ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2558

ระบบการให้น้ำ�แบบ
Pivot Irrigation
เคล็ด (ไม่) ลับฉบับชาวไร่ :
“Deep Ripper : ริปเปอร์ระเบิดดินดาน

THE
CHAMP

“นิรัญ ไทยป้อม” เปิดประสบการณ์วิถีแชมป์กับเป้าหมายใหม่
ดันยอดอ้อยรถตัดทะยานสู่ 50,000 ตัน

TEAM
EDiTOR’S TALK
ในนามของกองบรรณาธิการวารสารมิตรชาวไร่ เราต้องขอแสดงความยินดีกับ
“คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ” ผูบ้ ริหารหนุม่ กลุม่ มิตรผล ผูบ้ กุ เบิกปลุกปัน้ มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
ของเราขึน้ มาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ ธุรกิจกลุม่ งานอ้อยและ
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุม่ งานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย นอกจากนีย้ งั ได้รบั
มอบหมายให้เป็นผูส้ นับสนุนงานด้านอ้อยของประเทศออสเตรเลีย จีน และ สปป.ลาว ของ
กลุม่ มิตรผล และยังเป็นโอกาสดีทมี่ ติ รผลโมเดิรน์ ฟาร์มครบรอบ 1 ปี คอลัมน์ “หนึง่ มิตรชิดใกล้”
ฉบับนี้ คุณบรรเทิงจึงได้ใช้โอกาสนีข้ อบคุณมิตรชาวไร่ทกุ ท่านและเปิดใจถึงก้าวต่อไปในปีที่ 2
ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่มีแผนโกอินเตอร์มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ระดับเวิลด์คลาสเพื่อ
ต่อยอดสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ กับมิตรชาวไร่ในระดับนานาชาติตอ่ ไป
“มิตรชาวไร่” ฉบับ “THE CHAMP : วิถแี ชมป์” ฉบับนี้ เราได้รบั เกียรติ จาก “คุณนิรญ
ั
ไทยป้อม” มิตรชาวไร่แห่งภูเขียวเจ้าของฉายา “แชมป์รถตัด” ผูท้ บุ สถิตติ ะลุยตัดอ้อยรถตัด
ได้กว่า 28,000 ตัน ถือเป็นมิตรชาวไร่ทเ่ี จนสังเวียนมีความเชีย่ วชาญด้านการขับรถตัดทีเ่ รา
ภาคภูมใิ จจนวันนีเ้ บนเข็มเข้าสูธ่ รุ กิจให้บริการรถตัดเต็มตัว สร้างอาชีพและผลก�ำไรเป็นล�ำ่
เป็นสันให้แก่ครอบครัวและลูกทีม คุณนิรัญจะมีเทคนิคพิชิตความส�ำเร็จที่น่าสนใจอย่างไร
ต้องลองติดตามกัน
คอลัมน์ “เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับชาวไร่” เรามีเทคนิคการท�ำให้ผลผลิตเพิม่ สูงขึน้ ได้มา
แนะน�ำกันต่อเนือ่ ง จากฉบับทีแ่ ล้ว คราวนีม้ าถึงคิวของ “ปุย๋ ” กันบ้างนะครับ ตามมาด้วย
คอลัมน์ “ของเล่นชาวไร่” เรามีเครือ่ งมือเตรียมดินปลูกอ้อยทีด่ ที ส่ี ดุ ในขณะนีม้ าแนะน�ำกัน
กับ “Deep Ripper : ริปเปอร์ระเบิดดินดาน”
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มท�ำให้มติ รชาวไร่มเี วลาว่าง
จากกิจกรรมในไร่มากขึน้ ฉบับนีเ้ ราจึงชวนมิตรชาวไร่
ไปเทีย่ วกันในละแวกรอบๆ โรงงานน�ำ้ ตาลทัง้ 6 แห่ง
ของมิตรผล ใครใกล้ทไี่ หนพาครอบครัวไปพักผ่อนที่
นัน่ กันได้เลย และช่วงฝนพร�ำแบบนีเ้ ราห่วงใยสุขภาพ
มิตรชาวไร่จึงได้รวบรวมสาระพันความรู้เกี่ยวกับ
5 โรคยอดนิยมที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝนมาฝาก
มิตรชาวไร่กนั
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มไปทีไ่ หน วารสารมิตรชาวไร่
เราก็ไปที่นั่นนะครับ ไม่ต้องกลัวจะเหงา เพราะ
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
เราเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับมิตรชาวไร่ ยิ่งอ่านยิ่งรวย
รวยอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรวยอย่างมีสไตล์กนั ด้วย
บรรณาธิการ
นะครับพีน่ อ้ ง

