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ พัฒนาชุมชนให้เติบโตและก้าวไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
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เครือข่ายต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนาฉบับนี้ เราจะขอพาพี่น้อง
มิตรชาวไร่ทกุ ท่านติดตามคณะกรรมการเพือ่ ความยัง่ ยืน กลุม่ มิตรผล
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงงาน
น�ำ้ ตาลมิตรภูเขียว อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จะมีอะไรน่าสนใจและ
สามารถน�ำไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้กบั พีน่ อ้ งได้บา้ ง ตามไปดู
กันเลยค่ะ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
กลุม่ มิตรผล น�ำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ คุณบรรเทิง
ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพืน้
ทีป่ ระชุมสัญจรเยีย่ มชมงานพัฒนาชุมชนรอบโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูเขียว
เพือ่ ร่วมกันวางกรอบงานพัฒนาชุมชนสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในทุกมิติ
โดยเริม่ ต้นลงพืน้ ทีจ่ ดุ ที่ 1 แปลงกินผัก ศูนย์กลางการรวบรวม
ผักและกระจายผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ซึง่ ภายในแปลงกินผักได้แบ่งพืน้ ที่
ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ โรงเพาะกล้า แปลงผัก โรงคัดแยกผัก และ
แหล่งน�ำ้ โดยมีพี่ ๆ พนักงานผูพ้ กิ ารในโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรง
ผูพ้ กิ ารเป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลแปลงกินผัก ทัง้ นีค้ ณะกรรมการเพือ่
ความยัง่ ยืนได้ให้คำ� แนะน�ำการบริหารจัดการพืน้ ที่ การรักษาคุณภาพ
ผลผลิต และการน�ำผลผลิตไปต่อยอด พร้อมให้กำ� ลังใจพนักงานผูพ้ กิ าร
ผูด้ แู ลแปลงกินผัก
จุดถัดมา คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังจุดที่ 2 ชุมชนบ้าน
กุดหัวช้า เยีย่ มชมกระบวนการปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
ของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านกุดหัวช้าง พร้อมกับเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการท�ำเกษตรอย่างยัง่ ยืนและแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งน�ำ้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนีย้ งั ได้พบปะคณะกรรมการ
ต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนา โดยมีกำ� นันต�ำบลหนองคอนไทยและตัวแทน
คณะกรรมการต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนาจากพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองคอนไทย
ต�ำบลโคกสะอาด ต�ำบลไชยสอ และต�ำบลชุมแพ ร่วมให้การต้อนรับ
และพาเยีย่ มชมผลิตภัณฑ์จากทางชุมชน อาทิ กลุม่ เย็บผ้าวน กลุม่
ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กลุม่ ข้าวอินทรีย์ และกลุม่
จักรสาน จากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรูจ้ ากฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ต่อจากนัน้ เดินทางไปยังจุดที่ 3 เยีย่ มชมกิจกรรมการพึง่ ตนเอง
ภายใน "ศูนย์เรียนรูต้ ำ� บลมิตรผลร่วมพัฒนาต�ำบลบ้านแก้ง" โดยมีพี่ ๆ
พนักงานผู้พิการในโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการเป็น
ก�ำลังหลักในการขับเคลือ่ นศูนย์ฯ แห่งนี้ รวมทัง้ ได้พบปะคณะกรรมการ
ต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนาต�ำบลบ้านแก้ง ร่วมปลูกต้นพยุง และต้นยางนา
พร้อมเชิญชวนตัวแทนชุมชนที่มาร่วมพบปะ ให้หันมาช่วยกันปลูก
ไม้ยนื ต้น เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์ พร้อมกับให้กำ� ลังใจ
และเสนอแนวทางการบริหารจัดงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยเน้น
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และจุดสุดท้ายได้เดินทางไปยัง "ศูนย์ปลูกเพราะสุข" แปลง
คุณชนากานต์ ลาภไพศาล (พี่ก�ำไร) ชาวไร่ในโครงการท�ำตามพ่อ
ปลูกเพ(ร)าะสุข รุน่ ที่ 1 ทีถ่ กู ยกระดับเป็นครัวเรือนต้นแบบการท�ำเกษตร
ผสมผสานบนขนาดพืน้ ที่ 11 ไร่ ซึง่ ภายในศูนย์ฯ มีกจิ กรรมพึง่ พาตนเอง
ภายในแปลงหลัก ๆ คือ การปลูกผักปลอดภัย การเลีย้ งปลาน�ำ้ จืด และ
การเลี้ยงไก่ไข่ โดยพี่ก�ำไรถือเป็นตัวอย่างส�ำคัญของคนวัยท�ำงาน
ทีต่ ดั สินใจลาออก และผันตัวมาลงมือพัฒนาพืน้ ทีข่ องตนเองในการท�ำ
เกษตรผสมผสานแบบพึ่งตนเอง จนสามารถเกิดเป็นรูปธรรมความ
ส�ำเร็จในปัจจุบัน ในการลงพื้นที่เดินเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของพี่กำ� ไร
ในครัง้ นีท้ างคณะกรรมการฯ ได้ให้กำ� ลังใจ ค�ำแนะน�ำในการพัฒนา
ต่อยอดศูนย์เรียนรูใ้ ห้เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการเรียนรูแ้ ก่ผคู้ นทีม่ คี วามสนใจ
เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรูส้ ชู่ มุ ชนต่อไป
่ ี่ นอ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ…หลังจากทีพ
้ งมิตรชาวไร่ได้ฟง
ั
บรรยากาศการลงพื้ นที่เยี่ยมชมรูปธรรมความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
่ สะท้อนถึงความมุง
ของคณะกรรมการเพื่ อความยัง
่ มัน
่ ยืน ซึง
่
ตัง
้ ใจของฝ่ายพั ฒนาชุมชนอย่างยัง
่ ยืนตามแนวทาง “ร่วมอยู่
ร่วมเจริญ” ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพั ฒนาเกษตรกรและชุมชนให้มี
่ ข
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
ี น
ึ้ ในทุกมิตท
ิ ง
ั้ ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับ
ต�ำบลสูก
่ ารวางรากฐานให้ชม
ุ ชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้อย่าง
้ วังว่าการได้แบ่งปันบรรยากาศ
มัน
่ คงและยัง
่ ยืน สุดท้ายนีห
การลงพื้ นที่ในครั้งนี้จะมีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้อง
น�ำกลับไปพั ฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข็มแข็ง
และยัง
ื ต้น
่ ยืนไปด้วยกันค่ะ เริม
่ ง่ายๆ จากการปลูกไม้ยน
่ ปลงตัวเอง หรืออยากเรียนรูเ้ พิ่ มเติมจากศูนย์
ในพื้ นทีแ
ปลูกเพ(ร)าะสุขของเกษตรกรในพื้ นทีแ่ ต่ละท่านก็ได้นะคะ
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กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ย�ำ้ จุดยืนเคียงข้าง
คนไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนเงินไปแล้ว

กว่า 270 ล้านบาท

เน้นหนุนหน่วยงานทางการแพทย์
ให้พร้อมรองรับการดูแลรักษาประชาชน
18
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สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
้ และ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงยืดเยือ
ทวี ค วามรุ น แรงในระลอกใหม่ นี้ กองทุ น
มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สูภ
้ ย
ั COVID-19
จึงยังคงสานต่อภารกิจของการอยูเ่ คียงข้าง
่ ะเร่งช่วยเหลือให้ประชาชน
คนไทย โดยมุง
่ มัน
่ ทีจ
เข้าถึงการตรวจรักษาได้ จากการสนับสนุน
ให้ ที ม แพทย์ แ ละพยาบาลสามารถเข้ า ถึ ง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันตัว
่ ำ� เป็นได้อย่างทัว
่ ด
ทีจ
ุ พร้อม
่ ถึงและรวดเร็วทีส
ส่ ง มอบก� ำ ลั ง ใจให้ บุ ค ลากรทั พ หน้ า เหล่ า นี้
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
กว่า 1 ปีทผ
ี่ า่ นมา กองทุนฯ ได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 270
ล้ า นบาท และยั ง คงเดิ น หน้ า ภารกิ จ ส� ำ คั ญ นี้ ต่ อ ไปจนกว่ า
สถานการณ์ในประเทศจะกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยการจัดตั้ง
กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สูภ
้ ย
ั COVID-19 มูลค่า
500 ล้านบาท ด้วยการระดมทุนของ 2 บริษท
ั นัน
่ มิตรผล
่ คือ กลุม
และ บริษท
ั บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ตัง
้ แต่เดือนมีนาคม 2563
ปั จ จุ บั น กองทุ น ฯ ได้ ใ ช้ ง บประมาณไปแล้ ว กว่ า 270
ล้านบาท

