ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2558

NEW
GENERATION
ไร่อ้อยของคนรุ่นใหม่ โดยคนรุ่นใหม่
เพื่อคนรุ่นใหม่

Bed Renovator
รื้อตอได้ไม่ต้องเผาใบ พรวนถั่วเหลือง
ขึ้นร่อง เพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน
เคล็ด (ไม่) ลับฉบับชาวไร่ :
ทำไม่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

CHANGE

‘แค่เปลี่ยนความคิด…ชีวิตก็เปลี่ยน’

ไม่ว่าจะเลี้ยงหมู ดูปลา เล่นกีฬา ปลูกผัก หมักก๊าซ กวาดบ้าน ทำงานช่าง
คุณจะมีเวลาเหลือ ทำสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน เพียงแค่หันมาเริ่มทำไร่สไตล์มิตรผล

“...แต่ก่อนนี้ บ้านเราก็ท�าแต่ไร่อ้อย ไม่เคยมีความคิดที่จะปลูกผักปลูกของกินอื่นๆ ในสมองเลย อย่างเก่ง วันๆ ก็ปลูกกัน
แต่ดอกไม้ พอได้ไปดูงานที่ไร่ของมิตรผล ก็เอามาลองท�าดูบ้าง รู้สึกได้เลยว่าชีวิตดีขึ้นเยอะ ความคิดเปลี่ยนไปเลย ทุกวันนี้
มีเวลาว่างมากพอที่จะมาเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักกินเอง กินไม่หมดก็ขาย ช่วยลดรายจ่ายไปได้เยอะ แถมยังได้อาชีพเสริมใหม่ๆ
มาอีกเพียบ ใครที่ว่าโมเดิร์นฟาร์มชาวไร่อย่างเราๆ ไม่มีทางท�าได้ ผมบอกเลยนะ ท�าได้แน่นอน ผมลองมาแล้ว...”

พ่อจิระศักดิ์ คำ�สีท�
ครัวเรือนต้นแบบอันดับ 1 บ้�นน�หว้� อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

E
EDiTOR’S TALK
สวัสดีครับ พี่น้องมิตรช�วไร่ที่รักทุกท่�น ว�รส�ร “มิตรช�วไร่” ในศักร�ชปี
2558 นี้ เร�อยู่ด้วยกันม�เป็นปีที่ 2 แล้วนะครับ โดยในปีนี้ เร�จะยิ่งใกล้ชิดกัน
ม�กกว่�แต่ก่อน โดยจะพบกันเดือนละหน ซึ่งนั่นก็หม�ยคว�มว่� “มิตรผลโมเดิร์น
ฟ�ร์ม” จะขยับเข้�ไปใกล้ไร่ของท่�นม�กยิ่งขึ้นต�มไปด้วย
“มิตรช�วไร่” ฉบับนี้ เร�ได้รับเกียรติจ�ก สองพี่น้อง เบนซ์-วิรัตน์ และ
เบียร์-พงศ์พัฒน์ คนแรงดี มิตรช�วไร่พื้นที่ลุ่มภ�คกล�ง ด่�นช้�ง สุพรรณบุรี ม�
เป็นน�ยแบบตัวแทนคลื่นลูกใหม่ที่รักมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มหมดใจ พร้อมแบ่งปัน
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ไร่อ้อยของคนรุ่นใหม่ โดยคนรุ่นใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่ ให้มิตร
ช�วไร่ทุกคนได้ติดต�มกัน
“มิตรช�วไร่” คงเนื้อห�ส�ระที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันที่มีชีวิตชีว� เพื่อพ�ให้
มิตรช�วไร่สนุกและได้รบั สิง่ ดีๆ กลับไปพัฒน�ไร่ออ้ ยได้ในทุกมิตกิ นั อยูเ่ ช่นเคยนะครับ
เริ่มด้วย คอลัมน์ “หนึ่งมิตรชิดใกล้” โดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้บริห�รของ
กลุ่มมิตรผลเจ้�เก่�ที่อยู่กับมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มม�ตั้งแต่เริ่มเปิดตัว ได้เริ่มตระเวน
ออกพบปะรับฟังเสียงตอบรับจ�กมิตรช�วไร่ในหล�ยพื้นที่ รับรองมีเรื่องดีๆ ม�เล่�
สู่กันฟังอย่�งแน่นอนครับ คอลัมน์ “เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับช�วไร่” เร�มีคำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับก�รปลูกอ้อยให้เหม�ะสมกับช่วงเวล�ม�ฝ�กกัน คอลัมน์ “ของเล่นช�วไร่”
ก็ไม่น้อยหน้� Bed Renovator ของเล่นชิ้นใหญ่ส�รพัดประโยชน์ที่ช่วยมิตรช�วไร่
รื้อตอได้โดยไม่ต้องเผ�ใบ จะใช้พรวนถั่วเหลืองก็ได้ หรือเป็นง�นขึ้นร่องก็เด่น แถม
ยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดินอีกด้วย
นอกจ�กนี้ เร�ยังมีคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ให้
มิตรช�วไร่ได้เพลิดเพลินกัน อย่�งก�รเลือกเสื้อ
ล�ยสก๊ อ ตตั ว เก่ ง อย่ � งไรให้ เข้ � กั บ บุ ค ลิ ก ของ
แต่ละท่�น หรือพ�ตระเวนเปิดกรุพระเครือ่ งและ
เหรียญดังที่มิตรช�วไร่ควรมีไว้คล้องคอ
ถ้�พร้อมแล้ว อย่�มัวรอช้� เปิดอ่�นว�รส�ร
มิตรช�วไร่กันต่อได้เลยครับ ที่สำ�คัญอ่�นอย่�ง
เดียวไม่ชว่ ยให้รวยขึน้ ได้นะครับ ต้องนำ�ไปปฏิบตั ิ
และบอกต่อคว�มสำ�เร็จให้พี่น้องมิตรช�วไร่ใน
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
กลุ่มก๊วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคดีๆ ได้ผล
บรรณ�ธิก�ร
ผลิตเพิ่ม กำ�ไรงอกง�ม ไม่บอกต่อคงไม่ได้แล้ว.....

TEAM
ที่ปรึกษา
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
อัมพร ก�ญจนกำ�เนิด
วิโรจน์ ภู่สว่�ง
วิชรัตน์ บุปผ�พันธุ์
อภิวัฒน์ บุญทวี
อุย� อัศวะประภ�
นิวัตร พัฒนนุสินธุ
สกล รักสัตย์
ไพฑูรย์ ประภ�ถะโร
ปฏิพัทธ์ น�มเขต
ทวีป ทัพซ้�ย
ทรงศักดิ์ เบญจพิพิธ
บรรณาธิการ
ศุภพงษ์ สุกแสงฉ�ย
กองบรรณาธิการ
กลุ่มง�นพัฒน�และจัดก�รด้�นอ้อย
บริษัท ไร่ด่�นช้�ง จำ�กัด
บริษัท ไร่อีส�น จำ�กัด
ฝ่�ยพัฒน�บุคล�กรด้�นอ้อย
อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร
ฐ�ปกรณ์ ศรีรัตนลิ้ม
กุลจิร� จุลเจริญ
ภาพ
จักรกฤษณ์ เฉยชมผล
ภูมิรพี ทรัพย์เมือง
ศิลปกรรม/ออกแบบปก
กีรติ วรรณเลิศศิริ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ทิตติ กมลปิตุพงศ์
ผู้จัดก�ร บริษัท ไร่ด่�นช้�ง จำ�กัด
โทร 091-578-7949
สอ�ด ปัญญ�ดิบวงศ์
ผู้จัดก�ร บริษัท ไร่อีส�น จำ�กัด
โทร 085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com
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มิตรผลกาฬสินธุ์รวมพลัง

สาธิตบำ�รุงตอ

เมื่อวันที่ 16-18 มกร�คม 2558 โรงง�นนำ้�ต�ล
มิตรผล ภูเวียง ได้จัดกิจกรรมอบรม ส�ธิตก�รบำ�รุงตอ
ภ�ยใต้โครงก�ร 12 ตัน ปีก�รผลิต 2557/58 ด้วย
กระบวนก�รให้น�ำ้ ฉีดวีแนส ใส่ปยุ๋ และก�รกำ�จัดวัชพืช
เพื่อเพิ่มผลผลิต

ในปีก�รหีบอ้อย 2557/58 โรงง�นนำ้�ต�ลมิตรผลก�ฬสินธุ์
ยั ง คงดำ � เนิ น กิ จ กรรมในก�รควบคุ ม คุ ณ ภ�พอ้ อ ยอย่ � งต่ อ เนื่ อ ง
โดยร่วมมือกันทุกฝ่�ย ไม่ว่�จะเป็น ด้�นอ้อย ด้�นโรงง�น ช�วไร่
และคณะทำ�ง�นควบคุมคุณภ�พอ้อยประจำ�โรงง�น ดังแนวคิด
“ตัดอ้อยสด สะอ�ด ยอดสั้นปร�ศจ�กดินทร�ย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
รวมถึงก�รทำ�ป้�ยประช�สัมพันธ์ รณรงค์เรื่องของคุณภ�พอ้อย และ
ก�รบรรทุกอ้อย
1. กิจกรรมให้ร�งวัลอ้อยสด สะอ�ด สวยง�ม ในล�นอ้อยทุก
วันพุธ โดยคณะทำ�ง�นควบคุมคุณภ�พอ้อยและคณะทำ�ง�นควบคุม
ก�รผลิต
2. กิจกรรมรณรงค์คณ
ุ ภ�พอ้อยและคว�มปลอดภัยทีส่ ถ�นีขนถ่�ย
3. กิจกรรมรณรงค์ก�รตัดอ้อยสด สะอ�ด ยอดสั้น ไม่เอ�หิน
ดินทร�ย ให้กับกลุ่มแรงง�นตัดอ้อย ในไร่

4 มิตรชาวไร่

กิจกรรมศึกษาดูงาน�Sand in Line

วันที่ 6 มกร�คม 2558 ช�วไร่กลุ่มเป้�หม�ยที่
เป็นเจ้�ของรถคีบ และกลุ่มที่ได้รับก�รส่งเสริมแท่น
กรองทร�ยเพื่อเรียนรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันใน
ก�รลดปริม�ณทร�ยเข้�โรงง�น ให้คว�มรู้ระบบก�ร
แยกทร�ย พร้อมศึกษ� ระบบ Sand in Line ภ�ยใน
กระบวนก�รผลิต
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ประกาศมิตรผลภูเขียว

การบำ�รุงรักษาอ้อยตอ�
หลังตัดอ้อยเข้าโรงงานทันที

ด้�นอ้อยโรงง�นนำ้�ต�ลมิตรผลสิงห์บุรีจัดให้มี
ก�รเร่งบำ�รุงรักษ�อ้อยตอภ�ยใน 15 วัน หลังตัดอ้อย
เสร็จทันที โดยมีก�รลงริปเปอร์ฝังปุ๋ย ให้นำ้�และซ่อม
อ้อยตอเพือ่ ให้ช�วไร่ออ้ ยบำ�รุงอ้อยได้ทนั เวล� ได้ผลผลิต
อ้อยต่อไร่สงูขึ้น
โรงง�นนำ้�ต�ลมิตรผล ภูเขียว ได้กำ�หนดให้ฤดูหีบปี 2557/58
เป็นปีแห่งอ้อยคุณภ�พ ท�งโรงง�นนำ้�ต�ลมิตรผล ภูเขียว จึงขอ
ประก�ศกำ�หนดให้คิวตกเสริม สำ�หรับรถบรรทุกอ้อยสวยง�ม เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 6 มกร�คม 2558 เป็นต้นไป
• รถ 4 ล้อเล็ก คิวอ้อยสวยง�ม 3 เที่ยว ได้คิวตกเสริม 1 เที่ยว
• รถ 6 ล้อคิวอ้อยสวยง�ม 2 เที่ยว ได้คิวตกเสริม 1 เที่ยว
• รถ 10 ล้อคิวอ้อยสวยง�ม 1 เที่ยว ได้คิวตกเสริม 1 เที่ยว
รถที่ ไ ด้ สิ ท ธิ์ ต ้ อ งนำ � ใบรั บ อ้ อ ยสี ข �วที่ มี ต ร�ประทั บ อ้ อ ย
สวยง�มต�มประเภทรถที่กำ�หนด นำ�ม�แลกคิวได้ที่แผนกบริก�ร
(U0) ในช่วงเวล� 09.00-16.00 น. ก่อนที่จะนำ�ไปขึ้นเงินที่แผนก
บัญชี

6 มิตรชาวไร่

การส่งเสริมปลูกอ้อยปลายฝน�
ปีการผลิต�58/59

โรงง�นนำ�้ ต�ลมิตรผลสิงห์บรุี ได้สง่ เสริมปลูก อ้อย
ปล�ยฝนด้วยเครื่องจักรกลก�รเกษตรระยะร่อง 1.65
เมตร เพื่อรองรับก�รใช้รถตัด เร่งขย�ยพื้นที่อ้อยปล�ย
ฝนเขตรอบใน โดยมีกลยุทธสนับสนุนเงินทุน มีปุ๋ย ย�
และผู้รับเหม�เตรียมดินทำ�กิจกรรมในไร่อ้อยไว้บริก�ร