ที่ปรึกษา
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
อัมพร กาญจนก�ำเนิด
วิโรจน์ ภู่สว่าง
วิชรัตน์ บุปผาพันธุ์
อภิวัฒน์ บุญทวี
ไพฑูรย์ ประภาถะโร
อุยา อัศวะประภา
นิวัตร พัฒนนุสินธุ
สกล รักสัตย์
ปฏิพัทธ์ นามเขต
ทวีป ทัพซ้าย
ทรงศักดิ์ เบญจพิพิธ
เพิ่มศักดิ์ งามผ่องใส
บรรณาธิการ
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
รองบรรณาธิการ
ภาณุพงศ์ กองพุฒิ
กองบรรณาธิการ
กลุ่มงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย
บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด
บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านอ้อย
อธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร
ฐาปกรณ์ ศรีรัตนลิ้ม
กุลจิรา จุลเจริญ
ภาพ
เจษฎา รุ่งกิตติโยธิน
ศิลปกรรม/ออกแบบปก
กีรติ วรรณเลิศศิริ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
call center โทร 02-794-1888
ทิตติ กมลปิตุพงศ์
รองผูอ้ ำ� นวยการด้านไร่และเครือ่ งมือเกษตรภาคกลาง
โทร 091-578-7949
สอาด ปัญญาดิบวงศ์
ผู้จัดการ บริษัท ไร่อีสาน จ�ำกัด
โทร 085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com
Copyright © 2015 Mitr Phol Group
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ฝนหลวงช่วยได้

ทัง้ ภูเวียงและกาฬสินธุ์ร้องขอความอนุเคราะห์ฝนหลวง
เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ก�ำลังประสบ
ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้ำในการอุปโภคบริโภค เมื่อ
วันที่ 12 มิ.ย. 2558 คุณอุยา อัศวประภา ผู้อ�ำนวยการ
ด้านอ้อย และวันที่ 29 มิถุนายน 2558 พ่อทูร ชัยค�ำ
ตัวแทนสมาคมชาวไร่ออ้ ยกาฬสินธุ์ และคุณประพาส ตัวแทน
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ ได้เข้าติดต่อประสานงาน
กั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการจัดท�ำฝนหลวง
ครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภูเขียวร่วมมือชาวไร่วางแผนบริหาร
จัดการเก็บเกีย่ วอ้อยด้วยรถตัด

20 มิ.ย. 2558 ด้านอ้อยโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเขียว
จั ด ประชุ ม ชาวไร่ เ พื่ อ ร่ ว มวางแผนและบริ ห ารจั ด การ
เก็บเกีย่ วอ้อยด้วยรถตัด พร้อมทัง้ จัดให้ชาวไร่เข้าศึกษาดูงาน
ณ ไร่หนองหนามแท่ง ในเรือ่ งเครือ่ งมือเตรียมดินทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการปลูกถัว่ เหลืองและเครือ่ งมือปลูกถัว่ เหลือง รวม
ถึงการบ�ำรุงรักษาตันถั่วเหลือง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการ
บริหารจัดการไร่ออ้ ยอย่างยัง่ ยืน ภายใต้โครงการ Mitr Phol
ModernFarm โดยคุณนิเวศ สุวรรณบุตร ผู้ช�ำนาญการ
เทคนิคปฏิบัติการด้านอุปกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากร
บรรยายและสาธิต และคุณเบนจามิน โครตภูเวียง ผจก.
ฝ่ายเพิ่มผลผลิต ร่วมเป็นวิทยากรภาคสนาม