โดยเราได้ทำ� งานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของ
ภาครัฐ เช่น กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี
เป็ น ต้ น ในการชี้ เ ป้ า ว่ า จุ ด ไหนที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และต้ อ งการ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และแต่ละบริษท
ั ฯ จะใช้ทรัพยากร
ทีเ่ รามี ตลอดจนเครือข่ายในต่างประเทศ เข้ามาสนับสนุนความ
ช่วยเหลือ เราได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส�ำคัญ ๆ
่ ง CT Scan ห้องตรวจเชือ
้ ความดันลบ-บวก เครือ
่ ง
เช่น เครือ
้
ช่วยหายใจ หน้ากาก N95 ชุด PPE และแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ
ครอบคลุมทุกกลุม
่ เป้าหมาย เช่น แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุข ทหาร ต�ำรวจ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทัง
้ ในระดับ
จังหวัดและท้องถิน
่ รวมถึงชุมชนและเกษตรกรชาวไร่ทเ่ี ราดูแล
อยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 215 หน่วยงาน ครอบคลุม 35
จังหวัด นอกจากนี้ กลุม
่ มิตรผลและบ้านปู ยังได้จด
ั ท�ำประกัน
โควิด-19 ให้กับพนักงานเป็นสวัสดิการพิ เศษเพื่ อช่วยดูแล
่ งอีกด้วย
ความปลอดภัยอย่างต่อเนือ
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ห้องเรียนชาวไร่

เพิ่ มผลผลิตอ้อยตันต่อไร่สูงขึ้น
ด้วยปุ๋ยกระสอบที่ 3
ผูเ้ ขียน - คุณบุษยา พรมทา
่ างแผนกลยุทธ์กลุม
เจ้าหน้าทีว
่ ธุรกิจกลุม
่ งานอ้อย

หากพู ดถึ ง การใส่ ปุ๋ ย ในไร่ อ้ อ ยนี่ก็ เ ป็ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง
ที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพราะการใส่ปุ๋ยนอกจาก
จะต้องค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการบ�ำรุงอ้อยเพื่ อเพิ่ มผลผลิต
้ แล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ย ซึง
่ ประกอบด้วย
ต่อไร่ให้มากขึน
ค่าปุย
๋ และค่าจ้างแรงงานทีเ่ กษตรกรต้องจ่ายออกไปในแต่ละปี
่ างมิตรผลได้มง
หลักการใส่ปย
ุ๋ ทีท
ุ่ เน้นส่งเสริมให้กบ
ั มิตรชาวไร่
่
ได้นำ� แนวทางไปปฏิบต
ั ก
ิ ค
็ อ
ื การใส่ปย
ุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดน
ิ ซึง
่ ด
่ งการประหยัด
เป็นแนวทางทีเ่ หมาะสมทีส
ุ โดยจะช่วยในเรือ
่ ด
ค่าใช้จา่ ยมากทีส
ุ ในขณะเดียวกันก็ชว
่ ยลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เรื่องของสารตกค้าง เพราะการให้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินและตามความต้องการของอ้อยนั้นจะท�ำให้
่ ลูกในแปลงต้องการธาตุอาหาร N P K หรือ
ทราบว่าอ้อยทีป
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมากน้อยเพี ยงใด
หากมีการใส่ปุ๋ยเกินความจ�ำเป็นก็จะท�ำให้สูญเสียประโยชน์
เพราะจะเกิ ด การระเหิ ด จากตั ว ปุ๋ ย กลายเป็ น ไอหรื อ เกิ ด
่ มีฝนตก
การชะล้างเมือ

โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยกระสอบแรกที่เรียกว่า ปุ๋ย
รองพื้น กระสอบที่ 2 หรือปุ๋ยแต่งหน้า และกระสอบที่ 3 ใช้ใน
การเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะนิยมใช้ปุ๋ยสูตรผสมกับปุ๋ยยูเรียหรือใช้ยูเรี
ยอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและความอุดม
สมบูรณ์ของอ้อยในแต่ละพันธุ์
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16-16-8

16-8-8

อ้อยเริ่มดูดธาตุอาหารหลังจากการปลูกไปแล้ว 15 วัน หรือเริ่ม
มีรากงอกออกจากท่อนพันธุ์ท�ำให้ล�ำต้นอ้อยตั้งตัวและแตกหน่อได้ดี
เพื่อความสะดวกจึงแนะน�ำให้ใส่ปุ๋ยไปพร้อมท่อนพันธุ์ที่ปลูก เรียกว่า
ปุ๋ยรองพื้น แนะน�ำให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 หรือ 16-8-8 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่

เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน หรือเมื่ออ้อย
สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เป็นระยะที่
อ้อยแตกกอเพิ่มจ�ำนวนหน่อ และช่วงนี้เป็น
ช่วงเวลาที่อ้อยต้องการธาตุอาหารสูงที่สุด
แต่ปุ๋ยรองพื้นที่เราใส่ไปนั้นพืชดูดไปใช้หมด
แล้วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา นั่นเป็นเหตุว่า
เราต้องใส่ปุ๋ยแต่งหน้าให้อ้อยอีกครั้งหนึ่ง
โดยเน้นไนโตรเจน 50 เปอร์เซ็นต์ของความ
ต้องการทัง้ หมด เพือ่ ให้ออ้ ยได้รบั ธาตุอาหาร
ตามช่วงวัยได้เต็มที่ ส่วนโพแทสเซียมยัง
ไม่ต้องใส่ให้อ้อยในช่วงนี้ แนะน�ำปุ๋ยยูเรีย
สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
แอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21-0-0 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่

21-7-18

15-7-18

การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2 คือ ช่วงที่อ้อยจะมีอายุ 4-6 เดือน
ต้องเน้นโพแทสเซียม และไนโตรเจน แนะน�ำให้ใส่ ปุย๋ สูตร 21-7-18
อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหากอ้อยเจริญเติบโตได้ดีสามารถ
รวมการใส่ปยุ๋ แต่งหน้าครัง้ ที่ 1 และ 2 เป็นครัง้ เดียวได้ให้ปยุ๋ เมือ่ อ้อย
อายุ 4 เดือน ด้วยปุย๋ สูตร 21-7-18 หรือ 15-7-18 ร่วมกับปุย๋ ยูเรีย
อีก 10-25 กิโลกรัมต่อไร่

21-0-0

การใส่ปุ๋ยกระสอบที่ 3 เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
มิตรชาวไร่ ซึง่ หลักการคือต้องเลือกแปลงทีม่ ปี ระชากรของอ้อยหรือความหนาแน่นของอ้อย
มากพอสมควร แต่ถ้าเลือกแปลงที่อ้อยไม่สมบูรณ์ประชากรอ้อยห่าง เมื่อใส่ปุ๋ยไปแล้ว
ระหว่างต้นอ้อยจะมีวัชพืชขึ้นและกินปุ๋ยหมด ซึ่งการใส่ปุ๋ยกระสอบที่ 3 เหมาะในพื้นที่ดิน
ทรายหรือดินร่วนปนทราย แนะน�ำให้ใช้ปุ๋ยสูตร 21-7-18 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ สาเหตุ
ของการแบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง เนื่องจากลักษณะของดินทรายมีความสามารถในการดูดยึดธาตุ
อาหารต�่ำ จึงเกิดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างในดิน ดังนั้น การใส่อัตราที่เหมาะ
สมแต่มีการแบ่งใส่บ่อยครั้ง จึงช่วยให้รากอ้อยดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า
อีก 1 ทางเลือกหากไม่สะดวกในการใส่ปยุ๋ ถึง 3 ครัง้ แต่จบครบในครัง้ เดียว สามารถ
ใช้ปยุ๋ Controlled Release (CRF) เนือ่ งจากสามารถควบคุมการปลดปล่อยธาตุ N P K ได้
ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน การใส่ปุ๋ย Controlled Release (CRF) หลักการท�ำงาน
คือ ปุย๋ จะค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาตามช่วงระยะเวลาทีอ่ อ้ ยต้องการซึง่ ปุย๋ ตัวนี้
สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารต่อเนือ่ งถึง 10 เดือน หรือก่อนทีจ่ ะตัดอ้อยประมาณ 2 เดือน
เพือ่ ให้ตวั ปุย๋ นัน้ ถูกปลดปล่อย ให้ออ้ ยได้ใช้ประโยชน์ทงั้ หมดให้แล้วเสร็จก่อนตัด เพราะช่วงนัน้
เป็นช่วงของการสุกแก่ อ้อยจะลดการเจริญเติบโตและเริ่มสะสมความหวานเมื่อเข้าสู่
ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นความต้องการใช้ปุ๋ย
ก็จะลดน้อยลงมาก การใช้ Controlled Release (CRF) จึงถือว่าตอบโจทย์เกษตรกร
ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ปยุ๋ Controlled Release (CRF) หนึง่ ถุงจะมีราคาทีค่ อ่ นข้างสูง
แต่ สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจคื อ เราไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในส่ ว นของค่ า แรงเพิ่ ม ขึ้ น เพราะปุ ๋ ย
Controlled Release (CRF) สามารถครอบคลุมการใช้ปุ๋ยตั้งแต่การใส่ปุ๋ยกระสอบที่ 1
หรือกระสอบที่ 2 ได้เลย ดังนั้นจึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยกระสอบที่ 2 และ
กระสอบที่ 3 เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วการใส่ปุ๋ย Controlled Release จึงถือว่า
มีต้นทุนที่ต�่ำกว่านั่นเอง
มิตรชาวไร่จะเห็นว่า การใส่ปุ๋ยให้อ้อยดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดา
้ ปุย
แต่ความจริงแล้ว เรื่องของปุ๋ย ควรได้รับการวางแผน การวิเคราะห์ ก่อนซือ
๋
่ ก
มาใส่ให้ออ
้ ย เพื่ อให้ออ
้ ยได้ธาตุอาหารทีถ
ู ต้องเหมาะสม ไม่เสียเปล่า เราเองก็ไม่ตอ
้ ง
เสียทัง
้ แรง เวลา และต้นทุนนั่นเองค่ะ
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คนเก่งมิตรชาวไร่