ชาวไร่อ้อยออสเตรเลีย
เยี่ยมชมไร่ด่านช้าง

จอห์น�เดียร์�มอบเครื่อง�
Simulator�ให้ไร่ด่านช้าง

วันที่ 29 มกร�คม 2558 บริษัท ไร่ด่�นช้�ง จำ�กัด
รับมอบเครื่อง Simulator รถตัดอ้อย จอห์น เดียร์ จ�ก
บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อเป็น
อุปกรณ์ในก�รฝึกสอนให้กับ Iron Man และเกษตรกร
ช�วไร่อ้อยที่สนใจในก�รใช้รถตัดอ้อยในพื้นที่ของตน
โดยมีผู้บริห�รของทั้งสองบริษัท พร้วมด้วยช�วไร่อ้อย
ที่มีศักยภ�พและสนใจ ประม�ณ 30 ท่�น ม�ร่วมเป็น
สักขีพย�นในครั้งนี้

วันที่ 5 มีน�คม 2558 ช�วไร่อ้อยจ�กรัฐควีนแลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เข้�ศึกษ�รูปแบบก�รทำ�ไร่อ้อยแบบดั่งเดิม และแบบ
มิตรผลโมเดิลฟ�ร์ม ณ ไร่ด่�นช้�ง จังหวัดสุพรรณบุรี และไร่ของ
คุณธีระชัย วัชร�ไทย ช�วไร่อ้อยต้นแบบที่ร่วมโครงก�รฯ โดยมี
ผู้บริห�รจ�กโครงก�รมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มและผู้บริห�รจ�กกลุ่ม
มิตรผลให้ก�รต้อนรับ โดยก�รม�ในครั้งนี้นอกจ�กเป็นก�รแลก
เปลี่ยนคว�มรู้ในเรื่องก�รทำ�ไร่ของทั้งสองประเทศแล้วยังสร้�งคว�ม
ประทับใจเป็นอย่�งดีให้กับมิตรช�วออสเตรเลียอีกด้วย

ผู้บริหารและสื่อมวลชนเครือมติชน
เข้าเยี่ยมชมมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
วันที่ 20 ธันว�คม 2557 ผู้บริห�รและสื่อมวลชน
เครือมติชนเข้�เยี่ยมชมวิธีก�รจัดก�รไร่อ้อยสมัยใหม่
แบบมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์ม ณ ไร่ด่�นช้�ง ก�รส�ธิต
ในครั้งนี้นอกจ�กทร�บถึงวิธีก�รจัดก�รเพื่อลดต้นทุน
ก�รทำ�ไร่แล้วยังได้ชมก�รใช้เครื่องมือก�รจัดก�รใน
ไร่อ้อยในก�รทำ�ง�นจริง ทั้งก�รตัดอ้อยโดยใช้รถตัด
ก�รใช้เครื่องจักรให้ปุ๋ย เป็นต้น

SPECIAL SCOOP

MITR PHOL M
THE EXCLU
งานมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มดิเอ็กคลูซีฟเดย์
ก�รจัดง�น Mitr Phol ModernFarm The Exclusive Day ในปีที่ผ่�นม�
โดย คุณกฤษฎ� มนเทียรวิเชียรฉ�ย ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร
ผูจ้ ดั ก�รใหญ่เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�น และคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมก�รและ
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กล่�วแนะนำ�โครงก�รฯ ซึ่งจัดขึ้นในภ�คกล�ง เมื่อวันที่
5 สิงห�คม 2557 ณ บ้�นแจงง�ม อ.หนองหญ้�ไซ จ.สุพรรณบุรี และภ�คอีส�น
ในวันที่ 7 สิงห�คม 2557 โดยคุณวิโรจน์ ภู่สว่�ง เป็นผู้กล่�วแนะนำ�โครงก�รฯ
ก�รจัดง�นในครั้งนี้มีช�วไร่อ้อยและผู้ที่ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสอง
แห่งกว่� 800 คน ถือเป็นก�รแสดงถึงศักยภ�พของกลุ่มมิตรผลในก�รเป็นผู้นำ�ใน
อุตส�หกรรมอ้อยและนำ้�ต�ลไทย ที่ได้นำ�หลักในก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อยสมัยใหม่
ของตนเองเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้กับเกษตรกรช�วไร่อ้อย และเป็นต้นแบบ
ก�รจัดก�รเกษตรสมัยใหม่ให้กับพืชเกษตรชนิดอื่นๆ อีกด้วย
8 มิตรชาวไร่

MODERNFARM
USIVE DAY

หนึ่งมิตรชิดใกล้

WALK
TOGETHER
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ :
ก้าวไปด้วยกัน ผมจะดูแลคุณเอง

ตั้งแต่เราเปิดตัว�“มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม”�ให้มิตรชาวไร่
และพีน
่ อ้ งเกษตรกรทัว่ ประเทศไทยได้รจู้ กั กันอย่างเป็นทางการ
ในช่วงปี� 2557� ทีผ
่ า่ นมา� เริม่ มีกระแสตอบรับทีด
่ กี ลับมาเป็น
ก�าลังใจให้ผมและทีมงานอย่างต่อเนื่อง� ผมขอถือโอกาสนี้
ขอบคุณพี่น้องมิตรชาวไร่ของเราทุกคนที่ได้ให้การต้อนรับ�
“มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม”�ของเราเป็นอย่างดี�
10 มิตรชาวไร่

เราตั้งเป้าที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้มิตรผล
โมเดิร์นฟาร์มสู่มิตรชาวไร่
ในกลุ่มมิตรผลให้ได้
ภายใน�3�ปี�บนพื้นที่กว่า�
280,000�ไร่ทั่วประเทศ

สิ่งที่เร�มุ่งหวังตั้งใจทำ�กันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่มองห�ลู่ท�ง
ใหม่ๆ ในก�รเพิ่มผลต่อไร่ให้สูงขึ้น หรือลดต้นทุนต่อไร่ให้ตำ่�ลงเท่�นั้น
แต่มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มยังเป็นมิติใหม่ที่เร�มุ่งพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นกับมิตรช�วไร่ทุกคน ต่อจ�กนี้ไปก�รทำ�ไร่จะเป็นเรื่องง่�ย
สนุก ใช้เวล�ในก�รทำ�น้อย แต่ได้ผลกำ�ไรเป็นกอบเป็นกำ�
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่�นม� ผมได้มีโอก�สเดินท�งไปเยี่ยมพี่น้อง
มิตรช�วไร่ในหล�ยพื้นที่ อย่�งจังหวัดเลย ได้พบกับน�ยกสม�คม
ช�วไร่ออ้ ยทีร่ �บสูงจังหวัดเลย คุณสิทธิบรู ณ์ รัชตะสุวโิ รจน์ ก็ได้ทร�บ
ว่� มิตรช�วไร่ที่เลยนั้นตื่นตัวและให้ก�รตอบรับมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์ม
เป็นอย่�งม�ก โดยส่วนตัวคุณสิทธิบูรณ์ รัชตะสุวิโรจน์เอง ที่มีที่ดิน
อยู่ 1,000 ไร่ ก็ไม่รรี อทีจ่ ะม�ร่วมกับเร�ทำ�ไร่แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟ�ร์ม
ไปด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้�นั้น เสี่ยตูน คุณธีระชัย วัชร�ไทย มิตรช�วไร่
กลุ่มหัวไวใจกล้�แนวร่วมของเร�จ�กด่�นช้�ง สุพรรณบุรี ก็นำ�ร่อง
รื้อแปลงทันที 600 ไร่ หันม�ทำ�ไร่ไปพร้อมกันกับเร�เช่นกัน
มิตรช�วไร่ต้นแบบของเร�ทั้งสองท่�นนี้ มีคว�มมุ่งหวังตั้งใจ
อย่�งหนึ่งที่เหมือนกันโดยมิได้นัดหม�ย นั่นคือ หันม�ทำ�ไร่แบบ
มิตรผลโมเดิรน์ ฟ�ร์มเพือ่ เป็นมรดกตกทอดให้ลกู และมัน่ ใจว่�สิง่ นีจ้ ะช่วย
รักษ�ผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษไว้ได้ในมือของลูกหล�นต่อไปได้
พี่น้องมิตรช�วไร่ทุกท่�นครับ สิ่งที่เร�กำ�ลังร่วมกันทำ�นั้น คือ
ก�รสร้�งม�ตรฐ�นใหม่ให้กบั ภ�คก�รเกษตรของประเทศไทย เพือ่ ลบ

คำ�ว่� “หลังสู้ฟ้� หน้�สู่ดิน” ออกไปจ�กพจน�นุกรมของพวกเร�
ช�วไร่ ขณะนี้แนวร่วมของเร�กำ�ลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จ�กวันแรก
ที่เร�เริ่มทำ�ในไร่ของเร�เองก่อน และได้ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้นี้ให้กับ
มิตรช�วไร่กลุ่มแรก จำ�นวน 11 ร�ยในพื้นที่ภ�คกล�ง วันนี้เร�ตั้งเป้�
ที่จะถ่�ยทอดองค์คว�มรู้มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มสู่มิตรช�วไร่ในกลุ่ม
มิตรผลให้ได้ภ�ยใน 3 ปี บนพื้นที่กว่� 280,000 ไร่ทั่วประเทศ
ในขณะที่เร�เผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รไร่เต็ม
รูปแบบอย่�ง “หลักสี่เส�” ให้กับมิตรช�วไร่ สิ่งที่เร�ทำ�ควบคู่กันไป
และไม่เคยหยุดคือก�รมุ่งสร้�งนวัตกรรม โดยเร่งพัฒน�ต่อยอด
องค์คว�มรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อก�รบริห�รจัดก�รไร่ เพื่อ
ยกระดับคุณภ�พชีวิตมิตรช�วไร่ให้มีคว�มมั่งคั่งขึ้นได้อย่�งยั่งยืน
อดใจรอกันอีกหน่อย มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มกำ�ลังจะมีของเล่นใหม่ๆ
ม�แนะนำ�ให้กับพี่น้องมิตรช�วไร่ได้สนุกไปพร้อมกันกับเร�อย่�ง
ต่อเนื่อง เพร�ะนี่คือสิ่งที่ผมได้รับก�รปลูกฝังม�ตลอดเกือบ 40 ปี
ในชีวิตก�รทำ�ง�น ให้ต้องสำ�นึกบุญคุณของพี่น้องมิตรช�วไร่ที่ให้
คว�มเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับมิตรผลม�อย่�งย�วน�น
“ก้�วไปด้วยกัน ผมจะดูแลคุณเอง”

COVER STORY

NEW

GENERATION

ไร่อ้อยของคนรุ่นใหม่
โดยคนรุ่นใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่
สองพี่น้อง� “เบนซ์-วิรัตน์”� และ� “เบียร์-พงศ์พัฒน์”� มิตร
ชาวไร่จากอ�าเภอด่านช้าง�จังหวัดสุพรรณบุรี�คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง
ที่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า� “โตมาจากอ้อย”� และได้รับการ
ฟูมฟักมาจากครอบครัวชาวไร่อ้อยโดยแท้� ทั้งคู่สืบเชื้อสายชาวไร่
ที่ผูกพันอยู่กับอ้อยผ่านมาแล้ว� 2� ชั่วอายุคน� และในยุคของเขาจะ
เป็นช่วงอายุคนรุ่นที่�3�ของ�“ครอบครัวคนแรงดี”�ที่ต้องเข้ามารับช่วง
ต่อจากปู่และพ่อ�ประจวบเหมาะกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอล
ที่ก้าวเข้ามาแล้วในขณะนี้� ท�าให้ทั้งข้อมูลข่าวสาร� วิทยาการ�
เทคโนโลยี� และนวัตกรรมใหม่ๆ� ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างก้าว
กระโดด� ปัจจัยเหล่านี้� ล้วนเป็นโอกาสที่เอื้อให้เขาทั้งสองมองหาสิ่ง
ใหม่ที่จะเข้ามาช่วยท�าให้กิจกรรมการท�าไร่ที่ได้รับตกทอดมาทั้งง่าย
และสนุกขึ้น� และนี่คือเรื่องราวของ� “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม”� กับวิถี
ชีวิตใหม่ของเบนซ์และเบียร์� คนหนุ่มผู้เปิดศักราชใหม่ให้กับการ
ท�าไร่ที่กล้าฉีกแนวลองท�าในสิ่งที่ต่างออกไปจากวิถีเดิมๆ� � “ไร่อ้อย
ของคนรุ่นใหม่�โดยคนรุ่นใหม่�เพื่อคนรุ่นใหม่”
12 มิตรชาวไร่