ศูนย์พัฒนาไร่อ้อยมิตรผลภูหลวง
วันที่ 27 มิ.ย. - 4 ก.ค. 58 ทีผ่ า่ นมา โรงงานน�ำ้ ตาล
มิตรผล ภูหลวง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูก้ บั ชาวไร่ในชือ่ ของ
โครงการ “ศูนย์พฒ
ั นาไร่ออ้ ยมิตรผล ภูหลวง” ซึง่ โครงการฯ นี้
ได้จดั ต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 3 ปัจจุบนั มีศนู ย์ฯ หลักประจ�ำเขต
ส่งเสริมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ จ�ำนวนผู้เข้าร่วม 341 ราย และ
ในครัง้ นีไ้ ด้จดั อบรมให้ความรูใ้ นหัวข้อ “การเพิม่ ผลผลิตอ้อย
ในสภาวะที่มีน�้ำจ�ำกัด (EVA)” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จาก RDI ร่วมให้ข้อมูลและความรู้ เรื่องแนวโน้มสภาพ
อากาศปริมาณน�้ำฝนปี 58, การควบคุมป้องกันและวิธีการ
ส�ำรวจ โรคแมลงศัตรูอ้อย, การจัดการปุ๋ย และมีการสอน
ภาคปฏิบัติ การส�ำรวจโรคแมลงศัตรูในไร่อ้อย
4 มิตรชาวไร่

C
CONTENTS

รอบรั้วชาวไร่ 4
Special Scoop 8
หนึ่งมิตรชิดใกล้ 10
Cover Story 12
ของเล่นชาวไร่ 20

Mitr Phol ModernFarm 22
มิตรชาวไร่ 24
สงสัยให้ถาม 26
เคล็ด (ไม่) ลับฉบับชาวไร่ 28
มิตรท่องเที่ยว 30
ซุบซิบชาวไร่ 32
หลากสไตล์มิตรชาวไร่ 36
ดวงดีมีเฮ 38

มิตรชาวไร่ 5

GOODNEWS

N

2/2

รอบรั้วชาวไร่

มิตรผลห่วงใย รู้ทัน.. ภัยแล้ง

โรงงานน�้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี ได้จัดการประชุม
“มิตรผลห่วงใยรูท้ นั .. ภัยแล้ง” เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นพร้ อ มทั้ ง เพื่ อ เตรี ย มการรั บ มื อ ปั ญ หา
ภัยแล้งในอนาคต โดยจัดการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ ในแต่ละเขต
ส่งเสริมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 172 คน ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาภัยแล้งในปัจจุบนั โดย
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาแหล่งน�้ำไม่มีน�้ำเพียงพอต่อการให้
น�้ำแก่อ้อยประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาเอลนีโญ
ท�ำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทัง้ นีไ้ ด้รว่ มกันหาแนวทางแก้ไข
หรือบรรเทาอาการอ้อยกระทบแล้งในพื้นที่ โดยโรงงานได้
ช่วยเหลือเงินสนับสนุนในการหาแหล่งน�้ำ เช่น โครงการ
ขุดลอกคลองจากอ่างซับเหล็กไปสูไ่ ร่ออ้ ยชาวไร่และเพิม่ เงิน
งบประมาณรายบุคคลให้ชาวไร่ออ้ ยไปด�ำเนินการสูบน�ำ้ ให้ออ้ ย

เยีย่ มชมแลกเปลีย่ นความรู้

คุณพิมล สุภ าเพชร และทายาทเถ้าแก่ไร่อ ้อ ย
คุณดิลก พิญโญศรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมด้านอ้อยกลุ่มมิตรผลให้การต้อนรับคณะกรรมการ
อ�ำนวยการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ ไร่ออ้ ยของคุณพิมล ทีม่ กี ารจัดการไร่ออ้ ยแบบ Mitr Phol
ModernFarm ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มมิตรผลให้ใช้
หลั ก การบริ ห ารจั ด การไร่ อ ้ อ ยสมั ย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใช้
กับเครื่องมือขนาดเล็กที่มีอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
กับไร่อ้อยที่มีขนาดพอเหมาะ และไม่ต้องลงทุนเครื่องมือ
ขนาดใหญ่ แต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณต่อไร่สูง
ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และสอบถามชาวไร่
และนักส่งเสริมของกลุ่มมิตรผลด้วยความสนใจยิ่ง