A PROBLEM
IS A CHALLENGE
ปัญหาเป็นแค่บททดสอบ

่ ี
การบริหารจัดการทีด

นัน
่ คือค�ำตอบ
มยุลี ศรีอัครวิทยา
่ น
ปัญหาเป็นแค่บททดสอบ การบริหารจัดการทีด
ี น
ั่ คือค�ำตอบ

้ เ็ ป็นอย่างนัน
ในการท�ำไร่ออ
้ ย ปัญหามันมีอยูเ่ สมอ 30 ปีเป็นอย่างไร ตอนนีก
ั หามันจะพั ฒนาตามยุคสมัย
้ แต่ปญ
ทั้งเรื่องของคน ดิน น�้ำ ล่าสุดคือภัยแล้ง ถ้าเรากลัวเราก็จะไม่มีวันชนะไปได้... เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
่ า้ ทาย และถ้าเราจัดการได้มน
การจัดการ เราจะจัดการสิง
ั เป็นค�ำตอบสุดท้าย
้ อย่างไร มันคือสิง
่ ทีเ่ รียกว่า ปัญหา นัน
่ ทีท
ที่เราภาคภูมิใจ

คนเก่งมิตรชาวไร่ ฉบับนีข้ อพามิตรชาวไร่มาท�ำความรูจ้ กั กับผูห้ ญิงเก่งคนหนึง่ ทีค่ ลุกคลีอยูใ่ นวงการอ้อยมานานมากกว่า 30 ปี นับตัง้ แต่
เธอยังเป็นนักศึกษา จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่วิ่งตามคุณพ่อที่วิ่งไปซื้อของป่า จากยังไม่มีโรงงานน�้ำตาล จบจวนบัดนี้ ได้กลายมาเป็นผู้บริหาร
โรงงานอย่างเต็มตัว สามารถบริหารไร่อ้อยเป็นพันไร่ ด้วยก�ำลังคนเพียง 10 คน กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านเรื่องราวมากมาย เราก�ำลังพูดถึง
คุณมยุลี ศรีอัครวิทยา หรือ พี่ปุ๊ มิตรชาวไร่จากโรงงานมิตรภูเขียว ที่จะมาย้อนเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราฟังกัน
เริม
้ ก
ุ เบิกการท�ำไร่ออ
้ ยในเขตนี้
่ ต้นจากคุณพ่ อ ทีเ่ ป็นผูบ

คุณมยุลี ในวัย 47 ปี เล่าให้ฟงั ว่า ก่อนท�ำไร่ออ้ ย ทีบ่ า้ นจะไป
รับซือ้ ของป่ามาขาย แล้วพอมามีโรงงานน�ำ้ ตาลขึน้ จึงเริม่ ท�ำไร่ออ้ ย
โดยเริม่ ต้นจากคุณพ่อทีซ่ อื้ เก็บไว้แปลงแรกคือ 20 ไร่ และก็พอมีเงิน
ก็เพิ่มเรื่อย ๆ ที่ละ 10-20 ไร่ จนกระทั่งปี 2527 น�้ำตาลมิตรผล
มาตัง้ โรงงาน เราก็เริม่ ส่งตัง้ แต่ปแี รกตอนปี 2528 นับได้วา่ เป็นชาวไร่
รุน่ แรก ๆ เลย
ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เข้ามาช่วยงาน เพราะหลังจากที่จบก็ไป
ท�ำงานทีอ่ นื่ ก่อนประมาณ 1 ปี จนกระทัง่ ปี 2540 เห็นพ่อเหนือ่ ยมาก
ก็ เ ลยคิ ด ว่ า ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ เ ราจะต้ อ งเข้ า มาช่ ว ย ก็ เ ลยออกจาก
ที่ท�ำงานเก่าแล้วมาท�ำไร่ช่วยคุณพ่ออย่างเต็มตัว โดยตอนแรก
มีคณ
ุ พ่อเป็นโคชให้กอ่ น จากวันนัน้ ทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกอ้อยเพียง 20 กว่าไร่
ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 1,100 ไร่ ทีเ่ ป็นของเราเอง นีย่ งั ไม่รวมทีเ่ ราเช่า
อีกประมาณ 200 กว่าไร่
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ผูร
้ เิ ริม
่ น�ำรถตัดมาใช้ในยุคแรก ๆ ของชาวไร่

ด้ ว ยความที่ เ ข้ า มาคลุ ก คลี อ ยู ่ กั บ การท� ำ ไร่ สั ก ระยะหนึ่ ง
คุณมยุลเี ห็นกระบวนการท�ำงานตัง้ แต่ตน้ แล้วมองดูวา่ ปัญหาต่าง ๆ
ในการท�ำไร่มนั เกิดจากอะไร จึงตัดสินใจทีจ่ ะน�ำเอาเครือ่ งจักรมาใช้ใน
การท�ำไร่เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้
ประเด็นแรกที่ตัดสินใจน�ำรถตัดเข้ามาใช้ก็คือเริ่มขาดแคลน
แรงงาน เพราะว่าพื้นที่อ้อยเราเยอะขึ้น ดังนั้นต้องใช้ปริมาณคนตัด
มากขึ้น แล้วที่ส�ำคัญงานของเราต้องเสร็จให้ทันส่งโรงงาน เลยคิดว่า
รถตั ด มี ค วามจ� ำ เป็ น ซึ่ ง ตอนแรกใช้ ร ถตั ด ของโรงงานที่ เ ขามา
รับจ้างก่อน ลองดูวา่ มันเวิรค์ มัย้ แล้วเราก็มรี ถสิบล้อวิง่ ไปมา พอลองไป
ก็เห็นว่ามันดี เลยตัดสินใจซื้อรถตัดประมาณปี 2546 ตอนนั้น
ยังซื้อเป็นรถตัดมือสองอยูน่ ะคะ เพราะคันนึงตัง้ สิบล้าน เราไม่ไหว
เลยค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปก่อนดีกว่า