ซ้าย�:�เบนซ์�-�วิรัตน์��คนแรงดี
ขวา�:�เบียร์�-�พงศ์พัฒน์��คนแรงดี

14 มิตรชาวไร่

วิรัตน์ คนแรงดี หรือ เบนซ์ หนุ่มช�วไร่ผู้พี่ ในวัย 28 ปี และ
พงศ์พัฒน์ คนแรงดี หรือ เบียร์ หนุ่มช�วไร่ผู้น้อง ในวัย 26 ปี ได้เล่�
ให้เร�ฟังถึงคว�มผูกพันระหว่�งสม�ชิกครอบครัวคนแรงดีกับไร่อ้อย
ของพวกเข�ไว้อย่�งน่�สนใจ
“อ้อยเป็นสิ่งที่ผมกับน้องช�ยผูกพัน และเห็นม�ตั้งแต่เล็ก เร�
วิง่ ต�มพ่อแม่เข้�ไปในไร่กนั แทบทุกวันตัง้ แต่เช้�ยันคำ�่ วันไหนไม่ได้ไป
ก็จะรู้สึกแปลกๆ ในไร่นี่มันมีอะไรให้ทำ�เยอะ บ�งทีก็ช่วยพ่อหยิบจับ
เครื่องไม้เครื่องมือบ้�ง ขี่รถไถบ้�ง ว่�งก็วิ่งเล่นกันต�มประส�พี่น้อง
คลุกคลีตีโมงกันอยู่อย่�งนั้น คว�มเป็นช�วไร่มันถึงได้ซึมซับอยู่ใน
ส�ยเลือด เร�โตม�จ�กอ้อย ไร่อ้อยเป็นสิ่งเดียวที่พ่อกับแม่เลี้ยง
พวกเร�ให้โตขึ้นม�ได้ พอโตขึ้นม�หน่อย ต�มประส�วัยรุ่นก็อย�กมี
รถเครื่องเท่ๆ ขี่กับเข�บ้�ง พ่อก็จะบอกให้รอตัดอ้อยก่อน อย�กจะ
ได้อะไรใหม่ๆ บ้�นเร�ก็จะรอตัดอ้อยส่งโรงง�นนำ้�ต�ลก่อน ผมพูด
ได้เต็มป�กเลยว่�เร�มีทุกวันนี้ได้ก็เพร�ะอ้อย มันคือชีวิต มันคือจิต
วิญญ�ณของคนรุ่นปู่รุ่นย่� บรรพบุรุษเข�ทำ�กันม� ส่งต่อม�ถึงรุ่น
พ่อ และวันนี้ก็ส่งต่อม�อยู่ในมือเร� ผมกับน้องก็เลยถือเป็นช�วไร่
ตัวจริงโดยกำ�เนิด” เบนซ์กล่�วด้วยใบหน้�เปื้อนยิ้ม
วิ ถี ชี วิ ต ของลู ก หล�นช�วไร่ รุ ่ น ใหม่ ที่ อ ยู ่ ใ นวั ย ใกล้ เ คี ย งกั บ
เบนซ์และเบียร์ ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบ และย่�งเข้�สู่วัยทำ�ง�นต่�ง
มุ่งหน้�เข้�ม�เสี่ยงโชคห�ง�นทำ�ในกรุงเทพฯ บ้�งก็รับร�ชก�ร เป็น
พนักง�นบริษัท บ้�งก็ทำ�ง�นรับจ้�งทั่วไป จะมีน้อยร�ยที่เลือกทำ�ไร่
ต่อจ�กพ่อแม่

เราโตมาจากอ้อย�ไร่อ้อยเป็นสิ่งเดียว
ที่พ่อกับแม่เลี้ยงพวกเราให้โตขึ้นมาได้�
พอโตขึ้นมาหน่อย�ตามประสาวัยรุ่น
ก็อยากมีรถเครื่องเท่ๆ�ขี่กับเขาบ้าง
พ่อก็จะบอกให้รอตัดอ้อยก่อน�
อยากจะได้อะไรใหม่ๆ�บ้านเราก็จะรอ
ตัดอ้อยส่งโรงน้ำ�ตาลก่อน�
ผมพูดได้เต็มปากเลยว่า
เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะอ้อย

“ลองดูเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกันกับผม ส่วนใหญ่พอเรียนจบ เข�
ก็จะเข้�ไปห�ง�นทำ�ในเมืองกัน ไม่คอ่ ยมีใครสนใจทำ�อ�ชีพเกษตรกร
กันหรอก พวกที่เก่งๆ หน่อย เรียนหนังสือดีๆ เข�ก็ไปรับร�ชก�ร
บ้�งก็ไปเป็นพนักง�นบริษัทนั่งห้องแอร์เย็นๆ รับจ้�งทั่วไปก็มีเห็น
หน้�กันอยู่ จะว่�ไปเป็นช�วไร่มันก็เหนื่อยนะ ร้อนก็ร้อน ต้องลำ�บ�ก
ยิ่งใครที่โตม�กับไร่นี่จะรู้ดีเลย เข�ก็ไม่อย�กทำ�กัน หล�ยๆ บ้�นเลย
ไม่มีใครเอ�ต่อ น่�เสียด�ย ถ้�รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำ�กันไม่ไหว เดี๋ยวก็ต้อง
เลิก แต่ที่เจ็บปวดกว่�นั้นคือ สุดท้�ยก็ไม่พ้นต้องข�ยที่ปู่ที่ย่�เอ�เงิน
ม�แบ่งกัน มันน่�ใจห�ยไหมล่ะ” เบียร์กล่�วเสริม
นี่จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่เป็นแรงผลักดันให้ทั้งเบนซ์และเบียร์
ต้องเข้�ม�รับช่วงต่อจ�กคนรุ่นพ่อ โดยมีมรดกตกทอดเป็นอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือในก�รทำ�ไร่ ตลอดจนที่ดินกว่� 400 ไร่ เปลี่ยนมือ
ม�สู่อ�ยุคนช่วงที่ 3 ของตระกูลคนแรงดี ในยุคของพวกเข� และเมื่อ
ได้เลือกท�งเดินชีวิตของตัวเองแล้วว่�จะยึดอ�ชีพช�วไร่ต�มแบบ
บรรพบุรุษ เบนซ์และเบียร์จึงต้องว�งแผนเพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนให้
เกิดขึ้นกับอ�ชีพช�วไร่ของเข�
“เร�ถือว่�โชคดีที่อยู่กับไร่ม�ตั้งแต่เด็ก ได้รับจ�กปู่จ�กพ่อม�
เต็มๆ ก็เรื่องก�รทำ�ไร่ เร�รู้จักอ้อยเป็นอย่�งดี ถือเป็นประสบก�รณ์
แบบครูพักลักจำ� ปู่บอกบ้�ง พ่อสอนบ้�ง ดูคนนั้นคนนี้เข�ทำ� เร�ก็
เอ�ม�ลองทำ�บ้�ง ผิดบ้�งถูกบ้�ง แต่ก่อนนี้ทำ�ไร่นี่เป็นอะไรที่ต้องใช้
คนเยอะม�ก ทุนก็ไปจมอยู่กับแรงง�นเป็นสิบเป็นร้อยนี่แหละ วันๆ
ไม่ต้องทำ�อะไร ขลุกอยู่ในไร่ไม่ต้องออกไปไหน ทำ�กันม�ยังไงก็ทำ�กัน

เอาเป็นว่าในช่วงชีวิตผม�
ในรุ่นของผมกับน้องชายคนรุ่นเรา�
น่าจะช่วยสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นได้�ผมมั่นใจว่ามิตรผลโมเดิร์น
ฟาร์มจะเป็นตัวจุดประกายให้ชาวไร่
มีความหวัง�เราจะรวยขึ้น�
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น
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ต่อไปแบบนั้น ซึ่งเร�ก็มีข้อสงสัยว่�ถ้�ยังทำ�กันอย่�งนี้ต่อไปมันก็จะได้เท่�เดิม
เร�ทำ�ได้แค่นี้เหรอ มีท�งทำ�ให้มันดีกว่�นี้ไหม เร�ก็คุยกันตลอดต�มประส�พี่
น้อง จนได้ข้อสรุปตรงกันว่� ในเมื่อเดี๋ยวนี้อะไรๆ มันก็ง่�ยไปหมด โลกมันหมุนไว
ก็ไม่น่�ย�กถ้�เร�จะมองห�สิ่งใหม่ๆ เข้�ม�ปรับใช้ในไร่ของเร�ให้มันดีขึ้น มัน
เหมือนถูกหวยที่มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มเข้�ม�ช่วงนี้พอดี ก�รทำ�ไร่ของเร�เลย
เปลี่ยนไปนับแต่วันนั้นเป็นต้นม�” เบียร์กล่�ว
มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มได้เปลี่ยนไร่อ้อยของเบนซ์กับเบียร์ให้มีชีวิตชีว �
ขึ้นอีกครั้ง โดยเข�ทั้งสองได้เรียนรู้ทักษะก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อยในแบบของ
มิตรผล เริ่มมีก�รนำ�เทคโนโลยีและองค์คว�มรู้ใหม่ๆ เข้�ม�ประยุกต์ใช้กับก�ร

ทำ�ไร่ของเข� ผ่�นก�รส่งเสริม แนะนำ� และส�ธิตจ�กกลุ่มไอรอนแมน
จนกระทั่งได้มีโอก�สร่วมคณะกลุ่มมิตรช�วไร่หัวไวใจกล้ �บินไป
ศึกษ�ดูง�นก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อยสมัยใหม่ ร่วมกับมิตรผล ณ รัฐ
ควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
“ตื่นต�ตื่นใจม�ก ได้ไปเห็นช�วไร่ที่ออสเตรเลียเข�ทำ�ไร่ที่นั่น
แล้วหัวใจมันพองโต มันเห็นภ�พจริง เข้�ใจเลยว่�ทำ�ไมถึงต้องใช้
หลักสี่เส�เป็นพื้นฐ�น เข�ใช้คนง�นในไร่อยู่ไม่กี่คน ส่วนใหญ่ทำ�
หน้�ที่ควบคุมเครื่องจักรขน�ดใหญ่ม�กกว่� ไม่มีใครเผ�อ้อย ไม่มี
คนง�นเดินตัดอ้อย รถตัดเท่�นั้นตอบโจทย์ทุกอย่�ง บ้�นผมก็มีรถ
ตัดนะ แต่ตัดได้อย่�งเก่งก็ 16,000 – 20,000 ตันต่อปี ไม่แปลกใจ
เลยทำ�ไมบ้�นเข�ตัดกันได้ 50,000 – 60,000 ตันต่อปี แปลงเข�ใหญ่
ย�วสุดลูกหูลูกต�ม�ก ยิ่งรวมแปลงได้ใหญ่เท่�ไหร่ รถตัดก็ทำ�ง�นได้
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นเท่�นั้น ซื้อรถตัดม�คันนึงมันถึงได้คุ้มและ
คืนทุนเร็วม�ก” เบียร์เล่�ให้เร�ฟังด้วยคว�มตื่นเต้น โดยเบนซ์กล่�ว
เสริมว่� “ผมว่�บ้�นเร�ก็ทำ�ได้แบบเข�ได้นะ แต่ต้องค่อยเป็นค่อย
ไป เอ�เป็นว่�ในช่วงชีวิตผม ในรุ่นของผมกับน้องช�ยคนรุ่นเร�น่�จะ
ช่วยสร้�งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ผมมั่นใจว่�มิตรผลโมเดิร์น
ฟ�ร์มจะเป็นตัวจุดประก�ยให้ช�วไร่มีคว�มหวัง เร�จะรวยขึ้น มีชีวิต
คว�มเป็นอยู่ที่สบ�ยขึ้น และถ้�ก�รทำ�ไร่มันง่�ยขึ้นแบบนี้ คนรุ่นใหม่
อย่�งพวกเร� ก็พร้อมที่จะกลับม�สืบทอดอ�ชีพช�วไร่ต่อจ�กพ่อ