สัปดาห์เพิ่มผลผลิตอ้อย
15 - 20 มิ.ย. 2558 ด้านอ้อย โรงงานน�้ำตาล
มิตรผล ด่านช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาชาวไร่ในโครงการ
“สัปดาห์เพิม่ ผลผลิตอ้อย”เพือ่ แจ้งข่าวสารความเคลือ่ นไหว
ของอ้อยและน�้ำตาลทราย ให้ความรู้ แนะแนวทางรับมือ
สถานการณ์ภัยแล้ง และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วย
ปัจจัยต่างๆ โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ชาวไร่อ้อยตระหนัก
ถึงการเพิ่มผลผลิตอ้อย เพื่อรักษาผลก�ำไรตามกลไกราคา
ของอ้อยและน�้ำตาลทรายได้

6 มิตรชาวไร่

SPECIAL SCOOP

บริษัท MSF Sugar Limited

MSF SUGAR
QUEENSLAND
ถ้าพูดถึง MSF คงจะมีชาวไร่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะรูจ้ กั หนังสือมิตรชาวไร่
ฉบับนี้เราจะพามารู้จัก MSF กันครับ บริษัท MSF Sugar Limited คือ
บริษัทในเครือของกลุ่มมิตรผลที่ท�ำธุรกิจน�้ำตาล ตั้งอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย มีโรงงานอยู่ 4 โรงงาน
ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของรัฐ 3 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานเซ้าธ์จอห์นสโตน
(South Johnstone) โรงงานมัลเกรฟ (Mulgrave) และโรงงานเทเบิลแลนด์
(Tableland) ส่วนอีกโรงงานอยูท่ างตอนล่างของรัฐชือ่ ว่าโรงงานแมรีเ่ บอโรว์
(Maryborough) โดยทั้ง 4 โรงงานจะผลิตน�้ำตาลทรายดิบส่งออก 100%
มีความสามารถหีบอ้อยต่อปีประมาณ 4.9 ล้านตัน มีชาวไร่คู่สัญญารวม
กันมากกว่า 600 ราย สามารถผลิตน�้ำตาลดิบได้ถึง 550,000 ตันต่อปี และ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงเข้าหน้าหีบของที่นี่แล้วนะครับ (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
เรามาดูเรื่องการตัดขนส่งเข้าโรงงานของฤดูการหีบที่ออสเตรเลียกัน
ด้วยพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยของทีน่ ใี้ นแต่ละแปลงมีขนาดใหญ่และใช้เครือ่ งจักร
ขนาดใหญ่ในการท�ำไร่ ดังนั้นการตัดอ้อยเข้าหีบของที่นี่ จึงมีการวางแผน
และระบบคิวทีเ่ ทีย่ งตรง จะไม่มรี ถขนอ้อยไปรอหน้าโรงงานเหมือนบ้านเรา
ระบบการขนส่งอ้อยของแต่ละโรงงานก็ไม่เหมือนกันครับ เช่น โรงงานมัลเกรฟ
และโรงงานเซ้าธ์ จอห์นสโตน ใช้ระบบรางรถไฟในการขนส่งอ้อยทั้งหมด
เข้าหีบ ส่วนโรงงานเทเบิลแลนด์ และโรงงานแมรี่เบอโรว์ จะใช้การขนส่ง
โดยรถบรรทุก เหมือนกับบ้านเราแต่จะแตกต่างกันที่เทคโนโลยีครับ
การขนส่งอ้อยของโรงงานเทเบิลแลนด์ ผ่านทางรถบรรทุกทั้งหมด
โดยจะใช้ระบบบริหารจัดการและติดตามรถตัดและรถบรรทุก โดยใช้ GPS
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โดย สถิรพัฒน์ ปัญญาภาส