เรื่องประสิทธิภาพในการท�ำงานระหว่างคนกับรถตัดนั้น คุณ
มยุลเี ล่าให้เราฟังว่า ถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคน กับ
รถตัดนั้น มันก็ยากนะที่จะบอกว่าอันไหนมันจะมีประสิทธิภาพ
ทีด่ กี ว่ากัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราเห็นก็คอื พอเราใช้รถตัดแล้วงานเราเสร็จเร็ว
มาก พอเสร็จเร็วก็เลยท�ำให้เรามีเวลาไปท�ำงานอืน่ คิดสิง่ อืน่ ได้ ถึงแม้วา่
การใช้รถตัดต้องมีการซ่อมบ้าง แต่รถตัดไม่บน่ เรา (คุณมยุลหี วั เราะ)
แล้ ว อี ก หนึ่ ง ปั ญ หาเลยคื อ การที่ เ ราจ้ า งแรงงาน บางครั้ ง
ก็โกงเรา พอเราไปทวงเขามาก ๆ ก็มโี อกาสทีจ่ ะเป็นหนีส้ ญ
ู แต่พอหา
รถตัดมานี่ เป็นการแก้ปญ
ั หาได้อย่างดีเลย งานเสร็จเร็ว ไม่บน่ ไม่อู้ ไม่
โกง นีแ่ หละค่ะประโยชน์ของรถตัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้านการลดปัญหา
แรงงาน ซึง่ ก็ตอบโจทย์ได้มากจริง ๆ
พอหมดปัญหาเรือ่ งแรงงานไปแล้ว ปัญหาเรือ่ งต้นทุนก็หมดไป
ด้วย เพราะถ้าใช้คนตัดนอกจากจะมีตน้ ทุนค่าตัดแล้ว ยังต้องมีคา่ จ้าง
คนคีบอีก แต่พอใช้รถตัดก็อยูใ่ นกระบวนการเดียว ตัดด้วย คีบด้วย
เบ็ดเสร็จ ไม่ต้องเสียเงินในหลายส่วน เคยคิดค�ำนวณเปรียบเทียบ
ระหว่างก�ำไรทีไ่ ด้สมมติวา่ รถตัดคันนึงค�ำนวณอยูท่ ตี่ นั ละ 190 บาท หัก
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ แล้วเหลือก�ำไรตันละ 50 บาท ทีนพี้ อเราหีบสัก 10,000
ตัน เราก็จะได้กำ� ไร 500,000 บาท อย่างนีง้ า่ ยกว่า เราก็สามารถน�ำมา
ตัง้ เป็นเกณฑ์ได้เลยว่า ถ้าเราหีบเท่าไหร่ เราจะได้กำ� ไรเท่าไหร่ ก็ทำ� ให้
การท�ำงาน การบริหารการเงินได้งา่ ยขึน้ อีกด้วย
่ ของชาวไร่
ปัญหาภัยแล้ง อีกบทพิ สูจน์หนึง

ต้องยอมรับเลยว่า ปีทผี่ า่ นมาปัญหาภัยแล้งสร้างผลกระทบต่อ
ชาวไร่ เ ป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง ไม่ เ คยเจอภั ย แล้ ง หนั ก อย่ า งนี้ ม าก่ อ น
เอาเป็นว่าในรอบ 30 ปีทที่ ำ� ไร่มาเลยก็วา่ ได้ ตอนนัน้ ก็คดิ หนักมากจะ
ท�ำอย่างไรดี ก็พยายามหาแหล่งน�ำ้ ส่วนไหนที่เราสามารถสูบได้ ก็
พยายามสูบขึ้นมาเพื่อน�ำมาบรรเทาช่วงนั้นและจัดการภาวะนั้น
ให้ดีที่สุด นอกจากนั้นเรายังท�ำเรื่องน�้ำหยดอีกด้วย ก็สามารถช่วย
บรรเทาได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากพี่มีบ่อมากแต่ว่าขาดแรงงาน
เพราะว่าการวางน�ำ้ หยดต้องใช้หลายคน พอวางปุป๊ ระบบโอเค ก็ตอ้ ง
ไปวางต่อไปเรือ่ ย แต่ถา้ เป็นน�ำ้ บาดาลมันมีขดี จ�ำกัดเหมือนกันมันไม่ใช่
น�้ำบ่อ อย่างที่เขามารับจ้างเหมากัน ก็เลยต้องมีทั้งการจ้าง และใช้
แรงงานคนค่อนข้างเยอะส�ำหรับช่วงนัน้ แต่กผ็ า่ นมาได้ ถึงแม้วา่ จะไม่
100% ก็ตาม

คนงานหลักแค่ 6 คน ก็สามารถบริหารจัดการไร่
ทัง
้ หมดได้

การเลือกคนงาน เป็นอีกปัจจัยหลักทีค่ ณ
ุ มยุลเี ลือก เพราะ
จะเลือกคนงานทีม่ อื อาชีพถึงแม้วา่ จะจ่ายเงินแพงกว่าหน่อย แต่
ก็คมุ้ และไว้ใจได้ ส�ำหรับพีจ่ ะเลือก ลูกน้องทีท่ ำ� งานด้วยแบบมือ
อาชีพ เพราะอาชีพเขาคือท�ำไร่ออ้ ย อาจจะมีเป็นรับจ้างในไร่ออ้ ย
หรือบางรายก็เป็นเจ้าของไร่ออ้ ยรายเล็ก อย่างคนขับรถไถ เคย
เป็นลูกน้องโรงงาน รับจ้างขับรถแล้วแกก็มพี นื้ ฐานท�ำไร่อยูแ่ ล้ว
มีระเบียบวินัย ด้วยความที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อกันก็ปล่อย
เขาได้ เราก็ไม่ต้องไปยุ่ง หรือดูอะไรมากมาย เย็นก็เช็ครถ
เขาก็จะรายงานว่ากี่วันเสร็จ จะปลูกเมื่อไหร่ คือเขามีความ
รับผิดชอบของเขาได้ หากช่วงที่จ�ำเป็นต้องใช้คนเพิ่ม ก็จะมี
การจ้างแรงงานรายวัน เช่น ช่วงหีบอ้อย อาจจะเพิม่ มาเป็น 7-10 คน
ก็ตอ้ งท�ำ แต่พอเสร็จ ก็จบ เราก็สบาย มีลกู น้องทีม่ ปี ระสบการณ์
เชือ่ ใจได้ มีความซือ่ สัตย์ตอ่ กัน ซึง่ สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ เหมือนว่า
เรามีทงั้ เครือ่ งจักร และคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
เราก็สบายใจท�ำงานและท�ำให้เรามีเวลาไปท�ำอย่างอืน่ ได้มากขึน้
ส�ำหรับการสั่งงาน พี่ปุ๊ จะเป็นคนที่สั่งการทั้งหมดเพื่อ
ให้งานมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ "การสัง่ งานเราจะเป็นคนสัง่ เอง
ทัง้ หมด เราจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม พีอ่ าจ
จะงานเยอะบ้าง (หัวเราะ...) แต่วา่ เราก็ถามความเห็นเขา แต่เขา
ก็ท�ำงานตามเราสั่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะ แต่บางครั้งหากมีอะไรไม่
เหมาะสมเขาก็จะแนะน�ำเรา เช่น ดินแข็งนะ ไม่ควรไถ เราก็จะ
ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม ซึง่ เทคโนโลยีการสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์
อาจจะบ่อยหน่อย แต่กเ็ ป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการท�ำงานจริง ๆ "
จากประสบการณ์ท�ำไร่อ้อยมากกว่า 20 ปี คุณมยุลี
เน้นย�ำ้ ว่า ขณะนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นส�ำคัญในการท�ำไร่เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ทั้งรถตัด รถคีบ
ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ ส่วนระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหม่อื่น ๆ เช่น GPS ก็มีความส�ำคัญ เพราะ
ทุกอย่างมีการพัฒนาทีจ่ ะน�ำมาช่วยงานในไร่ให้มปี ระสิทธิผลมาก
ยิง่ ขึน้ เจาะลึกไปถึงการท�ำไร่สมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
ด้วยแล้ว มีหลายอย่างที่เราสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
ท�ำไร่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ทีนกี้ ข็ นึ้ อยูก่ บั เราว่า เราจะบริหาร
จัดการอย่างไรก็แค่นนั้ เอง
ส�ำหรับปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง
่ ม
่ งนับจากปีทแ
่ี ล้ว จนบัดนีก
้ ย
ทีม
ี าอย่างต่อเนือ
็ ง
ั คงมีอยู่
หรือปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด ที่กระทบทุกธุรกิจ ซึ่ง
ชาวไร่อย่างเราก็หนีไม่พ้นเช่นกัน ก็อยากเป็นก�ำลังใจให้
กับทุกคนค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ แก้ปัญหากันไป พึ งระลึก
เสมอว่าสติ และการบริหารจัดการที่ดีจะท�ำให้เราสามารถ
แก้ปัญหา และสามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้ด้วยดี
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

THAILAND’S AGTECH
INNOVATION TREND
เทรนด์นวัตกรรมการเกษตร
ส�ำหรับประเทศไทย
ผูเ้ ขียน - คุณดาวรุณี ศรีงาม
่ างแผนกลยุทธ์กลุม
เจ้าหน้าทีว
่ ธุรกิจอ้อย