จ�กแม่เร� ยิ่งถ้�เร�ทำ�ให้ช�วไร่ไม่ได้เป็นแค่ช�วไร่อีกต่อไป แต่ทำ�ให้
ช�วไร่กล�ยเป็นผู้ประกอบก�ร กล�ยเป็นเจ้�ของไร่ที่มีทักษะในก�ร
บริห�รจัดก�รไร่อ้อยได้อย่�งแท้จริงแล้วล่ะก็ แค่นี้ก็น่�จะบรรลุเป้�
หม�ยที่มิตรผลชวนเร�ช�วไร่ช่วยกันลบคว�มเชื่อเดิมๆ ที่อยู่คู่กับ
พี่น้องเกษตรกรไทยว่�เป็นอ�ชีพหลังสู้ฟ้�หน้�สู้ดินออกไปได้อย่�ง
แน่นอน”
ปัจจุบัน เบนซ์และเบียร์ มีพื้นที่ในก�รทำ�ไร่ในพื้นที่อำ�เภอ
ด่�นช้�ง จังหวัดสุพรรณบุรี กว่� 1,700 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินของตนเอง
ประม�ณ 400 ไร่ และเป็นพื้นที่เช่�อีกประม�ณ 1,300 ไร่ และมีเป้�
หม�ยที่จะขย�ยพื้นที่ทำ�ไร่ออกไป โดยใช้กลยุทธ์ว�งแผนซื้อที่ดิน
เพื่อรวมแปลงให้มีพื้นที่ต่อเนื่องและมีขน�ดใหญ่เพียงพอต่อก�ร
ทำ�ง�นของรถตัด รวมถึงก�รหลอมรวมใจของกลุ่มลูกไร่ให้รวมแปลง
กัน
“ก่อนหน้�นี้ พื้นที่ก�รทำ�ไร่ของเร�ไม่ได้ถูกว�งแผนผังที่ดี
ก�รใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในก�รปลูก ก�รบำ�รุงรักษ� และก�ร
ตัดอ้อยโดยใช้รถตัดจึงทำ�ได้ไม่เต็มที่ รวมไปถึงแปลงอ้อยของเร�ที่
ค่อนข้�งอยู่กันกระจัดกระจ�ย แยกโซนกันเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย
ทำ�ให้เสียเวล�ในก�รกลับรถและเคลื่อนย้�ยรถตัด ซึ่งปัญห�นี้แก้ได้
โดยก�รรวมแปลง เร�มีแผนที่จะซื้อที่ดินเพิ่มอย่�งค่อยเป็นค่อยไป
เพื่อทำ�ให้แปลงของเร�ใหญ่ขึ้น ถ้�ซื้อไม่ได้ ก็ต้องเช่�เข�เอ�ไปก่อน
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อีกวิธีหนึ่งที่น่�จะช่วยได้ม�ก คือ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับลูกไร่ให้เข�เห็นไปใน
ท�งเดียวกันกับเร� รวมแปลงให้เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวกัน จะปลูก จะบำ�รุง
รักษ� จะตัดมันก็ง่�ย ใช้เวล�น้อย ต้นทุนก็ตำ่�ลง แต่ถ้�ลองดูแล้วมันเป็นข้อ
จำ�กัดจริงๆ คงต้องหันม�บริห�รจัดก�รพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต�ม
ที่มิตรผลแนะนำ�เร� คือ “ทำ�พื้นที่น้อยให้ได้คุณภ�พม�ก ดีกว่�ทำ�พื้นที่ม�ก
แล้วได้คุณภ�พน้อย” เบียร์กล่�วถึงแนวท�งก�รทำ�ไร่ของพวกเข�ต่อไป
สองหนุ่มคนรุ่นใหม่จ�กครอบครัวคนแรงดี ยังได้ให้คว�มคิดเห็นเกี่ยว
กับก�รว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�อ�ชีพช�วไร่รวมถึงทิศท�งก�รเตรียมคว�ม
พร้อมให้กับคนรุ่นต่อไปที่จะก้�วขึ้นม�รับช่วงต่อจ�กพวกเข� รวมถึงแนวท�ง
ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอ�ชีพช�วไร่ในอน�คตฝ�กไว้อย่�งน่�สนใจ
“เรื่องที่ท�งนี่เร�ก็คุยกันแล้วว่�ไม่มีท�งข�ย นอกจ�กจะไม่ข�ยแล้ว ยัง
จะห�ซื้อเพิ่ม นี่ก็ตั้งใจจะแบ่งเงินม�ซื้อเก็บไว้ปีละ 50-60 ไร่ สะสมไปเรื่อยๆ
ทำ�ให้มันงอกเงย ขย�ยอ�ณ�จักรออกไปให้สุดลูกหูลูกต�ทิ้งไว้เป็นสมบัติให้
ลูกให้หล�น พวกเร�เป็นรุ่นที่ 3 ของครอบครัวแล้วที่สืบทอดอ�ชีพช�วไร่ต่อ
จ�กบรรพบุรุษ เร�ตั้งใจอย�กทำ�ให้อ�ชีพช�วไร่ในรุ่นของเร�ให้เป็นอ�ชีพ
ที่ยั่งยืน เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหล�นของพวกเร� เข�รับช่วงต่อเป็นรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5
ต่อไป ตอนนี้เร�เริ่มให้เข�ซึมซับคว�มเป็นช�วไร่ในแบบที่เร�เคยได้รับก�ร
สั่งสมม� อย่�งเวล�เร�ไปไร่เร�ก็จะพ�เข�ไปด้วย พ�ขึ้นรถไถ ให้เข�ได้เห็น
รถตัดคันใหญ่ๆ ซึ่งมันก็น่�จะคล้�ยๆ กับเร�ตอนเป็นเด็กนั่นแหละ แต่ต่�งกัน
ตรงที่สมัยนี้มันไฮเทคกว่�เยอะ เดี๋ยวเข�ก็ซึมซับไปเอง” เบนซ์กล่�วทิ้งท้�ย
ในขณะที่เบียร์อย�กให้มีโครงก�รที่ปลูกฝังคว�มเป็นช�วไร่ให้กับลูกหล�น
ช�วไร่รุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดอ�ชีพช�วไร่ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป
“ผมชอบโครงก�รท�ย�ทเถ้�แก่ในไร่อ้อยที่มิตรผลเคยจัดขึ้นนะ ผมว่�
มันช่วยจุดประก�ยให้เด็กๆ ลูกหล�นของพวกเร�เข�รักในอ�ชีพของบรรพบุรษุ
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เรื่องที่ทางนี่เราก็คุยกันแล้วว่า
ไม่มีทางขาย�นอกจากจะไม่ขายแล้ว�
ยังจะหาซื้อเพิ่ม�นี่ก็ตั้งใจจะแบ่งเงิน
มาซื้อเก็บไว้ปีละ�50-60�ไร่�สะสม
ไปเรื่อยๆ�ทำ�ให้มันงอกเงย�ขยาย
อาณาจักรออกไปให้สุดลูกหูลูกตา
ทิ้งไว้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลาน

ถ้�อย�กให้เข�ทำ�ต่อ ผมว่�ต้องปลูกฝังเข�ตั้งแต่เล็กๆ
นี่แหละ และมีกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง เอ�เด็กๆ ม�เข้�ค่�ย
ยิง่ เดีย๋ วนีม้ มี ติ รผลโมเดิรน์ ฟ�ร์มแล้ว ทำ�ไร่มนั สนุกกว่�แต่กอ่ น
ไม่ลำ�บ�กแล้ว ให้ก�รทำ�ไร่มันซึมลึกอยู่ในส�ยเลือด อยู่
ในจิตวิญญ�ณ เร�ต้องสร้�งร�กฐ�นของช�วไร่ให้แข็งแรง
โดยเริ่มจ�กสร้�งคนในครอบครัวของเร�เองนี่แหละ แล้ว
ค่อยๆ ขย�ยออกม�ในชุมชน เพื่อให้เข�มีเพื่อน และรู้สึก
ไม่ได้แตกต่�งจ�กคนอื่นในรุ่นเดียวกัน อย�กให้ทำ�อย่�ง
ต่อเนื่อง ผมกับพี่ช�ยเร�ยินดีช่วยมิตรผลเต็มที่ อย่�งน้อย
เร�ก็ช่วยกันบอกเล่�ประสบก�รณ์คว�มเป็นช�วไร่ยุคใหม่
ถ่�ยทอดให้เข�รู้ได้”
และนี่ คื อ เรื่ อ งราวของคนรุ ่ น ใหม่ ที่ เ ทใจให้
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม� ‘ไร่อ้อยของคนรุ่นใหม่� โดยคน
รุ่นใหม่�เพื่อคนรุ่นใหม่’

INNOVATION
เรื่อง: นิเวศ สุวรรณบุตร
ผู้ชำ�น�ญก�รเทคนิคปฏิบัติก�รด้�นอุปกรณ์ก�รเกษตร

ของเล่นชาวไร่

BED
RENOVATOR
รื้อตอได้ไม่ต้องเผาใบ�พรวนถั่วเหลือง�
ขึ้นร่อง�เพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน
ของเล่นช�วไร่ฉบับนี้ เร�จะพ�พีน่ อ้ งมิตรช�วไร่ม�รูจ้ กั กับ “Bed Renovator”
หรือ “เครื่องขึ้นร่อง” ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งของมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์ม ซึ่งเจ้�เครื่อง
จักรกลเกษตรสมัยใหม่ตัวนี้มีบทบ�ทที่สำ�คัญ ที่ช่วยให้เร�ส�ม�รถเตรียมแปลงได้
อย่�งถูกวิธีต�ม “หลักสี่เส�” ซึ่งเป็นองค์คว�มรู้พื้นฐ�นที่เร�ได้ถ่�ยทอดไปให้กับ
พี่น้องมิตรช�วไร่ได้รู้จักกันแล้วก่อนหน้�นี้
“เครื่องขึ้นร่อง” (Bed Renovator) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในก�รขึ้นร่องก่อน
ก�รปลูกอ้อย หรือทีเ่ ร�มักจะได้ยนิ กลุม่ บุรษุ ชุดเขียว “ไอรอนแมน” พูดกันจนติดหูว�่
“ขึ้นเบดฟอร์ม” โดยประโยชน์ของเจ้�ของเล่นชิ้นนี้นั้นก็ใช่ย่อย ส�ม�รถซ่อมร่อง
ที่เสียห�ยจ�กก�รชะล้�งของนำ้� ใช้ขึ้นร่องจ�กก�รไถรื้อตออ้อย และใช้ขึ้นร่อง
หลังก�รเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในช่วงบำ�รุงดิน
“เครือ่ งขึน้ ร่อง” (Bed Renovator) มีชว่ งจังหวะเวล�ทีเ่ หม�ะสมกับก�รใช้ง�น
โดยจะใช้หลังจ�กที่เตรียมดินให้ละเอียดก่อนก�รปลูกพืชบำ�รุงดิน หรือใช้หลัง
ก�รเก็บเกี่ยวพืชบำ�รุงดิน และใช้ในก�รรื้อตออ้อยเพื่อขึ้นร่องก่อนปลูกพืชบำ�รุงดิน
อีกครั้ง ซึ่งมีส่วนช่วยลดก�รไถพรวนได้ โดยไถเฉพ�ะในแถวอ้อยที่รื้อเท่�นั้น
จำ�กันให้ขึ้นใจนะครับ จะทำ�ไร่ให้ได้กำ�ไรสไตล์มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มต้องเริ่ม
จ�ก “ขึ้นเบดฟอร์ม” ด้วย “เครื่องขึ้นร่อง” ทั้งก่อนปลูกอ้อยและหลังก�รรื้อตอ
แค่เริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่�ครึ่งแล้วครับ พบกับ “ของเล่นช�วไร่” ชิ้นต่อไปฉบับหน้�
...แล้วพบกัน
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ลูกกลิ้งบดดินรูปโค้ง���
ทำ�หน้าที่กดดินให้เป็นร่อง
เพื่อป้องกันการสูญเสีย�
ความชื้นในดิน

ริปเปอร์�3�ขา�ช่วย
ทำ�ลายชั้นดินดาน�ซึ่งเป็น
ชั้นอัดแน่นของดินใต้แถว
อ้อยทุกแถว��ทำ�ให้ระบบ
รากอ้อยหยั่งลึกได้ดี��
ส่งผลให้อ้อยทนแล้ง�
และไว้ตอได้นานขึ้น���

ผาลจาน�6�จาน
�(2�จานด้านหน้า�และ�
4�จานด้านหลัง)�ทำ�หน้าที่
ไถพรวนดินให้ร่วนซุย���
ทำ�ดินให้ละเอียด��เหมาะต่อ
การพรวนขึ้นเป็นร่อง

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม�คือ�นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยตามแบบฉบับของมิตรผลที่ได้น�าองค์ความรู้ในระดับเวิลด์คลาส
มาต่อยอดขึ้นอีกระดับให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ�ภูมิอากาศ�และวิถีชีวิตการท�าไร่ของชาวไร่ในประเทศไทยให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน�โดยขับเคลื่อนผ่าน�3�องค์ประกอบที่ส�าคัญ�ได้แก่�หลักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม�
(Mitr�Phol�ModernFarm�Principle),�มิตรผลไอรอนแมน�(Mitr�Phol�IronMan)�และ�มิตรชาวไร่�(Mitr�Farmer)

sustainability

cultural
ECONOMY
DIGITAL
ECONOMY

‘คว�มยั่งยืน’ คือแรงบันด�ลใจให้เร�ยืนหยัด
ส�นต่อเจตน�รมย์ของมิตรผลที่มุ่งมั่น คิดค้นห� และ
มองห�สิ่งใหม่ม�พัฒน�ต่อยอดเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
นับจ�กนีไ้ ป เร�พร้อมจะก้�วสูก่ �รเป็นผูก้ �ำ หนดม�ตรฐ�น
ใหม่ให้กบั ภ�คก�รเกษตรของประเทศไทย ด้วยก�รพัฒน�
Mitr Phol ModernFarm สู่คว�มเป็นเลิศในระดับ
เวิลด์คล�ส โดยนำ�แนวคิด Sustainability, Digital
Economy และ Cultural Economy เข้�ม�สอด
ประส�น และพัฒน�องค์ประกอบที่สำ�คัญของมิตรผล
โมเดิร์นฟ�ร์ม ทั้ง 3 ประก�ร โดย

1.พัฒน�หลักก�รมิตรผลโมเดิรน์ ฟ�ร์ม สูก่ �รบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้ ทักษะ
และเทคโนโลยี ให้เกิดนวัตกรรมในทุกมิติ
2.พัฒน�ไอรอนแมน สู่ก�รเป็นบุคล�กรชำ�น�ญก�รพิเศษด้�นก�รเกษตร
3.พัฒน�มิตรช�วไร่ สู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจ
โดยพร้อมยกระดับมิตรผลโมเดิรน์ ฟ�ร์มสูก่ �รเป็นผูใ้ ห้บริก�รด้�นก�รจัดก�ร
องค์คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี ก�รเกษตรเต็มรูปแบบ Knowledge Base Provider
นับจากนี้จะเป็นมิติใหม่ของการเกษตรร่วมสมัย�
ได้เวลาก้าวสู่ความเป็นเวิลด์คลาส�ไปพร้อมกัน
เพราะเราคือผู้ร่วมก�าหนดมาตรฐานการเกษตรใหม่ให้กับประเทศ
เพราะเราคือผูร้ ว่ มสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าให้กบั ภาคการเกษตรยุคดิจติ อล
เพราะเราคือผู้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตมิตรชาวไร่สู่ความมั่งคั่ง
เพราะเราคือผู้ร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นน�้า
เพราะเราคือผู้ร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย�
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‘เสี่ยตูน’

กับวิถีแห่งความยั่งยืน
ในอาชีพชาวไร่
‘มรดกจากพ่อสู่ลูก’