R LIMITED
D AUSTRALIA
Tracking ท�ำให้สามารถวางแผนการตัดอ้อย ใช้รถขนถ่ายอ้อย (รถ Bin)
เซมิเทรลเลอร์ (Semi-Trailer) และรถบรรทุกหัวลาก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รถตัดสามารถตัดอ้อยได้มากกว่า 1,000 ตัน
ต่อวันต่อคัน ในรอบระยะเวลาการท�ำงาน 24 ชัว่ โมง ด้วยการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีคิวรถบรรทุก
ที่หน้าโรงงานเพียง 1-2 คิว ได้คุณภาพอ้อยสด 100% เข้าโรงงาน ใช้
เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 6 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ตัดอ้อยจนถึงดัมพ์อ้อยลงราง
เวลานี้เป็นเวลาที่เฉลี่ยจากทั้งอ้อยทางใกล้และอ้อยทางไกล การบริหาร
จัดการรถโดยใช้รถเซมิเทรลเลอร์จอดไว้ที่ไร่เพื่อรับอ้อยจากรถ Bin เสร็จ
แล้วจะมีรถหัวลากซึ่งจะลากรถเซมิเทรลเลอร์เปล่ามาเปลี่ยนที่ไร่อ้อยและ
ลากรถเซมิเทรลเลอร์ที่รับอ้อยเต็มแล้วไปส่งโรงงาน เมื่อถึงโรงงานก็จะ
เปลี่ยนรถเซมิเทรลเลอร์เปล่ากลับมาที่ไร่อ้อยเพื่อเปลี่ยนเซมิเทรลเลอร์
รับอ้อยเต็มกลับไปวนอยู่เช่นนี้จนว่าจะตัดอ้อยหมดไร่ การท�ำงานร่วมกับ
ระบบ GPS Tracking นี้เองท�ำให้โรงงานสามารถติดตามได้ว่าตอนนี้รถตัด
รถบรรทุกอยูต่ รงไหน จะเสร็จเมือ่ ไหร่ และคิวลงอ้อยพร้อมไหม เพือ่ ส่งต่อ
ข้อมูลให้ชาวไร่เตรียมตัดอ้อยให้ทันเวลาและท�ำให้ได้อ้อยสดคุณภาพดี
ครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับการขนส่งโดยใช้รถเซมิเทรลเลอร์ ซึ่งระบบนี้
กลุ ่ ม มิ ต รผลก� ำ ลั ง จะน� ำ มาใช้ กั บ การหี บ อ้ อ ยที่ โรงงานน�้ ำ ตาลมิ ต รผล
ภูเขียว ราง B ในฤดูการหีบที่จะถึงนี้นะครับ

หนึ่งมิตรชิดใกล้

MITR PHOL
MODERNFARM
NEXT STEP

ก้าวสู่ปีที่ 2 มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
เปิดโลกทัศน์ใหม่ : ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความยั่งยืน

เดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มครบรอบ 1 ปี และก�ำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 อย่างแข็งแรงแล้วนะครับ
ผมต้องขอบคุณมิตรชาวไร่ทก
ุ ท่านทีไ่ ด้ให้การตอบรับมิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์มเป็นอย่างดี วันนีเ้ รามีแนวร่วมพร้อมเดิน
ไปกับเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และทีมงานของเรายังคงตั้งใจท�ำงานกันอย่างหนัก โดยมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ตลอดจนนวัตกรรมทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้การท�ำไร่เป็นเรือ่ งทีง่ า่ ย ได้ผลผลิตสูงขึน
้ ทีส่ ำ� คัญคือช่วยลดต้นทุน
ในการท�ำไร่ และเพิ่มก�ำไรให้กับมิตรชาวไร่ทุกคน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกมิติ

ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และท�ำอย่าง
ต่อเนื่องแบบมีแผนกลยุทธ์ที่เป็นขั้นเป็นตอน กลุ่มมิตรผลได้วางรากฐาน
สู่ความยั่งยืนให้กับมิตรชาวไร่มานานกว่า 10 ปีแล้ว ดังจะเห็นได้จากการ
ส่งเสริมให้มิตรชาวไร่เตรียมแปลงรองรับรถตัดและใช้รถตัดอ้อย จนมาถึง
การเปิดตัวมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่ยึดหลักสี่เสาและมีการออกแบบจัดรูป
แปลงใหม่ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการท�ำไร่ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาที่เราพยายามคิดค้นมองหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยท�ำให้มิตรชาวไร่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก้ า วต่ อ ไปของมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม จะเป็ น ก้ า วที่ ใ หญ่ ขึ้ น ครั บ
เพราะเราก�ำลังจะสร้างองค์ความรูใ้ นหลายมิติ โดยอาศัยการสร้างเครือข่าย
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการท�ำไร่อ้อยของแต่ละประเทศเพื่อยกระดับ
สู่ภูมิปัญญาสากลให้เกิดขึ้น ระหว่างประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน และ
สปป.ลาว ให้เกิดการสอดประสานพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเดินหน้าพัฒนาการ
ท�ำไร่อ้อยสู่วิถีใหม่ไปพร้อมกัน โดยมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจะเป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่น�ำมา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวิถีชีวิตของ
ชาวไร่ในแต่ประเทศได้ต่อไป
เราได้ เริ่ ม น� ำ ร่ อ งท� ำ ไปแล้ ว หลายโครงการโดยเฉพาะการพา
มิ ต รชาวไร่ ไ ปดู เ ทคนิ ค การท� ำ ไร่ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ที่ ป ระเทศ
ออสเตรเลีย และการน�ำชาวไร่จากออสเตรเลียมาเยี่ยมชมความก้าวหน้า
ของการท�ำไร่แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ท�ำให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันของชาวไร่ทั้งสองประเทศ ถือเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge Transfer) เปิด
มุมมองใหม่ในการท�ำไร่ให้มองเห็นจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้กับวิถีการท�ำไร่ได้อย่างเหมาะสม
เรามี อ งค์ ค วามรู ้ เ ด่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะประเทศอย่ า งใน
ออสเตรเลี ย เองซึ่ ง มี ค วามเข้ม แข็งเรื่ององค์ความรู้ใ นการท�ำไร่โดยใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่นั้น เราจะใช้เป็นต้นแบบของการท�ำไร่วิถีใหม่และ
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีการท�ำไร่ในแต่ละประเทศ โดยอาจปรับแบบลด
ขนาดเครื่องจักรใหญ่ลงให้สอดคล้องกับขนาดแปลงและใช้ผู้ผลิตท้องถิ่น
ในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นแนวทางที่เราก�ำลังด�ำเนินการอยู่ใน
ประเทศไทยหรือเรื่องเด่นของบ้านเราคือหลักการส่งเสริมชาวไร่ที่มุ่งเน้น
การดูแลชาวไร่ให้มั่งคั่งนั้นก็จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักการส่งเสริม
ชาวไร่ที่ออสเตรเลียให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเรา ส�ำหรับที่ สปป.
ลาว เราได้ผู้เชี่ยวชาญจาก MSF ออสเตรเลีย เข้ามาช่วยพัฒนาการท�ำไร่
แบบมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม โดยใช้หลักการปลูกอ้อยสีเ่ สาหลักและปลูกอ้อย
ระยะห่าง 1.85 เมตร เพื่อความเหมาะสมกับเครื่องมือขนาดใหญ่ต่อยอด
จากเดิมและท�ำไปแล้วประมาณกว่า 6,000 ไร่ หรืออย่างที่จีนเองเรามี
โครงการอบรมผู้บริหาร ทีมงาน และชาวไร่ให้สามารถปลูกอ้อยแบบมิตร
ผลโมเดิร์นฟาร์ม มีการส่งเสริมเรื่องสถานีขนถ่ายอ้อยและระบบโลจิสติกส์
รวมทั้งน�ำร่องการใช้รถตัดอ้อยให้กับชาวไร่ที่จีนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท�ำไร่ต่อไปได้