ต้องยอมรับว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในไทย ได้กอ
่ ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทัง
้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม การหยุดชะงัก
้ รวมถึงการเลิกจ้างงานท�ำให้คน
่ งจากแรงกดดันของสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
ของธุรกิจไปจนถึงการปิดกิจการ การลดแรงงาน เนือ
ไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่ย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่ อสร้างลู่ทางประกอบอาชีพใหม่ เลี้ยงชีวิตและครอบครัว มิตรชาวไร่ฉบับนี้
ขอน�ำเสนอ 7 เทรนด์นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาแนะน�ำ โดยแนวคิดเกษตรนวัตกรรม ที่น�ำไปปรับใช้กับ
้ สะดวกขึน
้ ลดต้นทุน ตลอดจนช่วยเพิ่ มผลผลิตให้มากขึน
้ โดยไม่ตอ
ภาคการเกษตรนัน
้ งไปเสียเวลา
้ จะช่วยให้การท�ำเกษตรง่ายขึน
และเสียเงินกับวิธก
ี ารท�ำเกษตรแบบเดิม มีอะไรบ้างไปดูกน
ั เลย

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เป็นการน�ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพมาประยุกต์ให้เกิดธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ
ไม่วา่ จะเป็นความต้องการอาหารปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน โดยมี
4 แนวทางที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การใช้ประโยชน์จากไมโครไบโอมของจุลินทรีย์ดินเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
และการเพิ่มผลผลิตของพืช
• ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
• การสร้างพืชที่มีคุณลักษณะตามความต้องการโดยการดัดแปลงยีน
• การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่
1. Agriculture Bio Technology

เกษตรดิจิทัล เป็นเทรนด์ใหญ่ที่ทั่วโลกต้องการเพื่อช่วย
สนับสนุนการท�ำการเกษตร และการก้าวสู่ 5G จะท�ำให้เกษตรดิจิทัลเติบโตและเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้เซนเซอร์เก็บข้อมูลระดับน�ำ้ ทีแ่ ปลงนาข้าว ใช้วดั ความชืน้ ในแปลง
พืชผลการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถดูขอ้ มูลจากทีบ่ า้ นได้ผา่ นมือถือ และการใช้ปญ
ั ญา
ประดิษฐ์ หรือ AI ที่สามารถประมวลผลคาดการณ์ผลผลิต ตรวจสอบโรคและการเจริญ
เติบโตของพืชได้อย่างแม่นย�ำ ตลอดจนการใช้บล็อกเชนเพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติ และ
ข้อมูลย้อนหลังด้านต่าง ๆ ในการสร้างความเชือ่ มัน่ ความถูกต้อง และปลอดภัยของผลผลิต
2. Digital Agriculture
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3. New Farming Model การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ เป็นการท�ำเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical

Farm ทีเ่ หมาะส�ำหรับการท�ำเกษตรในเขตเมืองทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัด ซึง่ ขณะนีไ้ ด้เริม่ มีการพัฒนาขึน้ บ้างแล้ว
ในประเทศไทย รวมไปถึงประเทศเพือ่ นบ้านอย่างสิงคโปร์กป็ ระกาศนโยบายสนับสนุนการปลูกผักบนดาดฟ้า
นอกจากนี้ อีกสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ และเป็นเทรนด์แนวโน้มคือระบบฟาร์มเลีย้ งแบบปิด ซึง่ แมลงก�ำลังจะกลาย
เป็นโปรตีนทดแทนของเนือ้ สัตว์ประเภทต่าง ๆ โดยมีตวั อย่าง เช่น YNsec สตาร์ทอัพชาวฝรัง่ เศสทีม่ รี ะบบ
การเลีย้ งแมลงขนาดใหญ่ดว้ ยระบบอัตโนมัตติ ลอด 24 ชม. ด้วยก�ำลังผลิต 20,000-25,000 ตันต่อปี
4. Agriculture Robotic and Automation เครือ
่ งจักรกลเกษตร หุน่ ยนต์ และระบบอัตโนมัติ

แม้วา่ ตอนนีจ้ ะมีแรงงานกลับถิน่ ฐาน และมีคนสนใจท�ำเกษตรกรรมมากขึน้ แต่ตอ้ งมีแนวทางในการดึงดูด
ให้คนหันมาท�ำการเกษตรด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยประหยัดแรงงาน สามารถท�ำการเกษตร
ได้เหมือนเกมปลูกผักโดยมีระบบต่าง ๆ ช่วยสนับสนุน เช่น การใช้หุ่นยนต์มาช่วยดูขั้นตอนต่าง ๆ
แทนมนุษย์ โดย สตาร์ทอัพของอิสราเอล อารักกา ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ใช้ในการผสม
เกสรในโรงเรือน โดยมีระบบ AI ที่จะบอกได้ว่าดอกไม้มีความพร้อมส�ำหรับการผสมเกสรดอกไม้เมื่อ
อุณหภูมแิ ละระดับความชืน้ เหมาะสม ทัง้ นี้ ส�ำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่มหี นุ่ ยนต์ไปใช้งาน ส่วนใหญ่
จะเป็นการประยุกต์ใช้โดรน เช่น สตาร์ทอัพไทย เทวดา คอร์ป ที่น�ำโดรนไปใช้ในการปลูกข้าว
ได้อย่างแม่นย�ำสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงสองเท่า
5. Agriculture Service บริการทางธุรกิจเกษตร ในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 เป็นช่วงทีป
่ ระชาชน

ส่วนใหญ่ทำ� งานทีบ่ า้ น และมีความจ�ำเป็นต้องสัง่ สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
แพลตฟอร์ทั้งตลาดอีคอมเมิร์ซ และระบบขนส่งอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และช่วยในการส่งสินค้าอาหาร-เกษตรแบบเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องพัฒนาบริการที่ตอบ
สนองกับความต้องการของเกษตรกรและผูค้ า้ ควบคูก่ นั ไปด้วย เช่น ระบบการจองอุปกรณ์การเกษตร
ทีค่ ล้ายคลึงกับการจองรถเพือ่ การเดินทางทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั ระบบการประมูลสินค้าเกษตร
เพือ่ ให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของตลาด และระบบเชือ่ มโยงผลผลิตทางการ
เกษตรกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหารเพื่อให้การผลิตและการค้าขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6. Logistic and Postharvest การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและการขนส่ง ประเด็นนี้

เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายอย่างมาก เนือ่ งจากสินค้าเกษตรเมืองร้อนของไทยมีผวิ เปลือกบาง ท�ำให้
ง่ายต่อการเน่าเสีย และเก็บรักษายาก ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรเร่งสร้างธุรกิจนี้ ได้แก่ การเลือกใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ ดื อายุและเก็บรักษาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงกระบวนการทีไ่ ม่ใช้สาร
เคมี ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ และไม่ทำ� ลาย
ผลิตภัณฑ์ เช่น ตูค้ อนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศด้วยโอโซนทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้
การใช้สารเคลือบผิวเพือ่ ยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้นานขึน้
7. Biorefinary ธุรกิจไบโอรีไฟนารี ซึง่ เป็นอีกหนึง่ กลุม
่ อุตสาหกรรมเกษตรทีม่ โี อกาส

เติบโตและหลายภาคส่วนให้ความสนใจ โดยเป็นการแปรรูปวัตถุดบิ ทางการเกษตรหรือ
ของเหลือทิ้งจากการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์
แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่น ๆ ให้ท�ำหน้าที่เสมือนโรงงาน (Cell factory) ให้ได้
เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น เชื้อเพลิงและพลังงาน ชีวเคมีภัณฑ์
อาหารสัตว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ์
เกษตรกรรม เป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นต้นทุนของประเทศไทย เป็นธุรกิจที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการด�ำรงชีวต
ิ ทัง
้ า่ ง ๆ มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
้ ยังสามารถน�ำความรูต
่ ร้างมูลค่าได้เป็นอย่างดี โดยเทรนด์นวัตกรรมทัง
ทีส
้ 7 สาขา ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต
จากฟาร์มถึงผูบ
้ ริโภค การท�ำเกษตรด้วยการต่อยอดภูมป
ิ ญ
ั ญาพร้อมน�ำเทคโนโลยี และ
่ จะช่วยให้ผป
่ี นใจสามารถน�ำไป
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึง
ู้ ระกอบการ เกษตรกร หรือผูท
้ ส
่ วข้องได้อย่างยัง
เป็นแนวทางสร้างรูปแบบธุรกิจ รวมถึงการสร้างอาชีพใหม่ทเี่ กีย
่ ยืน
www.mitrpholmodernfarm.com
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ของเล่นชาวไร่

KUBOTA

INTELLIGENCE SOLUTIONS (KIS)

คูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ

เชื่อมต่อการท�ำงาน จัดการแบบมืออาชีพ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันได้มีการน�ำเครื่องจักรกลการเกษตร
เข้ามาใช้ในการท�ำไร่มากขึ้น เพื่ อช่วยในเรื่องประหยัดแรงงานคน ย่นระยะเวลา
้ และยังได้ผลผลิตทีม
่ ค
ในการท�ำไร่ให้รวดเร็วมากยิง
ี ณ
ุ ภาพ อีกทัง
ั ยังให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนยีเข้ามาใช้
้ เทรนด์ในปัจจุบน
่ ขึน
เพื่ อให้เครื่องจักรกลการเกษตรท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความแม่นย�ำสูง เครื่องจักรกลทางการเกษตรระบบอัตโนมัติ
้ อีกด้วย วันนีเ้ ราขอแนะน�ำแอปพลิเคชันทีใ่ ช้รว
่ ำ� งานได้ทง
่ งจักรกล
ทีท
่ มกับเครือ
้ั วันทัง
้ คืน ก็เข้ามามีบทบาทในการท�ำเกษตรมากขึน
การเกษตรจากคูโบต้ามาแนะน�ำให้พี่น้องมิตรชาวไร่ได้รู้จัก เพราะเชื่อว่าพี่ น้องมิตรชาวไร่หลายท่านก็ได้มีการน�ำเครื่องจักรกล
การเกษตรของคูโบต้ามาใช้งานในไร่อย่างแน่นอน

KUBOTA Intelligence Solution หรือ KIS คือ นวัตกรรมใหม่จากคูโบต้าที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้าของคูโบต้ากับระบบเทเลเมติกส์ที่จะ
เข้ามาเป็นผู้ช่วยให้ชาวไร่รับทราบข้อมูลการท�ำงานต่าง ๆ ของตัวรถได้ตลอดเวลา สามารถรู้พิกัด เก็บข้อมูลการท�ำงานย้อนหลัง เพื่อน�ำข้อมูล
การใช้งานมาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�ำงานต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานแก่ชาวไร่ได้
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ป้องกันการโจรกรรม
ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ

บ�ำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม
อัจฉริยะ

การใช้งานเบื้องต้น
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GOSSIP ชาวไร่

โรงงานมิตรผลด่านช้าง
จัดกิจกรรมบ�ำรุงตออ้อย น�ำชาวไร่กลุม่ ใช้รถตัด ชมสาธิตพรวนพูนโคน พร้อมฝังปุย๋
โดยใช้เครือ่ งมือผาลคลุกใบอ้อย ร่วมพูดคุยอธิบายขัน้ ตอนการท�ำงานและประโยชน์ในการ
ใช้งาน ฯ ซึง่ ท�ำให้แปลงอ้อยทีใ่ ช้รถตัดสามารถตัดอ้อยในฤดูกาลถัดไปให้ชดิ ดิน และไว้ตอ
ได้นานยิง่ ขึน้

โครงการขยายเกษตรสมบูรณ์

จัดกิจกรรมรณรงค์กลุ่มย่อย ในหัวข้อ "บ�ำรุงรักษาอ้อยตอและเพิ่มผลผลิตตันต่อไร่"
ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารท�ำไร่ออ้ ย มุง่ เน้นสร้างวิทยากรชาวไร่ ด้วยการสอนให้ชาวไร่ ได้ทดลองปฏิบตั จิ ริง
เสริมทักษะและความเข้าใจ ช่วยให้ชาวไร่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากชาวไร่สชู่ าวไร่ได้ดยี งิ่ ขึน้

โรงงานน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

จัดกิจกรรมป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูอ้อย ด้วยวิธีการควบคุมศัตรูโดยชีววิธี ได้น�ำ
เอาตัวเบียนส่งมอบให้กบั ชาวไร่พร้อมทัง้ แนะน�ำวิธกี ารใช้และการฝึกส�ำรวจเพือ่ ตรวจ
หาโรคและแมลงในแปลงอ้อยให้กับชาวไร่
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โรงงานน�้ำตาลมิตรภูเขียว
จัดกิจกรรมร่วมส�ำรวจพืน้ ทีข่ องเกษตรชาวไร่ในแปลงปลูกอ้อย
ตุลา ทีพ่ บการท�ำลายของหนอนกออ้อยในช่วงนี้ และมอบแตนเบียนไข่
ไตรโคแกรมม่ า พร้ อ มแนะน� ำ วิ ธี ก ารปล่ อ ยแตนเบี ย นไข่ ไ ตรโค
แกรมม่าเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนกออ้อยช่วง
ระยะอ้อยแตกกอ

จัดกิจกรรมเข้าเยีย่ มเกษตรกรทีม่ กี จิ กรรมการปลูกอ้อยน�ำ้ ราด
และมีกิจกรรมการให้น�้ำอ้อย แนะน�ำวิธีการให้น�้ำอ้อยปลูกใหม่ด้วย
ระบบน�้ำหยด ใช้เวลา/รอบการให้น�้ำไม่น้อยกว่า 15-20 ชม. หรือ
จนกว่าจะมั่นใจว่าดินมีความชื้นมากพอที่จะช่วยให้อ้อยงอก 100%
รวมถึงแนะน�ำเครือ่ งวัดความชืน้ อัตโนมัตใิ ห้ชาวไร่รถู้ งึ คุณสมบัติ ข้อดี
ของอุปกรณ์แนะน�ำปริมาณการให้นำ�้ และเวลาการให้นำ�้ ทีเ่ หมาะสม
ประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟฟ้า และลดแรงงานในการให้น�้ำ ซึ่งชาวไร่
มีความดีใจที่มิตรผลดูแลสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
มาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ใช้อยู่เสมอ

โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง
จัดกิจกรรมประชุมชาวไร่ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
โดรน เพื่อก้าวสู่ Smart Farm การจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ โดยให้
ชาวไร่เข้ามาเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีโดรน สาธิตการฉีดพ่นสารก�ำจัด
วัชพืช/พ่นปุ๋ยทางใบ ถือเป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือทีจ่ ะเข้ามาช่วยในเรือ่ ง
การจัดการไร่ได้รวดเร็ว ทันเวลา ลดเวลาการจัดการไร่ ลดการใช้
แรงงาน มุ่งสู่การท�ำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

จั ด กิ จ กรรมลงพื้ น ที่ เ ข้ า พบชาวไร่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ร ะบาดของ
หนอนกอและด้วงหนวดยาวด้วยความห่วงใย ได้ให้ค�ำปรึกษา และ
แนะน�ำวิธีการสังเกตุ ตรวจแปลงอ้อย วิธีการป้องกัน ก�ำจัดโรคและ
แมลง พร้อมทั้งมอบแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า และเชื้อราเขียวให้
กับชาวไร่ เพื่อด�ำเนินการป้องกัน บ�ำรุงรักษาอ้อยให้ได้ผลผลิต
ต่อไร่สูง
www.mitrpholmodernfarm.com
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ไลฟ์สไตล์มิตรชาวไร่

WATER
FOOTPRINT

รอยเท้าน�้ำส�ำคัญอย่างไร
มารู้จักกับเทรนด์การผลิต

สินค้าเกษตรที่ตอบโจทย์
การใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืนกันเถอะ
่ ใิ ช่ทางภาษี (Non-Tariff Barว่ากันว่าภายในระยะเวลาอันใกล้น้ี น�ำ้ อาจกลายเป็นมาตรการกีดกัน
้ ทางการค้าทีม
riers : NTB) เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน�้ำของโลกส่อแววความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ หลายหน่วยงาน
่ ายในไม่กีป
่ ีขา้ งหน้า ประเทศผูน
่ น
่ งสิง
มองว่า มีความเป็นไปได้สง
ู ทีภ
้ ำ� เข้าสินค้าเกษตรทีห
ั มาตระหนักเรือ
่ แวดล้อม เช่น
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจมีแนวโน้มกดดันให้มีการประกาศน�ำค่า Water Footprint มาใช้เป็นมาตรฐานบังคับ
ให้ประเทศผู้ผลิตต้องด�ำเนินการไม่ให้สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว

Water Footprint กลายเป็นเทรนด์การผลิตสินค้าเกษตร
ของโลกที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และจะเข้ า มามี บ ทบาทในภาคเกษตร
มากขึ้นในอนาคต เป็นประเด็นที่หลายประเทศต่างให้ความส�ำคัญ
มากขึ้นในแง่ของการใช้ทรัพยากรน�้ำเพื่อผลิตสินค้าอย่างยั่งยืน มี
ค่าชี้วัดการผลิตสินค้าที่ชัดเจน นอกจากจะแสดงปริมาณน�้ำใช้ และ
ปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อยออกมาแล้ว ยังแสดงสถานที่ และระยะเวลา
ที่เกิดการใช้น�้ำอีกด้วย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
Blue Water Footprint (รอยเท้าน�้ำสีฟ้า) หมายถึง
ปริมาณน�้ำจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งแหล่งน�้ำผิวดิน เช่น น�้ำในแม่น�้ำ
ทะเลสาบ อ่างเก็บกักต่าง ๆ และแหล่งน�้ำใต้ดิน ได้แก่ น�้ำบาดาล
ที่ถูกน�ำมาใช้ในการผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
Green Water Footprint (รอยเท้าน�้ำสีเขียว) ปริมาณน�้ำ
ที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินที่ถูกใช้ไปในการผลิตสินค้า และ
บริการ โดยเฉพาะการผลิตพืชผลทางการเกษตร การท�ำไม้ การ
เลี้ยงสัตว์
Gray Water Footprint (รอยเท้าน�้ำสีเทา) ปริมาณน�้ำเสีย
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งค�ำนวณจาก
ปริมาณน�้ำที่ใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียให้เป็นน�้ำดีตามค่ามาตรฐาน
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ส� ำ หรั บ ประเทศไทย พบว่ า มี ก ารบริ โ ภคน�้ ำ
ภายในประเทศสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก คือมีปริมาณ
2,223 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี รองจากอันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 2,480 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี และ
อันดับ 2 อิตาลี 2,332 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี
โดยปริมาณการใช้น�้ำของไทยร้อยละ 90 อยู่ใน
ภาคการเกษตร เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่ ส�ำ คั ญ ของโลก ผนวกกั บ อยู ่ ใ น
ฐานะเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรหลักของโลก
จึงท�ำให้ทรัพยากรน�้ำของไทยถูกน�ำไปใช้ในการผลิต
สินค้าเกษตรดังกล่าว
การได้ ม าของค่ า Water Footprint
่ อ
ทีน
้ ยลง ต้องใช้นวัตกรรมช่วย

ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นอุ ป ทานน�้ ำ ของไทย
นั บ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ค วบคุ ม ได้ ย าก เพราะแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กดดันท�ำให้
ปริมาณน�้ำมีแนวโน้มลดลงจ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การ
ปรับเปลี่ยนด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่ต้องมีการใช้น�้ำ
อย่ า งประหยั ด มากขึ้ น ตามเทรนด์ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรที่ค�ำนึงถึงปริมาณการใช้น�้ำตลอดกระบวนการ
ผลิตอย่างคุ้มค่าซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เกษตรเพื่อการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยและ
พัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ที่ทนแล้ง และการเลือกเพาะ
ปลูกพืชพันธุ์ที่ใช้น�้ำน้อย ก็เป็นทางเลือกที่ควรต้อง
ด�ำเนินการไปพร้อม ๆ กันอย่างเร็วที่สุด
นับเป็นข่าวดี ที่ภาคเกษตรของไทยที่ผ่านมา
ได้ ข านรั บ และปรั บ เปลี่ ย นมาท� ำ เกษตรอั จ ฉริ ย ะ
(Smart Farming) กันมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะการใช้
เกษตรแม่นย�ำ (Precision Farming) การให้น�้ำระบบ
น�้ำหยด (Drip Irrigation) และระบบควบคุมการรดน�้ำ
อัจฉริยะ (Smart Farm Kit) เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างชาญฉลาด
ทั้งการวางแผนการผลิต ค�ำนวณอุณหภูมิ การใส่ปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมระบบน�้ำ
ท�ำให้พืชได้รับน�้ำในปริมาณที่พอดี ลดการสิ้นเปลือง
ของทรัพยากร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐ และทุกหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งพร้ อ มใจสนั บ สนุ น และถ่ า ยทอด
องค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมการเกษตรให้เกษตรกรมี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ จึ ง จะน� ำ ไปสู ่ แ นวทางการผลิ ต
สินค้าอย่างยั่งยืนได้ แม้จะยังไม่สามารถท�ำครอบคลุม
ได้กับทุกพืชของไทย แต่ก็เป็นแนวทางที่ดีในการลด
การใช้นำ�้ ในพืชส�ำคัญอย่างข้าว มันส�ำปะหลัง ผัก ผลไม้
เป็นต้น

แม้ขณะนี้ Water Footprint ในไทยจะยังไม่ได้บังคับเป็นมาตรฐานให้ผู้ผลิต
สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกต้องด�ำเนินการ แต่จะเป็นแนวทางที่ดีมากขึ้นหากไทย
สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับมาตรฐานดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากภาครัฐมีการบังคับใช้เป็นกฎหมาย เพราะนอกจากจะเป็นการบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน�้ำ และน�ำไปสู่แนวทางการใช้น�้ำอย่างยั่งยืนแล้ว การมีฉลาก Water
Footprint บนผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างจุดเด่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า
ในแง่ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนหากผู้ผลิตทราบถึงระดับของ Water
Footprint ของผลิตภัณฑ์ตัวเองว่าใช้ทรัพยากรน�้ำในการกระบวนการผลิตเท่าใด
ก็จะสามารถแก้ปัญหาเพื่อลดการใช้น�้ำได้อย่างตรงจุด ยังช่วยยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ในระยะยาว
่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ น�ำ้ เป็นทรัพยากรทีม
่ อ
จากทีก
ี ยูอ
่ ย่างจ�ำกัด แต่ความ
้ ตามการเติบโตของประชากร และเศรษฐกิจ คาดว่า
ต้องการใช้นำ�้ มีเพิ่ มขึน
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) จะเข้ามามีบทบาทต่อการก�ำหนด
นโยบายการค้าในอนาคตโดยเฉพาะตลาดในยุโรป และอเมริกา เพื่ อตระหนัก
ให้เห็นถึงความส�ำคัญเรื่องการอนุรักษ์น�้ำ และการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตเราอาจจะเห็นการน�ำฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
(Water Footprint) มาแสดงบนผลิตภัณฑ์เพื่ อให้ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค
ให้ความส�ำคัญกับการใช้น้ำ� ในการผลิตสินค้าต่อไป
่ า
ทีม
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ปุย๋ ดี ท�ำให้ดนิ ดี
หัวมันฯ ใหญ่
เปอร์เซ็นแป้งสูง

คุณมัสธิณยี ์ โขนกระโทก
เกษตรกรปลูกมันส�ำปะหลัง จ.นครรำชสีมำ

ช่วงรองพืน้ ปลูก
ปุย๋ อินทรีย์
อัตรำ 50 ก.ก./ไร่

ช่วงรองพืน้ ปลูก
สูตร 16-8-8
อัตรำ 25 ก.ก./ไร่

ช่วงระเบิดหัวมัน
สูตร 14-7-35
อัตรำ 50 ก.ก./ไร่

มันส�าปะหลัง เป็นอีกหนึง่ พืชเศรษฐกิจทีม่ กี ารปลูกกันหลายพืน้ ที่
ในประเทศไทย โดยการปลูกใช้เวลาเกือบ 1 ปี จึงจะเก็บผลผลิตส่ง
จ�าหน่ายได้ ซึง่ การปลูกมันส�าปะหลังบางพืน้ ทีไ่ ม่มเี ขตน�า้ ชลประทาน
ต้องรอฝนจากธรรมชาติ แต่เกษตรกรมีการวางแผนการปลูกและ
ดูแลแต่ละช่วงส�าคัญได้อย่างดี จึงท�าให้ผลผลิตทีไ่ ด้มคี ณ
ุ ภาพและ
ปริมาณต่อไร่จา� หน่ายได้ผลก�าไร