เปิดใจ� “เสี่ยตูน”� มิตรชาวไร่ต้นแบบกลุ่ม
หัวไวใจกล้า�จากบ้านแจงงาม�ด่านช้าง�สุพรรณบุรี�
ผู้มากไปด้วยประสบการณ์การท�าไร่มานานกว่า�
36� ปี� ที่วันนี้เป็นมิตรชาวไร่ที่ประสบความส�าเร็จ�
อีกรายหนึ่งที่มิตรผลภาคภูมิใจ��และด้วยความคิดที่
เฉี ย บคมผสมกั บ สายตาที่ เ ฉี ย บแหลมในการวาง
อนาคตไว้ ใ ห้ ท ายาทขึ้ น มาสื บ ทอดอาชี พ ชาวไร่ ที่
เขารัก�ความยัง่ ยืนจึงเป็นโจทย์ใหม่ทที่ า้ ทาย�ให้เสีย่ ตูน
ต้องกระโจนลงมาเพื่อร่วมกันหาค�าตอบกับมิตรผล
โมเดิร์นฟาร์ม� เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ให้ทายาท
เข้ามาสานต่อนิยามความเป็นชาวไร่ทมี่ งั่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป� และนี่คือเรื่องราวของ� “เสี่ยตูน”� คุณธีระชัย�
วัชราไทย
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เพราะเราคิดเหมือนกัน
มองหาหนทางสร้างความยั่งยืน
เหมือนกัน�ใครจะว่าบ้าไปตาม
ฝรั่งก็ช่างเถอะ�ผมก็เชื่อฝรั่ง�
แต่ที่ผมเชื่อกว่านั้นคือ�
เราไม่ได้ตามฝรั่งเขาทั้งหมด�
มิตรผลพยายามปรับ
ให้มันเข้ากับบ้านเราแล้ว

“ตอนเริ่มแรกๆ ก็ยังไม่รู้เลยว่�อ้อยมันเป็นยังไง แต่เร�ก็ต้องลองทำ�ดู
ส�มสิบกว่�ปีม�แล้ว พืน้ ทีบ่ �้ นแจงง�มแถวนีย้ งั เป็นป่�อยูเ่ ลย เร�ก็ม�บุกเบิก
ลองผิดลองถูกกันไป ให้ประสบก�รณ์เป็นครูสอนเร� สู้กันม�จนมันเริ่มเข้�
ที่เข้�ท�ง มีกินมีใช้ในบ้�น ส่งลูกๆ เรียนหนังสือจบสูงๆ ไปเรียนเมืองนอก
เมืองน�ได้กเ็ พร�ะทำ�ไร่นแี่ หละ มีเงินมีทองห�ม�ได้เท่�ไหร่ตอ่ ไปเร�ก็เตรียม
ไว้ให้เข� อ�ชีพช�วไร่นี่ก็เหมือนกัน อย�กให้เข�ทำ�ต่อ แต่ถ้�ลูกต้องม�
เหนื่อยต�กแดดกรำ�ฝนเหมือนเร� ผมก็เป็นห่วงลูกส�วผมเหมือนกันนะ
ไม่อย�กให้เข�ลำ�บ�ก ถึงเข�จะมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวเหมือนเร� แต่ก็อย�ก
ให้เข�สู้อย่�งสบ�ยหน่อย”
“ถ�มว่�วันนีเ้ ร�สำ�เร็จแล้วรึยงั ก็น�่ จะยัง ทีต่ อบว่�ยังเพร�ะมันยังไม่
ยัง่ ยืน เร�เลยยังหยุดไม่ได้ ก็ยงั มองห�อะไรใหม่ๆ อยูเ่ รือ่ ย จนมิตรผลชวนเร�
ทำ�มิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์ม ผมว่�มันใช่นะ เพร�ะเร�คิดเหมือนกันมองห�
หนท�งสร้�งคว�มยัง่ ยืนเหมือนกัน ใครจะว่�บ้�ไปต�มฝรัง่ ก็ช�่ งเถอะ ผมก็
เชือ่ ฝรัง่ แต่ทผี่ มเชือ่ กว่�นัน้ คือ เร�ไม่ได้ต�มฝรัง่ เข�ทัง้ หมด มิตรผลพย�ย�ม
ปรับให้มนั เข้�กับบ้�นเร�แล้ว ผมเชือ่ มิตรผลนะ ผมเชือ่ คุณบรรเทิง ผมไม่คดิ
น�นตัดสินใจเอ�กับเข�ด้วย อ้อยเกือบ 600 ไร่นยี่ งั ไว้ตอ ได้อกี 1-2 ตอนะ แต่
ผมว่�ไว้ตอต่อไปมันก็น�่ จะได้นอ้ ยลงไปเรือ่ ยๆ จะม�กล้�ๆ กลัวๆ อยูไ่ ม่ได้
มันเสียเวล� เสียโอก�ส เลยตัดสินใจรื้อทิ้งแล้วปลูกใหม่ต�มแบบมิตรผล
โมเดิร์นฟ�ร์มเลยดีกว่�”
“มันไม่ใช่แค่วิธีปลูกนะ แต่มันคือเทคนิคก�รบริห�รจัดก�รไร่ให้ครบ
วงจร โดยเฉพ�ะก�รบริห�รต้นทุน อย่�งเรื่องแรงง�นนี่เป็นปัญห�ม�กนะ
เร�มีเงินจ้�ง แต่ไม่มีคนม�ให้จ้�ง แย่งคนตัดอ้อยกันจะแย่ กิจกรรมในไร่มัน
ต้องลดลง ยังไงก็ต้องใช้เครื่องจักรเข้�ม�แทน เดี๋ยวนี้สบ�ยละ จ�กคนง�น
เป็นสิบๆ เหลืออยู่ 7 คน แล้วก็ว่�งขึ้นด้วย มีเวล�เหลือว่�งม�กขึ้น แต่ผม
ก็ยังม�ไร่ทุกวันนะ ขับรถไปกลับจ�กบ้�นม�ไร่วันละ 34 กม.ทุกวัน ขอให้
ได้ม�เถอะ มันมีคว�มสุขที่ได้ม� วันไหนไม่ได้ม�มันจะรู้สึกข�ดๆ อะไรไป

เร�ม�ไร่นี่คือแค่ม�ดูนะ แค่ได้เห็นนี่ก็ชื่นใจแล้ว อ้อยมัน
สวยกว่�เดิมจริงๆ สูงเท่�กันไล่ไปจนสุดลูกหูลูกต�เลย ผมว่�
ต่อไปมันจะดีขึ้นกว่�นี้อีก ปีที่ผ่�นม�ภ�คกล�งมันแล้ง ฝนน้อย
ทำ�ไร่นี่มันก็อยู่ที่ฟ้�ที่ฝนด้วย แต่ผลผลิตเร�ก็ยังยันไว้ได้ไม่แย่
ไปจ�กเดิม ค่�คว�มหว�นก็ได้ใกล้เคียงเดิม นีม่ นั ก็ไม่ธรรมด�นะ
กำ�ไรเร�ไปได้ตรงค่�ใช้จ่�ยในแต่ละกิจกรรมของก�รทำ�ไร่มัน
ลดลงนี่แหละ และยิ่งถ้�ไว้ตอได้น�นขึ้นด้วยนะ กำ�ไรมันก็จะ
ต�มม�ในระยะย�วเอง วันนี้เร�ต้องวัดกันที่วิธีบริห�รจัดก�ร
แล้ว วิธีก�รดีมันก็มีชัยไปกว่�ครึ่งแล้วล่ะ”
“ผมท�าทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้ลูกผม�
เราให้เขามาทัง้ ชีวติ �เงินทองทีท่ างให้ไป�ใช้ไม่เป็นเดีย๋ วมันก็หมด
ให้ความรู้ให้การศึกษาให้อาชีพที่มั่นคงมันมีแต่จะต่อยอด
ให้งอกให้เงยได้ไปเรื่อยๆ� และนี่จะเป็นอีกครั้งที่เราท�าไว้ให้เขา
ให้ความยั้งยืนกับเขาเพื่อให้เขาสืบทอดอาชีพชาวไร่ให้ยังคง
อยู่ต่อไป”...

สงสัยให้ถาม
ทำ�ไมเวลาตัดอ้อย
ส่งโรงงานแล้วจึง
ต้องทิ้งซากใบอ้อย
ไว้ในไร่ครับ?
ตอบโดย :
คุณจำ�น�ญ โคตรภูเวียง
ผู้ชำ�น�ญก�รเทคนิค
ปฏิบัติก�รด้�นปุ๋ย

เศษซ�กใบอ้อยหลังก�รเก็บเกี่ยวไม่ว่�จะเป็น
ยอด ใบแห้ง หรือ ก�บใบจะมีอยูใ่ นไร่ประม�ณ 1.5-2.5
ตัน/ไร่ ขึน้ อยูก่ บั ปริม�ณอ้อยทีเ่ ก็บเกีย่ ว วัสดุเศษเหลือ
เหล่�นี้จะมีธ�ตุอ�ห�รติดอยู่ซึ่งได้ม�จ�กปุ๋ยที่ใส่ให้
แก่อ้อยในช่วงก�รปลูกนั่นเอง ปริม�ณปุ๋ยที่ได้จ�ก
ใบอ้อย ประม�ณ 50 กก./ไร่ หรือคิดเป็น มูลค่�เท่�กับ
955 บ�ท/ไร่ แปลงอ้อยตอที่มีใบอ้อยคลุมดิน จะมี
ปริม�ณวัชพืชลดลง ทำ�ให้ก�รใช้ส�รเคมีกำ�จัดวัชพืช
ลดลง นอกจ�กนั้นเศษซ�กใบอ้อยเมื่อย่อยสล�ยจะ
กล�ยเป็นอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงดินให้มีคว�ม
ร่วนซุย ดินอุ้มนำ้�ได้ดีขึ้น และทำ�ให้ปุ๋ยที่เร�ใส่ลงดิน
อยู่ได้น�นขึ้น

อยากให้ช่วยแนะนำ�พันธุ์อ้อย
ที่เหมาะกับดินที่ไร่ผมซึ่งเป็น
ดินร่วนปนทรายให้ด้วยครับ
ตอบโดย : คุณรังสิมันตุ์ สัมฤทธิ
ผู้ชำ�น�ญก�รเทคนิคปฏิบัติก�รด้�นพันธุ์อ้อย

ถ้�สภ�พดินเป็นดินทร�ยและดินร่วนปนทร�ย พันธุ์อ้อยที่
เหม�ะสมในก�รนำ�ไปปลูกควรจะเป็น พันธุ์ขอนแก่น 3, K 88-92 และ
มิตรผล 02-458 ครับ แต่ถ้�สภ�พดิเหนียวและดินร่วนปนเหนียว
พันธุ์ที่เหม�ะสม ได้แก่ พันธุ์ LK 92-11, อู่ทอง 12 และ มิตรผล 03166 ครับ

ถ้าผมจะเปลี่ยนมาทำ�ไร่แบบมิตรผล
โมเดิร์นฟาร์ม�เครื่องมือเกษตร
ชุดเดิมที่ใช้อยู่สามารถนำ�มา
ปรับใช้ได้หรือไม่ครับ?�
ตอบโดย : คุณนิเวศ สุวรรณบุตร
ผู้ชำ�น�ญก�รเทคนิคปฏิบัติก�รด้�นอุปกรณ์ก�รเกษตร

ได้ครับ เพร�ะก่อนอื่นเร�ต้องมีคว�มเข้�ใจในหลักสี่เส� ของมิตรผล
โมเดิร์นฟ�ร์ม ก่อนว่�มีอะไรบ้�ง เช่น ก�รพักดินโดยก�รปลูกพืชบำ�รงดินก่อน
ก�รปลูกอ้อย, ก�รควบคุมแนวก�รเหยียบยำ่�ของรถไถและรถตัดอ้อย, ก�รลด
ก�รเผ�ใบอ้อย และก�รลดก�รไถพรวน ซึง่ ถ้�มองดูแล้วเร�ส�ม�รถใช้เครือ่ งมือ
เกษตรเดิมที่เร�มีอยู่ได้ โดยไม่ขัดกับหลักสี่เส�นะครับ

ปีนี้มันแล้ง�ผมว่าจะเปลี่ยนการให้น้ำ�จากแบบน้ำ�ราด�มาเป็นน้ำ�หยด�
ซึ่งใครๆ�เขาก็บอกว่าประหยัดน้ำ�หลายๆ�อยากให้ช่วยแนะนำ�
เทปน้ำ�หยดหน่อยครับ
ตอบโดย : คุณปิยะ ก่อกุศล ผู้ชำ�น�ญก�รเทคนิคปฏิบัติก�รด้�นนำ้�

ตอนนี้ในตล�ดบ้�นเร�มีเทปนำ้�หยดแบบบนดินหล�ยยี่ห้อ หล�ยร�ค� แต่ผมแนะนำ�ก�รเลือกซื้อม�ใช้ง�นดังนี้ครับ
ถ้�เป็นแปลงเล็กๆ คว�มย�วไม่เกิน 300 – 400 ม. ส�ม�รถเลือกเทปนำ้�หยดแบบไม่ต้องปรับแรงดัน เพร�ะถ้�ย�วเกินกว่�นี้
นำ้�หยดที่ออกจ�กเทปจะไม่สมำ่�เสมอทั่วกัน แต่ถ้�แปลงของน้�ย�วม�กกว่� 400 ม. ควรเลือกเทปนำ้�หยดแบบปรับแรงดันได้
ซึ่งร�ค�จะแพงกว่� ต�มยี่ห้อ ส่วนคว�มหน�บ�งของเทปเลือกต�มใจชอบ อย่�งบ�ง ร�ค�ถูกใช้ได้ไม่น�น
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เหตุผลท่ีมิตรชาวไร่
เทใจให้รถตัด