เราได้เริ่มนำ�ร่องทำ�ไปแล้ว
หลายโครงการโดยเฉพาะ
การพามิตรชาวไร่ไปดูเทคนิค
การทำ�ไร่และเครื่องมือที่ทันสมัย
ที่ประเทศออสเตรเลีย และการนำ�ชาวไร่
จากออสเตรเลียมาเยี่ยมชม
ความก้าวหน้าของการทำ�ไร
่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

และนี่ คื อ แนวทางการต่ อ ยอดมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม เพื่ อ
พัฒนาสู่การเป็นองค์ความรู้ระดับเวิลด์คลาส นับจากนี้ไปมิตรผล
โมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม จะพาพี่ น ้ อ งมิ ต รชาวไร่ ก ้ า วไปสู ่ มิ ติ ใ หม่ ข อง
การเกษตรร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการถ่ายทอด
องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน มาร่วมกันเปิดโลกทัศน์ใหม่และก้าวไปสู่
ความเป็นเวิลด์คลาสเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึน
้ ได้จริงพร้อมกัน
กับเรานะครับ

มิตรชาวไร่ 11
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COVER STORY
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“นิรัญ ไทยป้อม” แชมป์รถตัด
เปิดประสบการณ์วิถีแชมป์
กับเป้าหมายใหม่ ดันยอดอ้อยรถตัด
ทะยานสู่ 50,000 ตัน
ในวันนี้ หากพูดถึงชื่อ “นิรัญ ไทยป้อม ” เชื่อเหลือเกิน
ว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักมิตรชาวไร่แห่งภูเขียว เจ้าของฉายา
“แชมป์รถตัด” ทีส่ ามารถทุบสถิตสิ ง่ อ้อยรถตัดในปี 2557/2558
ได้กว่า 28,000 ตัน และเป็นหนึ่งในมิตรชาวไร่ที่มีความ
เชีย่ วชาญการใช้รถตัดได้อย่างคล่องแคล่วจนสามารถต่อยอด
การทำ�ไร่อ้อยสู่ธุรกิจให้บริการรถตัด สร้างงาน สร้างอาชีพ
ได้ ผ ลกำ�ไรอย่ า งเป็ น ล่ำ�เป็ น สั น ให้ กั บ ตนเองและครอบครั ว
ที่สำ�คัญยังสามารถสร้างกลุ่มรถตัดขยายผลส่งต่อสู่ลูกทีม
ได้อีกทอดหนึ่งด้วย