มันส�ำปะหลัง พืชไร่ดแู ลไม่ยำก

เกษตรกรหญิงเกร่ง จากบ้านด่านขุนทด

เผยเทคนิคปลูกมันส�าปะหลัง 200 ไร่ เลีย้ งดูครอบครัว

คุณมัสธิณยี ์ โขนกระโทก (พีม่ ะนาว) เกษตรกร ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา มีความช�านาญในเรือ่ งของการท�าไร่มนั ส�าปะหลัง โดย
ยึดการปลูกมันส�าปะหลังมาเป็นงานสร้างรายได้ เพราะการปลูกพืช
ชนิดนีไ้ ม่ตอ้ งการการดูแลมากนัก สามารถปล่อยให้เจริญเติบโตได้
เองตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เมือ่ ได้อายุทสี่ ามารถเก็บเกีย่ วได้
ตามฤดูกาลก็ชว่ ยสร้างเงินให้กบั เธอได้อย่างดี
คุณมัสธิณยี ์ เล่าว่า ปลูกมันส�าปะหลังมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดย
ได้ยดึ อาชีพนีเ้ ป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ ในช่วงแรกเธอ
เริม่ ปลูกในเนือ้ ที่ 40 ไร่ เมือ่ การปลูกประสบผลส�าเร็จ จึงพัฒนาการ
ปลูกและขยับขยายการปลูกเรือ่ ยๆ ท�าให้เวลานีป้ ลูกมันส�าปะหลังอยู่
บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 200 ไร่
“ช่วงแรกทีม่ าท�าไร่มนั ส�าปะหลัง เราก็มกี ารปรับตัวหลายอย่าง
เพราะพืน้ ทีป่ ลูกไม่ได้เป็นเขตพืน้ ทีน่ า�้ ชลประทาน พึง่ พาแหล่งน�า้ ฝน
ธรรมชาติอย่างเดียว แต่พชื ชนิดนีไ้ ม่ตอ้ งดูแลอะไรมาก ปลูกทิง้ ไว้ได้
“หลังจากทีเ่ ราใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 2 แล้ว รอต่อไปอีกประมาณ 5-6 เดือน
ใช้ปยุ๋ อินทรียร์ ำคำถูกกว่ำปุย๋ เคมี
เลย พอครบก�าหนดทีเ่ ก็บเกีย่ วส่งขายได้ มันก็ทา� ให้เราสามารถรูห้ ลัก หัวมันส�าปะหลังก็จะโตพอทีจ่ ะเก็บเกีย่ วส่งขายได้ โดยการดูแลไร่มนั
ช่วยฟืน้ ฟูดนิ ช่วยลดต้นทุนกำรปลูก
การปลูก และมีแผนการจัดการทีด่ ขี นึ้ ท�าให้มนั ส�าปะหลังเป็นเหมือน ไม่คอ่ ยมีปญ
ั หาในเรือ่ งของโรคและแมลง แต่ทเี่ ราดูแลหลักๆ จะเป็น
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซอยล์เมตปลูกมันส�าปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับ
แหล่งสร้างเงิน ท�าให้เรามีเงินใช้จา่ ยมาจนถึงทุกวันนี”้ คุณมัสธีณยี ์ บอก ในเรือ่ งของการก�าจัดวัชพืชทีอ่ ยูใ่ นแปลงปลูกเท่านัน้ ค่อยหมัน่ ดูแล สมัยก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ คุณมัสธีณีย์ บอกว่า ปุ๋ยอินทรีซอยล์เมต
ไม่ให้มหี ญ้าขึน้ จนกว่าจะเก็บเกีย่ วหัวมัน” พีม่ ะนาว บอก
นอกจากช่วยปรับสภาพดินให้ดแี ล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนการปลูก
ปลูกมันส�ำปะหลัง 1 ครัง้ ต่อปี
ผลผลิตมันส�ำปะหลัง
เพราะแต่เดิมปลูกมันส�าปะหลังแต่ละปีต้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายสูตร
ใส่ปยุ๋ เพียง 2 ครัง้ ต่อรอบกำรผลิต
แต่พอหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซอยล์เมตรองพื้นปลูกท�าให้ใช้ปุ๋ยสูตรแค่
น�ำ้ หนักอยูท่ ี่ 4-5 ตันต่อไร่ %แป้งอยูท่ ี่ 28
ในขั้นตอนการปลูกมันส�าปะหลังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้น
เมื่อครบก�าหนดที่มันส�าปะหลังโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว สูตรเดียว คือ 14-7-35 เพือ่ ระเบิดหัวมัน ถ้ามีงบหน่อยก็ใส่ปยุ๋ สูตร
พีม่ ะนาว เล่าว่า หลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิตเสร็จทัง้ หมดประมาณเดือน
พฤศจิกายน จากนัน้ ท�าการไถผาน 6 โดยผสมขีไ้ ก่กบั ปุย๋ อินทรียซ์ อยล์เมต พีม่ ะนาว บอกว่า การเก็บเกีย่ วใช้ทงั้ แรงงานคนและเครือ่ งจักรเข้า 16-8-8 ร่วมไปกับปุย๋ อินทรียซ์ อยล์เมต ท�าให้ตน้ ทุนการปลูกลดลงมาก
เพือ่ เตรียมพืน้ ทีป่ ลูกมันส�าปะหลังในรอบใหม่เมือ่ เสร็จแล้วจึงเตรียม มาช่วยในการจัดการ โดยผลผลิตมันส�าปะหลังทีไ่ ด้ตอ่ ไร่เฉลีย่ อยู่ แถมดินยังอุดมสมบูรณ์ขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั
คุณมัสธิณยี ก์ ล่าวทิง้ ท้ายไว้วา่ “ปุย๋ อินทรียซ์ อยล์เมตช่วยให้สภาพ
แปลงส�าหรับการปลูกด้วยการไถยกร่อง ให้มรี ะยะห่างระหว่างแถว ที่ 4-5 ตัน และเปอร์เซ็นต์แป้งทีไ่ ด้อยูท่ ี่ 27-28 เมือ่ เทียบกับสมัย
ดินดี ไม่แข็งอัดแน่น มีคา่ ดินทีด่ ี เนือ้ ดินร่วนซุย ในขณะทีป่ ยุ๋ เคมีก็
อยู่ที่ 120 เซนติเมตร จากนั้นใส่ปุ๋ยรองพื้นเป็นปุ๋ยซอยล์เมต ก่อนเปอร์เซ็นต์แป้งทีไ่ ด้อยูท่ ี่ 19-21
พี่มะนาวยังบอกอีกว่า “พอเรามาปรับเปลี่ยนใช้ปุ๋ยซอยล์เมต ช่วยเร่งระเบิดหัวมันฯ พอหัวมันฯเริม่ ออกมาก็ทา� ให้หวั มันขยายตัวใหญ่
สูตร 16-8-8 อัตราส่วน 25 กิโลกรัมต่อไร่ เสร็จแล้วน�าท่อนพันธุม์ นั
ผลผลิตเมือ่ เทียบกับยังไม่ได้ใช้ปยุ๋ ชนิดนี้ สมัยก่อนได้ผลผลิตอยูท่ ี่ และมีจา� นวนหัวเยอะ ท�าให้ฉนั มัน่ ใจเลยว่าปุย๋ ซอยล์เมตดีจริง ดินดีขนึ้
ส�าปะหลังทีเ่ ตรียมไว้มาปลูกลงแปลงทีเ่ ตรียมไว้
การปลูกต้นพันธุส์ า� ปะหลังบนแปลงทีเ่ ตรียมไว้ จะปลูกท่อนมันโดย 2-3 ตันต่อไร่ พอได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยซอยล์เมต ผลผลิตกลับ ผลผลิตก็เพิม่ ขึน้ คุม้ ค่าจริงๆจ้ะ”
ปักลงไปให้ทอ่ นตัง้ ตรงอยูท่ ่ี 90 องศา ให้ระยะห่างระหว่างต้นต่อแถวอยู่ เพิม่ ขึน้ อยูท่ ี่ 4-5 ตันต่อไร่ และทีด่ เี กินคาดคือเปอร์เซ็นต์แป้งก็ปรับ
ที่ 2 วา จากนัน้ ดูแลต่อไปอีกประมาณ 4-5 เดือน จะท�าการหว่านปุย๋ ระดับสูงขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ ราคาขายมันส�าปะหลังตอนนีร้ าคาอยูท่ ี่
เป็นครัง้ ที่ 2 เป็นการแต่งหน้าใช้ปยุ๋ ซอยล์เมตสูตร 14-7-35 อัตราส่วน 2.48 บาทต่อกิโลกรัม แต่ด้วยประมาณของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมา
ก็ท�าให้เราพอมีก�าไรอยู่ได้”
50 กิโลกรัมต่อไร่ เพือ่ ระเบิดหัวสร้างแป้งให้กบั ต้นมันส�าปะหลัง
ช่องทางการติดต่อ
ชมวิธกี ารใส่ปยุ๋
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คําแนะนํา

ฉีดขณะที่ดินมีความชื้น
กําจัดได้ทั้งหญ้าใบแคบ
ใบกว้าง เชือกเถา
ควรฉีดหญ้าที่มีขนาดใหญ่
สูง 15 ซม. ขึ้นไป

ออกฤทธิ์ทั้งดูดซึมและสัมผัส
กําจัดวัชพื ชได้ถึงรากเหง้า หญ้าตายดีย่ง
ิ กว่า
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่ มเติม ปรึกษา พู ดคุย ได้ท่พ
ี นักงานบาก้า ในพื้ นที่ใกล้บ้านท่าน

สแกนเพื่อเชื่อมตอ