ใช้เวลาทำ�ไร่น้อยลง�มีเวลา
อยู่กับครอบครัวมากขึ้น

ตัดทันเวลา�อ้อยยังหวาน�
ซีซีเอส.ไม่สูญหาย

ตัดรำ�คาญเรื่องแรงงาน
คนตัดอ้อย

มีใบอ้อยเหลือคลุมดิน�
รักษาความชุ่มชื้นไว้ได้

ทำ�งานง่าย�ตัดอ้อยเร็ว�
ส่งโรงงานได้ไว

ขับรถตัดเย็นสบาย�
ไม่ร้อน�ไม่ดำ�

เลิกเผาอ้อย�ได้อ้อยสด�
ลดโลกร้อน

สนุก�ขับง่าย�ใช้งานดี�มีจีพีเอส��

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครบ
ไม่ตกหล่น�

เลิกหลังสู้ฟ้า�หน้าสู้ดินกันเสียที�

เปลี่ยนสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน
บริษัท�ไร่ด่านช้าง�จำ�กัด�โทร�091-578-7949
บริษัท�ไร่อีสาน�จำ�กัด�โทร�085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับชาวไร่

ทำไม่เหมาะสม
ในเวลา
ที่เหมาะสม

โดย�วิโรจน์�ภู่สว่าง�ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล

ฉบับก่อนเราได้พูดถึงเรื่อง�“ปลูกอ้อยหนเดียว�เก็บเกี่ยว
ไปได้อีกหลายปี� ผลผลิตเพิ่ม� ก�าไรพุ่ง”� จากการที่เราเอาใจใส่
กิจกรรมขั้นตอนตั้งแต่การตัดอ้อยสดแล้วปล่อยให้ใบคลุมดิน
การราดแปลงอ้ อ ยด้ ว ยสารปรั บ ปรุ ง ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ธาตุ อ าหาร
และอินทรียวัตถุแก่ดิน� การใส่ปุ๋ยด้วยวิธีฝังด้วยริปเปอร์ข้าง
แถวอ้อย� การให้น�้าอ้อยตอเพื่อเพิ่มอัตราการงอกและแตกกอ
และการฉีดสารควรคุมและก�าจัดวัชพืช� ท�าให้เรารักษาอ้อยตอ
ไว้ได้หลายรอบจะลดต้นทุนก�าไรเพิ่มแน่นอน� ส่วนเล่มนี้เรา
จะมาดูกันว่าส�าหรับอ้อยปลูกใหม่ท�าอย่างไรถึงจะได้ผลผลิต
ดีกัน�แต่ให้อยู่บนพื้นฐานการเตรียมดินที่ถูกต้องแล้วนะครับ
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ส่วนใหญ่ที่ทำ�ให้ผลผลิตไม่ได้ต�มที่ค�ดหวังนั้นมันมีเหตุอยู่
ครับ “ทำ�ไม่เหม�ะสม...ในเวล�ที่เหม�ะสม” ผมใช้คำ�นี้เพื่อจะได้
เข้�ใจง่�ยๆ เพร�ะก�รปลูกอ้อย ดูแล จนถึงก�รตัดส่งโรงง�นจะมี
ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม ถ้�เลยเวล�ไปก็ทำ�ให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงได้
คร�วนี้ม�ดูสิ่งแรกก่อนครับเรื่องก�รปลูก ต้องทำ�คว�มเข้�ใจก่อน
ว่�อ้อยที่โตสมบูรณ์เหม�ะสมที่จะตัดเข้�โรงง�นนั้นจะมีอ�ยุไม่ตำ่�
กว่� 12 เดือน และช่วงก�รหีบอ้อยจะอยู่ระหว่�งเดือนธันว�คมถึง
เดือนเมษ�ยนของทุกปี ดังนั้นเร�จะแบ่งก�รปลูกอ้อยเป็น 3 แบบ
คือ อ้อยปล�ยฝน อ้อยนำ้�ร�ด และอ้อยต้นฝน

อ้อยปลายฝน
ดิน: ดินทร�ยหรือดินร่วนปนดินทร�ย
ปลูก: ในช่วงปล�ยเดือนตุล�คมถึงพฤศจิก�ยน
ตัดเข้าหีบ: ระหว่�งธันว�คม ถึง กุมภ�พันธ์
อายุอ้อย: ประม�ณ 12-14 เดือน
อ้อยที่ปลูกช่วงนี้จะมีคว�มสมบูรณ์และโต
เต็มที่จำ�นวนผลผลิตต่อไร่จะสูง โดยเฉลี่ยแล้วอ้อย
ปลูกปล�ยฝนจะมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่�อ้อยต้นฝน

อ้อยน้ำราด
ดิน: ดินทุกประเภท
ปลูก: ช่วงเดือนมกร�คม ถึง กุมภ�พันธ์
ตัดเข้าหีบ : ระหว่�งเดือนธันว�คม ถึง เมษ�ยน
อายุอ้อย : ประม�ณ 12-14 เดือน
โดยมีเงือ่ นไขว่� จะต้องมีระบบชลประท�นทีด่ ี
หรือแหล่งนำ้�ที่เพียงพอ ส่วนวิธีก�รให้นำ้�นั้น
ในสมัยก่อนนิยมก�รให้น�ำ้ แบบร�ด หรือปล่อยนำ�้ เข้�ไป
ในไร่จงึ เป็นทีม่ �เรียกว่� ‘นำ�้ ร�ด’ แต่ในปัจจุบนั ก�รให้
นำ�้ นัน้ พัฒน�ขึน้ ม�ก เพือ่ ก�รให้น�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภ�พและ
คุม้ ค่�สูงสุด เช่น ก�รให้น�ำ้ แบบนำ�้ หยดบนดิน ก�รให้น�ำ้
แบบนำ�้ หยดใต้ดนิ หรือใช้เครือ่ งให้น�ำ้ ทีเ่ รียกว่�ระบบ
เซ็นเตอร์พีวอท (Center Pivot Irrigation)และระบบ
ไลน์เนียพีวอท (Linear Pivot Irrigation) เป็นต้น

อ้อยต้นฝน
ดิน: ดินเหนียว
ปลูก: ช่วงเดือนมีน�คม ถึง เมษ�ยน
ตัดเข้าหีบ: ระหว่�งเดือนกุมภ�พันธ์ ถึง เมษ�ยน
อายุอ้อย: ประม�ณ 10-12 เดือน
แม้ว่�จะมีอ�ยุ 12 เดือน แต่ก�รปลูกเมื่อมี
ฝนตกและกว่�ที่อ้อยจะงอกและแตกกอ ก็ใช้เวล�
หมดไปแล้ว 3 เดือน เหลือเวล�รับนำ้�ฝนและย่�ง
ปล้องที่จะเติบโตไม่เกิน 4 เดือนก็หมดฝน อ้อยจึง
ผลผลิตตำ่� ช�วไร่อ้อยจึงต้องสร้�งแหล่งนำ้� เช่น
เจ�ะบ่อบ�ด�ล หรือขุดสระเก็บนำ้� และปลูกอ้อย
แบบนำ้�ร�ด

ที่ผมบอกว่�อ้อยปล�ยฝนจะมีปริม�ณผลผลิตต่อไร่สูงกว่�อ้อยต้นฝน ส�เหตุ
เป็นเพร�ะอะไร?... ดูกันแบบง่�ยๆ โดยเฉลี่ยก�รเติบโตของต้นอ้อยใน 1 เดือน อ้อยจะ
มีคว�มย�วเพิ่มขึ้น 3 ปล้อง ดังนั้นถ้�นับจ�กจำ�นวนเดือนคูณด้วยจำ�นวนปล้องก็จะ
เห็นได้ว่�อ้อยปล�ยฝนมีคว�มย�วถึง 42 ปล้อง ในขณะที่อ้อยต้นฝนมีคว�มย�ว
เพียง 36 ปล้อง ถ้�คิดง่�ยๆ ในก�รลงทุนก�รปลูกทั้งเตรียมดิน ให้ปุ๋ย ดูแลบำ�รุง
รักษ�อ้อย จะมีค่�ใช้จ่�ยเท่�กันแล้วก�รปลูกอ้อยแบบไหนน่�จะดีกว่�กันล่ะครับ
แต่อย่�งไรก็ต�มถ้�ช�วไร่อย�กจะปลูกแบบอ้อยปล�ยฝนแต่ติดปัญห�ว่�เป็นดิน
เหนียว จริงๆ แล้วก็ส�ม�รถปลูกอ้อยแบบปล�ยฝนได้นะครับ เพียงแต่มีข้อแม้ว่�จะ
ต้องมีนำ้�ให้เพียงพอก่อนปลูกเพื่อให้ดินมีคว�มชื้นและในช่วงดูแลก่อนหน้�ฝน คือ
ก�รให้นำ้�ในไร่อ้อยอย่�งที่ช�วไร่อ้อยเรียกวิธีนี้ว่�ก�รปลูกแบบนำ้�ร�ดนั่นแหละครับ
หลังจ�กเรื่องวิธีก�รปลูกอ้อยแล้ว คร�วนี้ม�ดูเรื่อง “ปลูกอย่�งไรล่ะจะให้
ต้นอ้อยงอก 100%” เพร�ะถ้�ปลูกอ้อยให้งอกได้เปอร์เซ็นต์สูงๆ ก็จะลดต้นทุนใน
ก�รซ่อมแซม แล้วเหตุใดอ้อยถึงไม่งอก ดัวยมีปัจจัยหล�ยๆ อย่�ง แต่ที่เป็นส�เหตุ
หลักอยู่ในพื้นดินที่เร�ปลูก นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมพูดว่� “ทำ�ไม่เหม�ะสม...
ในเวล�ที่เหม�ะสม” เนื่องจ�กก�รปลูกอ้อยมีกรอบเวล�อยู่ คือในช่วงระยะที่พื้นดิน
มีคว�มชื้นและอุณหภูมิที่เหม�ะสมกับก�รงอกของต้นอ้อย กล่�วคืออ้อยมีเวล�ปลูก
อยูใ่ นช่วง 35-40 วันหลังฝนหมดจะเหม�ะสมทีส่ ดุ ดังนัน้ ถ้�ปลูกไม่ทนั ในช่วงนีจ้ ะทำ�ให้ตน้
อ้อยงอกไม่ได้ 100% สำ�หรับช�วไร่ทมี่ แี ปลงอ้อยและแรงง�นที่พร้อมก็คงไม่ใช่ปัญห�
ที่จะทำ�ก�รปลูกให้ทันในกรอบเวล�ดังกล่�ว แต่ถ้�ช�วไร่อ้อยที่มีที่ดินเยอะมีแรงง�น
ไม่เพียงพอ คร�วนี้ล่ะที่จะมีปัญห�ต�มม�ก็คือก�รปลูกอ้อยไม่ทันในกรอบเวล�
35-40 วัน ก�รปลูกก็ต้องเลยเวล�ไปเมื่อเลยเวล�ที่เหม�ะสมกับก�รปลูกออกไป
ต้นอ้อยก็จะงอกไม่สมำ�่ เสมอ งอกบ้�ง ไม่งอกบ้�ง ก็ตอ้ งมีค�่ ใช้จ�่ ยในก�รซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น ต้นทุนก�รปลูกอ้อยก็เพิ่มขึ้นไปด้วย เหตุนี้เองจึงเป็นที่ม�ของก�รนำ�
เครือ่ งจักรต่�งๆ เข้�ม�ใช้ในไร่ออ้ ยทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกอ้อยของโครงก�รมิตรผลโมเดิรน์ ฟ�ร์ม
เพื่อจะลดต้นทุน ลดเวล�ในก�รจัดก�รไร่อ้อยและทำ�ให้ผลผลิตดีขึ้นอีกด้วย
อย่าลืมนะครับ�การจะปลูกอ้อยให้ได้ก�าไรไว้ตอได้นาน�ต้องดูจากการท�า
กิจกรรมต่างๆ� ในไร่อ้อย� ซึ่งจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมของอ้อย� ถ้าการจัดการ
ในไร่อ้อยไม่ถูกต้องตามความต้องการของอ้อย� ผลผลิตก็จะไม่ได้ตามที่เรา
คาดหวังไว้� เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการควบคุมการท�ากิจกรรมต่างๆในไร่ได้
ถูกต้อง� ตรงเวลาที่เหมาะสมอย่าผที่ผมได้บอกไว้...เศรษฐีในไร่อ้อยอยู่ไม่ไกล
แน่นอนครับ
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กรุ 6 พระดัง

ที่เหล่ามิตรชาวไร่ต้องมีไว้คล้องคอ
�
คอลัมน์นี้เอาใจมิตรชาวไร่ที่เลื่อมใส
ศรั ท ธาในพระเครื่ อ งทรงพุ ท ธานุ ภ าพ
ทั่วฟ้าเมืองไทย� ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตา
มหานิยม� คงกระพันชาตรี� ฟันแทงไม่เข้า�
พุ ท ธานุ ภ าพแห่ ง พระเครื่ อ งและเหรี ย ญ
แต่ละรุ่นแต่ละองค์� ของใครที่ว่าดี� ของใคร
ที่ว่าเด่น�เราได้ตระเวนไปเปิดกรุพระเครื่อง
ใกล้ ตั ว มิ ต รชาวไร่ � น� า มาฝากให้ ไ ด้ ไ ป
ลองมองหามาไว้ ค ล้ อ งคอเพื่ อ ความเป็ น
สิริมงคลกัน

เหรียญหลวงพ่อผ�ง จิตตคุตโต
วัดอุดมคงค�คีรีเขต อ.มัญจ�คีรี จ.ขอนแก่น
หลวงพ่อผ�ง หรือที่ช�วขอนแก่นรู้จักดีในฉ�ย� “ไอ้บอด” เป็น
พระปฏิบัติธุดงค์กรรมฐ�น ในส�ยพระอ�จ�รย์มั่น หล�ยคนเพียงแค่ได้ยิน
ชื่อก็ขนลุกกันแล้ว กับคว�มโดดเด่นในเรื่องพุทธคุณ เมตต�มห�นิยม
ด้วยคว�มมุ่งมั่นและปฏิภ�ณไหวพริบอันเฉียบแหลม ประกอบกับว�จ�อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของท่�น เหรียญหลวงพ่อผ�งจึงให้คุณเด่นในด้�นก�รเจรจ�ที่ไม่
เป็นสองรองใครเลยทีเดียว!!!

พระหลวงพ่อแพ เขมังกโร
วัดพิกุลทอง อ.ท่�ช้�ง จ.สิงห์บุรี
พระเครื่องเมืองวีรชนคนกล้� “บ้�นบ�งระจัน”
อันเป็นที่ลือเลื่องในประวัติศ�ส�ตร์ช�ติไทยม�ช้�น�น
พระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระชื่อดังที่ได้รับก�รกล่�วข�นถึง
คว�มแคล้วคล�ดปลอดภัย พกไว้ไปที่ไหน ตกนำ้�ไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้ ภยันตร�ยไม่ม�แผ้วพ�ล เหรียญรุ่นแรกปลุก
เสกขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2502 และได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก
ในวงก�รพระเครื่องม�จนถึงปัจจุบัน
30 มิตรชาวไร่

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐ�นสโม
วัดป่�สัมม�นุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย
อีกหนึ่งในพระวัดป่�ส�ยปฏิบัติพระธุดงค์กรรมฐ�น
ศิษย์พระอ�จ�รย์มั่น โดยกิตติศัพท์ของ หลวงปู่ชอบนั้นได้รับ
ก�รขน�นน�มว่�เป็น “ตัวแทนแห่งโชคล�ภ” ท่�นเดินธุดงค์
ไปทีแ่ ห่งใด ท่�นไม่เคยอดอย�ก ต้องมีผคู้ นม�ใส่บ�ตรอยูเ่ สมอ
แม้จะทุรกันด�รขน�ดไหนก็ต�ม มิตรช�วไร่ต้องมีไว้บูช�
โชคล�ภจะไหลม�เทม�ดั่งฝนห่�ใหญ่ ทำ�ม�ค้�ข�ยคล่องแคล่ว
ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งน่�อัศจรรย์

เหรียญหลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติส�โร
วัดพุทธมงคล อ.เมือง จ.ก�ฬสินธุ์
“หลวงพ่อหนูอนิ ทร์ กิตติส�โร” หรือทีล่ กู ศิษย์ลกู ห�
ยกให้ท่�นเป็น “พระภิกษุเรืองเวทย์แห่งภ�คอีส�น” ที่
มิตรช�วไร่ในเขตก�ฬสินธุ์ต้องรู้จักกันเป็นอย่�งดี ด้วย
พล�นุภ�พคว�มศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั แรงกล้� ทรงพุทธคุณชัน้ ยอด
ท�งด้�นเมตต�มห�นิยม โชคล�ภ แคล้วคล�ดปลอดภัย
โดยเฉพ�ะ ทห�รตำ�รวจต้องมีไว้แขวนคอ โดยมีเรื่องเล่�ถึง
อภินิห�รเหรียญหลวงพ่อหนูอินทร์ที่เกิดกับน�ยตำ�รวจ ที่
ประสบเหตุเหยียบกับระเบิด เสื้อผ้�ข�ดรุ่งริ่งแต่ไม่ได้รับ
อันตร�ยแต่อย่�งใด

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล
วัดพระพุทธบ�ทเข�ย�ยหอม อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ
“หลวงพ่อทอง สุทธสีโล” เป็นหนึ่งในศิษย์เอกของ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ แห่งวัดบ้�นไร่ที่เป็นที่รู้จักดี ของ
ศิษย�นุศษิ ย์ทวั่ ฟ้�เมืองไทย หลังจ�กบำ�เพ็ญเพียรจนเป็น
ที่ยอมรับจ�กหลวงพ่อคูณแล้ว หลวงพ่อทองจึงได้ย้�ยม�
จำ�วัดที่วัดพระพุทธบ�ทเข�ย�ยหอม และได้ร่วมเป็นหนึ่ง
ในคณะปลุกเสกเหรียญของหลวงพ่อคูณหล�ยต่อหล�ยรุน่
และได้รับยกย่องในหมู่ศิษย�นุศิษย์ว่�เป็นผู้ที่ได้รับก�รไว้
ว�งใจจ�กหลวงพ่อคูณม�กที่สุด

พระขุนแผน กรุวัดบ้�นกร่�ง
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
หนึ่งในพระเครื่องในตำ�น�นของ
ช�วศรี ป ระจั น ต์ ที่ ถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่
สมัยกรุงศรีอยุธย� ถือเป็นพระเครื่องที่
หนุม่ ๆ ไม่ว�่ จะยุคใดสมัยใดต่�งก็ปร�รถน�
จะมีพกไว้ตดิ ตัว เมือ่ กล่�วถึงพระขุนแผน
คงไม่มีใครไม่รู้จักกิตติศัพท์อันลือเลื่อง
ในด้�นคงกระพันช�ตรีคงอ�คมเหนียว
แน่น และให้คุณดีด้�นเมตต�มห�นิยม
เรียกคนให้รักให้หลง
มิตรชาวไร่ 31
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ลุงแก่�ป้าบุญนาค�จัดเต็ม
ลุงแก่ ป้�บุญน�ค(ภรรย�คูใ่ จ)
คุณสำ�เริง เขียวจ้อย โควต� 21172
ช�วไร่บ้�นหนองกุ้ง เอ้! เดี๋ยวนี้
อินเทรนด์จริงจริง สงสัยจังว่�ลุง
แก่กับป้�บุญน�คคิดอย่�งไรน๊� ถึง
กับตัดสินใจม�ปลูกอ้อยระเบิดด�น
ระยะร่อง 1.65 เมตร ทัง้ หมด 200
กว่�ไร่จ �กเดิ ม ปลู ก อ้ อ ยระยะร่ อ ง
1.20 เมตร เอ๊ะๆ ติดใจอะไรนะ
ลุง แก่ กระซิ บ บอกว่ � ...มั น บริ ห �ร
จัดก�รในไร่อ้อยง่�ย สะดวก สบ�ย
ผลผลิตดี มีเวล�พ�ป้�บุญน�คไป
เที่ยวพักผ่อน...

ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย
คุณหอมช�ย พลด�ห�ญ ส่งมอบ
อ�ชีพก�รทำ�ไร่ออ้ ยให้กบั บุตรช�ย น�ยวีรยุทธ
พลด�ห�ญอย่�งเต็มตัว หลังจ�กทีบ่ ตุ รช�ย
ได้ผ�่ นก�รก�รอบรมหลักสูตร“ท�ย�ทเถ้�แก่
ไร่อ้อย รุ่น senior” และส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ที่ได้ม�ช่วยบริห�รจัดก�รไร่ในรูปแบบของ
Mitr Phol ModernFarm ซึ่งครอบครัว
พลด�ห�ญ เล่�ให้พนักง�นมิตรผลฟังอย่�ง
ภ�คภูมใิ จว่� ส�ม�รถช่วยร่นเวล�ในก�รบริห�ร
จัดก�รไร่ให้ทันเวล� ลดปัญห�เรื่องแรงง�น
ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้ม�กเลยทีเดียว

ชาวไร่รุ่นใหม่�ทำ�ไร่โมเดิร์นฟาร์ม
น�ยบัญช� ทิพเจริญ เป็นท�ย�ทเถ้�แก่ไร่อ้อยของน�ยบุญมี ทิพเจริญ CN 10910
สังกัดเขตส่งเสริมที่ 1/2 ของโรงง�นนำ้�ต�ลมิตรผล ก�ฬสินธุ์ ที่ผันตัวเองม�เป็นช�วไร่อ้อย
เต็มตัว ถือว่�เป็นช�วไร่รุ่นใหม่ที่มีคว�มตั้งใจในก�รทำ�ไร่อ้อยและมีคว�มพร้อมที่จะพัฒน�ก�ร
ทำ�ไร่อ้อยในแบบของมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์ม ได้มีโอก�สไปศึกษ�ดูง�นที่ประเทศออสเตรเลีย
เป็นเวล� 7 วัน เมื่อเดือนกันย�ยน 57 ที่ผ่�นม� “….ผมมีโอก�สได้ม�เรียนรู้กระบวนก�รทำ�
ไร่อ้อยของต่�งประเทศ ได้เห็นวิธีก�รทำ�ไร่อ้อยที่อ�ศัยเครื่องจักรกลก�รเกษตรม�ใช้ในทุก
กระบวนก�ร ถือว่�เป็นประสบก�รณ์ใหม่ในก�รทำ�ไร่อ้อย ผมจะนำ�ไปปรับใช้ในก�รทำ�ไร่อ้อย
ของผม ให้เป็นแบบมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มต่อไป.....”
โดยในปี 2557/58 ได้มรี ถตัดของตนเอง เพือ่ ใช้ในก�รบริห�รก�รเก็บเกีย่ วและขนส่งอ้อย
รวมถึงได้ปรับเปลีย่ นก�รปลูกอ้อยปล�ยฝน 2558/59 เป็นแบบเพือ่ รองรับก�รใช้รถตัดอ้อย
32 มิตรชาวไร่

เปลี่ยน

สู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน

ทิตติ กมลปิตุพงศ์

ผู้จัดก�ร บริษัท ไร่ด่�นช้�ง จำ�กัด
พร้อมดูแลมิตรช�วไร่ในพื้นที่ภ�คกล�ง

บริษัท�ไร่ด่านช้าง�จำ�กัด�โทร�091-578-7949�•�บริษัท�ไร่อีสาน�จำ�กัด�โทร�085-488-2157�

www.mitrpholmodernfarm.com
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เจ๊เล็ก...�ใจใหญ่
คุณบุญส่ง คล้�เจริญสมบัติ
เจ๊เล็ก โควต้� 3062 หญิงแกร่งแห่ง
มิตรผล ด่�นช้�ง คนนี้ทำ�ไร่อ้อยเกือบ
สองพันไร่ เป็นช�วไร่อ้อยส่งอ้อยให้
กับมิตรผลม�โดยตลอด ยังไม่พอ
ยังดำ�รงตำ�แหน่งเป็นน�ยกสโมสร
ไลออนส์ด่�นช้�ง สุพรรณบุรี อีกด้วย
ตอนนี้เจ๊เล็กเองก็พย�ย�มผลักดัน
ให้น้องเบนซ์ ลูกช�ยคนโตให้เข้�ม�
มี บ ทบ�ทช่ ว ยทำ � ไร่ อ ้ อ ยม�กขึ้ น
คร�วนีแ้ หละจ�กอ้อยเกือบสองพันไร่
ก็จะกล�ยเป็นหล�ยพันไร่ ผลผลิต
ก็จะสูงขึน้ เพร�ะเจ๊เล็กเค้�มีก�ำ ลังเสริม
เป็ น ลู ก ช�ยรุ ่ น ใหม่ ไ ฟแรงอย่ � งนี้
แหละคร้�บบบบบ....

มิตรผลเท่านั้น!
ลูกช�ยของคุณเม่งเหลียง หวังสกุล
(คุณสุวทิ ย์ หวังสกุล) โควต้� 7003 บอกกับ
เร�ว่� “ครอบครัวผมมีลูกช�ย 5 คน ก็ทำ�
ไร่อ้อยกับเตี่ยทั้งหมดเลยครับ ที่บ้�นมีรถตัด
2 คัน ช่วยกันบริห�รจัดก�ร คนละหน้�ที่
คนละฝ่�ย และอ้อยทัง้ หมด ก็สง่ ให้กบั มิตรผล
โรงง�นเดียวเลยครับ” ต้องขอบอกเลยว่�ปลืม้
สุดๆ ที่มีช�วไร่อ้อยตัวอย่�งดี ๆ อีกท่�นนึง
ที่ มี ค ว�มรั ก คว�มผู ก พั น กั บ มิ ต รผลเร�ม�
อย่�งย�วน�น และยังส่งอ้อยให้มิตรผลแค่
ที่เดียวอีกด้วยจ้�����...ปลื้มฝุด ๆ อ่ะ

เครื่องสูบน้ำ�พลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยง�นชลประท�น ได้ส่งเสริมก�รนำ�ระบบโซล่�เซลล์ม�ใช้
กับระบบสูบนำ�้ ให้กบั ไร่ออ้ ยอย่�งต่อเนือ่ ง ปีนี้มีช�วไร่ให้คว�มสนใจ
เข้�ม�สอบถ�มข้อมูล และนำ�ระบบสูบนำ้�ด้วยโซล่�เซลล์ไปใช้จำ�นวน
หล�ยชุดด้วยกัน ซึ่งระบบนี้ได้ช่วยให้ช�วไร่อ้อยประหยัดต้นทุน
ค่�ไฟฟ้�ในก�รสูบนำ้� หล�ยท่�นได้ประยุกต์เป็นแบบเคลื่อนที่ได้
ทำ�ให้ส�ม�รถสูบนำ้�จ�กแหล่งนำ้�ที่ไม่มีไฟฟ้�เข้�ถึง ส่งผลให้เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ �พก�รให้ นำ้ � อ้ อ ยและช่ ว ยให้ ผ ลผลิ ต อ้ อ ยสู ง ขึ้ น ด้ ว ย
ปัจจุบันมีช�วไร่คู่สัญญ�ของโรงง�นนำ้�ต�ลมิตรผล ด่�นช้�ง ที่นำ�
ระบบโซล่�เซลล์ ม�ใช้แล้ว กว่� 30 ชุด และจะมีก�รขย�ยผลไปสู่
ช�วไร่ที่มีคว�มสนใจต่อไป
34 มิตรชาวไร่

อ้อย

เป็นได้มากกว่า
น้ำ�ตาล�

ถือกำ�เนิดจากอ้อยคุณภาพของมิตรชาวไร่

ไฟฟ้า

ได้จากชานอ้อยที่เหลือทิ้งเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

อาหารสัตว์

เติมส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่กากน้ำ�ตาล�
(โมลาส)�มอบให้กับสัตว์

ปุ๋ยอินทรีย์

นำ�วีนัสที่เหลือจากผลิตเอทานอลมาผสมกับ
กากหม้อกรองเพื่อคืนกลับไปสู่ไร่อ้อย

เอทานอล

พลังงานทดแทนแสนสะอาดจากกากน้ำ�ตาล�(โมลาส)

เปลี่ยนสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน
บริษัท�ไร่ด่านช้าง�จำ�กัด�โทร�091-578-7949
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6 วิธีเลือกเสื้อลายสก๊อต
เสริมลุ้คมิตรชาวไร่
ให้ดูเท่กว่าที่เคย

คุมโทนสีให้กลมกลืน ไม่ตัดกันเกินไปเป็นอันใช้ได้
เคล็ดลับมีอยู่ง่�ยๆ นั่นคือ ควรเลือกสีล�ยสก๊อตที่คุมโทนสี
กลมกลืนกัน หรือโทนสีที่ไล่ระดับ เช่น ดำ�-เท�, เท�-นำ้�เงิน เป็นต้น
โดยเฉพ�ะโทนสีดำ� - เท� จะทำ�ให้ลุ้คดูม�ดแมนขึ้นได้อย่�งค�ดไม่ถึง
ไม่ควรเลือกสีคตู่ รงข้�มทีต่ ดั กันม�กจนโดดเด่นเกินไปอย่�งสี แดง-เขียว
นำ้�เงิน-ส้ม, เขียว-เหลือง เป็นต้น

เสือ้ ลายสก๊อต� ถือเป็นเทรนด์แฟชัน่ การแต่งกาย
ที่อยู่คู่กับมิตรชาวไร่มาทุกยุคทุกสมัย� จนเสื้อลาย
สก๊อตกลายเป็นสัญลักษณ์คู่กับอาชีพชาวไร่ใน�การ
รับรู้ของคนทั่วโลกไปแล้ว� และเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับมิตรชาวไร่� วันนี้เราจึงมีค�าแนะน�าสุดคลาสสิก
ในการเลื อ กเสื้ อ ลายสก๊ อ ตให้ เ หมาะกั บ บุ ค ลิ ก ของ
มิตรชาวไร่แต่ละคน

ดำ�-เท�

เท�-นำ้�เงิน

ใส่ให้เท่ ต้องใส่พอดีตัว
มิตรช�วไร่ควรเลือกใส่เสื้อล�ยสก๊อตที่มีขน�ดพอดีตัว ไม่เล็ก
หรือไม่ใหญ่จนเกินไป จะยิง่ เสริมให้บคุ ลิกภ�พของมิตรช�วไร่โดดเด่น
ขึน้ ม�ทันต� ยิง่ ถ้�คุณเป็นคนร่�งเล็ก แต่เสือ้ ตัวโปรดกลับมีขน�ดใหญ่
กว่�ตัวเองม�กแถมปกติยังติดกระดุม 5 เม็ดเรียงติดกันเข้�ไปอีก
จะยิ่งดูเทอะทะไม่ทะมัดทะแมง ลองห�เสื้อกล้�มหรือเสื้อยืดคอกลม
สีข�วใส่ไว้ข้�งใน แล้วค่อยสวมเสื้อล�ยสก๊อตตัวเก่งของคุณเป็นเสื้อ
คลุมแบบไม่ตอ้ งติดกระดุม ก็จะได้ลคุ้ ใหม่ทดี่ สู บ�ยและกระฉับกระเฉง
ขึน้ อีกด้วย

ลายตารางตรงสเปก
สำ�หรับมิตรช�วไร่ที่มีรูปร่�งผอมเพรียวเอวบ�ง
ร่�งน้อย แนะนำ�ให้ใส่เป็นเสื้อล�ยสก๊อตต�ร�งใหญ่
เพร�ะจะทำ�ให้ดูมีหุ่นบึกบึนกำ�ยำ�ลำ่�สันขึ้น ในท�ง
กลับกันห�กคุณเป็นคนเจ้�เนื้อ ล�ยสก๊อตต�ร�งเล็ก
คือสิ่งที่เหม�ะสมที่สุดกับคุณ เพร�ะจะทำ�ให้ดูตัวบ�ง
ร่�งสลิมพร�งต�ให้ดูเท่เนี้ยบได้
สก๊อตต้องคู่กับยีนส์
มิตรช�วไร่จะดูเท่ขึ้นอีกหล�ยระดับ เมื่อใส่เสื้อ
ล�ยสก๊อตตัวเก่งกับก�งเกงยีนส์ตัวโปรด จะสีเข้มหรือ
สีอ่อนก็ได้ ขึ้นอยู่กับโทนสีเสื้อ ส่วนจะเป็นก�งเกง
ข�สั้นข�ย�วก็อยู่ที่โอก�สและกิจกรรมในแต่ละวัน
แต่ขอให้หลีกเลี่ยงก�รใส่ก�งเกงวอร์ม หรือก�งเกง
ผ้�ร่มกับเสือ้ ล�ยสก๊อต เพร�ะจะทำ�ให้เสือ้ ล�ยสก๊อต
ตัวโปรดของคุณดูดับวูบลงไปทันที

ลายสก๊อตมาดเข้ม ต้องรองเท้าสีเข้ม
ควรเลือกรองเท้�ที่หุ้มปิดหน้�และหลังเท้�อย่�งรองเท้�ผ้�ใบ
รองเท้�หนัง รองเท้�บูธ และควรเลือกสีของรองเท้�ให้เป็นสีโทน
เข้มจะทำ�ให้รองเท้�คุณไม่เด่นจนไปแย่งซีนเสื้อล�ยสก๊อตตัวโปรด
ของคุณ
หมวกเท่เสริมลุ๊ค
ก�รหันม�ทำ�ไร่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟ�ร์มทำ�ให้มิตรช�วไร่
ไม่ต้องออกไปสู้กับแดดกล�งแจ้งแรงกล้�บ่อยๆ เหมือนดังแต่ก่อน
แต่หมวกก็ยังเป็นพร๊อพเพิ่มคว�มเท่ให้กับลุ๊คช�วไร่ได้เป็นอย่�งดี
โดยเฉพ�ะหมวกหนังทรงปีกรอบสไตล์ค�วบอย ใครใส่ก็ดูเท่ เข้�กับ
เสื้อล�ยสก๊อตตัวเก่งเหมือนน�ยอำ�เภอในหนังค�วบอยฮอลลีวู้ดยังไง
ยังงั้นเลยทีเดียว
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H O ROSCO PE
ดวงดีมีเฮ

อ.รามพล สำนักโหราราม
เดือนมีนาคม 2558
วันอาทิตย์

ควรระมัดระวังคว�มคิด ก�รตัดสินใจ
และคู่แข่งให้ดี ก�รง�นอ�จเกิดปัญห�กับ
ผลประโยชน์ ทำ�ให้วิตกกังวลและจำ�ยอม
ก�รเงินยังมีร�ยจ่�ยจรเข้�ม�แบบกะทันหัน
อย่�งต่อเนื่อง อ�จวิตกกับสภ�วะหนี้สิน
จ�กผลผลิตไม่ได้ดั่งใจ แต่กล�ง มี.ค. ไปแล้ว
จะดีขึ้นเอง จะมีข่�วดีด้�นก�รง�น และมี
โชคเข้�ม�บ้�ง
วันจันทร์

มี เ กณฑ์ ป รั บ ปรุ ง เปลี่ยนแปลงอะไร
หล�ยอย่�ง บนคว�มวิตกกังวล สภ�พคล่อง
ท�งก�รเงิ น แบบต้ น ร้ � ยปล�ยดี แ บบนี้
ควรระวังปัญห�ก�รทำ�สัญญ�เจรจ�ค้�ข�ย
อ�จติดขัดชะงักงัน หรือเสียเปรียบ ถูกกด
ร�ค� ควรพินิจพิเคร�ะห์ก่อนตัดสินใจ และ
ควรรัดเข็มขัดให้แน่น มีร�ยจ่�ยสูงม�ก แต่
ร้�ยกลับกล�ยดีในภ�ยหลัง
วันอังคาร

ต้ อ งตั้ ง มั่ น อยู ่ บ นคว�มถู ก ต้ อ งมี
คุณธรรม ไม่โลภ คว�มดีจะช่วยให้รอดพ้น
จ�กกลโกงไปได้หวุดหวิด ก�รง�นลู่ท�ง
สดใส ได้ผลผลิตดี แต่ให้ระวังโดนหลอก
โดนโกง ก�รเงินดีมีเข้�ม�อย่�งต่อเนื่อง
เงิ น ไหลเข้ � ให้ อุ บ ไว้ อ ย่ � บอกใครจะมี ค น
เข้�ม�ขอกู้ยืม งดก�รเสี่ยงโชคเพร�ะอ�จมี
เหตุให้ได้ใช้เงินกะทันหัน

38 มิตรชาวไร่

วันพฤหัสบดี
วันพุธกลางวัน

รักษ�สุขภ�พให้ดี เดินท�งระวัง
อุบัติเหตุ อ�จเสียทรัพย์จ�กเครื่องมือสื่อส�ร
ก�รง�นต้องเร่งมือสะส�งง�นค้�งค�ร�ค�ซัง
หรื อ ห�ท�งโละของเก่ � ออกข�ยช่ ว งนี้ ไ ด้
กำ�ไรง�ม ต้น มี.ค. หนท�งสดใส ติดต่อ
ต่�งช�ติเด่น อ�จมีคู่แข่งท้�ชนตัดร�ค�บ้�ง
ช่วงนี้ร�ยจ่�ยสูง อย่�เพิ่งคิดเรื่องกำ�ไร แต่
อ�จฟลุ้คมีโชคหล�ยชั้นเข้�ม�
วันพุธกลางคืน

ร ะ วั ง ป ั ญ ห � สุ ข ภ � พ ที่ เ กิ ด จ � ก
คว�มเครียดและคว�มหงุดหงิด ก�รง�น
ต้องพบอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ ยังไม่ลงตัว
จะถูกคู่แข่งตัดหน้� ตัดร�ค�ได้ กล�ง มี.ค.
ก�รเงินทรงตัว มีทรัพย์พิเศษเข้�ม�อย่�ง
ไม่ค�ดฝัน แต่ยังไม่พอกับร�ยจ่�ยที่ม�กโข
แก้เกมโดยก�รเดินท�งไปเข้�สังคมบ่อยๆ
จะเกิ ด โชคดี ก ว่ � นั่ ง รอคนม�คำ้ � ประกั น
ช่วยเหลือ

หยิ บ จั บ อะไรดู เ ป็ น เงิ น เป็ น ทองไป
หมด แต่ตอ้ งอยูบ่ นหลักคุณธรรมและยุตธิ รรม
จะมีโชคมห�ศ�ลล�ภลอยต่อเนื่อง เจรจ�
ค้�ข�ยยังติดขัด ข�ยผลผลิตได้ร�ค�ไม่
แจ่มใสนัก กล�ง มี.ค.ไปแล้วจะดีเอง บริว�ร
ลูกหล�นพ�ปัญห�ม�ให้ ร�ยจ่�ยจ่อรอบ
ด้�นแต่รับมือได้ ช่วงนี้งดเสี่ยงโชคไปก่อน
วันศุกร์

คว�มลับไม่มีในโลก จะได้หูต�สว่�ง
กันก็ช่วงนี้ เจรจ�ค้�ข�ยสินค้�ก�รเกษตร
ให้คุณดี ให้ระวังก�รทำ�สัญญ�เป็นพิเศษ
ห้�มโลภ กินน้อยๆแต่กินน�นๆ จะทำ�ให้
ไม่ยงุ่ ย�กภ�ยหลัง ก�รเงินยังมีเรือ่ งฟุม่ เฟือย
เข้�ม�ให้ต้องจ่�ยออกไป เพร�ะจะเอ�ให้
ได้ดั่งใจในทันที แต่อย่�ชะล่�ใจ ถ้�เป็น
ของเล็กก็พอไหว แต่ควรงดซื้อของใหญ่
วันเสาร์

เป็ น คนมี บุ ญ ที่ เ กิ ด ม�ต้ อ งเป็ น ที่ พึ่ ง
ให้คนรอบข้�ง ก�รง�นยังสนุกอยูก่ บั ก�ร
เป็นทีป่ รึกษ�ให้คว�มรูด้ �้ นก�รตล�ด ห�ช่อง
ท�งทำ�กินให้กับชุมชน จะได้พบปะคน
ม�กม�ย ปัญห�มีเข้�ม�แน่แต่ต้องนิ่งและ
ใช้หัวคิดอย่�ใช้อ�รมณ์จะพบท�งออก ก�ร
เงินจะได้เงินเก่�ที่ค้�งท่อ มีร�ยรับไหลเข้�
อย่�งต่อเนื่องจนจัดก�รกับร�ยจ่�ยก้อนโต
ได้อย่�งน่�อัศจรรย์

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

INNOVATIVE
CHALLENGING

INSPIRED
SIMPLE

เปลี่ยน

สู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน

IRONMAN
ด้วยความคิดที่เฉียบคมผสมกับสายตาที่เฉียบแหลม
เราพร้อมร่วมสร้างอนาคตใหม่ไห้กับมิตรชาวไร่
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