คุณนิรัญ ไทยป้อม

14 มิตรชาวไร่

ด้วยความที่เติบโตมากับการท�ำไร่อ้อย คุณนิรัญจึงคลุกคลีอยู่กับ
อ้อยมายาวนานมากกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ บนที่ดินประมาณ
4-5 ไร่ กับผลผลิตไม่เกิน 200 ตัน วันนี้คุณนิรัญมีพื้นที่ท�ำไร่ไม่ต�่ำกว่า
700 ไร่ และมีอ้อยของตนเองเกือบ 10,000 ตัน
“ครอบครัวผมท�ำไร่ออ้ ยมานาน พอเริม่ ตัง้ โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเขียว
พ่อผมได้โควต้าเป็นสมาชิกรายที่ 95 ช่วงผมเรียนอยู่ชั้น ม.4 ก็เริ่มช่วย
ทีบ่ า้ นท�ำไร่แล้ว แต่จะมาช่วยพ่อเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ จนกระทัง่ แต่งงาน
ตอนอายุ 20 ปี ก็ยา้ ยมาอยูบ่ า้ นพ่อตาแม่ยาย ทีบ่ า้ นนีเ้ รามีโควต้าส่งอ้อย
อยู่หมื่นกว่าตัน เมื่อก่อนนี่หมื่นกว่าตันถือว่าเยอะมากทีเดียว จุดเริ่มต้น
ของผมจริงๆ ก็คอื ตอนนัน้ พ่อตาแม่ยายแบ่งทีใ่ ห้ทำ� อ้อยได้ประมาณ 4-5 ไร่
ผมก็เริม่ ท�ำจากเท่านีแ้ หละ แล้วก็ทำ� มาเรือ่ ยๆ เห็นผลก�ำไรมากบ้างน้อยบ้าง
แต่มันก็คุ้มนะ จากที่เคยได้ 100-200 ตันก็เพิ่มมาเป็น 1,000-2,000 ตัน
ขยายจากจุดเล็กๆ มาจนกระทั่งเปิดโควต้าของตัวเองได้ ตอนนี้ผมเปิด
โควต้าไป 16,000 ตัน ปีก่อนนี่ตัดอ้อยได้ประมาณ 17,000 ตัน ถือว่าเกิน
100% เป็นที่น่าพอใจ เป็นผลงานของเราเอง ประมาณ 10,000 ตัน ของ
ลูกไร่อีกราวๆ 7,000 ตัน” คุณนิรัญกล่าว
คุณนิรัญเล่าให้เราฟังถึงเคล็ดลับความส�ำเร็จของการก้าวสู่การเป็น
แชมป์รถตัดได้ในวันนี้ว่าไม่ใช่อาศัยแต่เพียงประสบการณ์การท�ำไร่ที่ส่ังสม
มานานนับสิบปี หากแต่ตอ้ งเตรียมความพร้อมทัง้ เรือ่ งการบริหารจัดการคน
และการเตรียมแปลงให้เหมาะสมตามหลักสี่เสาของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
“ท�ำไร่อ้อยเดี๋ยวนี้ถ้าเรามองไม่ขาดก็คงแย่เหมือนกันไม่ว่าเราจะมี
พื้นที่ปลูกอ้อยมากหรือน้อย ปัญหาจริงๆ มันไม่ได้อยู่ตรงนั้น มันอยู่ที่เรื่อง
ขาดแคลนแรงงาน อย่างผมเมื่อก่อนก็อยู่ในโควต้าของพ่อ อ้อยของผม
จะได้ตัดช้ากว่าคนอื่นทุกปี มันเป็นปัญหานะ จนสุดท้ายก็ได้ไปขอรถตัด
ของโรงงานมาช่วยตัดมันถึงจะเสร็จ ผมใช้รถตัดของโรงงานมาตัดตั้งแต่
ปีแรกที่โรงงานซื้อรถตัดมาเลย ตอนนั้นทางโรงงานซื้อรถปี 1995 เข้ามา
ช่วงแรกๆ คือไปตัดอยู่ที่แปลงที่ท�ำมากับพ่อหลังจากนั้นเราก็ใช้รถตัดมา
เรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อมาเปิดโควต้าของผมเอง เลยมองว่าท�ำอย่างไรเรา
จะได้ตดั อ้อยเร็วขึน้ เลยต้องมีการเตรียมการเผือ่ ไว้ลว่ งหน้า อย่างมิตรผลเอง
เขามีรถตัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผมก็ไปแจ้งความจ�ำนงไว้ว่าอยากตัดช่วงนั้น
ช่วงนี้ ผมเลยต้องเตรียมการรองรับรถตัดมาเกือบ 10 ปีได้แล้ว”
คุณนิรัญเล่าถึงประสบการณ์การใช้รถตัดให้เราฟังอย่างน่าสนใจว่า
“ช่วงแรกเราได้รถตัดจากมิตรผลเข้ามาช่วย ผมเลยติดใจรถตัด เลยตัดสินใจ
ซื้อไว้เองที่บ้านเลยคันนึง ผมมีโควต้ารถตัดอ้อย 100% ผมไม่ใช้แรงงาน
คนตัดอ้อยเลยนะลองคิดดูอ้อยเกือบ 17,000 ตันนี่ ผมใช้รถตัดตัดหมด
ไม่ใช้คนตัดสักคนเดียวตอนซื้อมาแรกๆ ก็มีลูกน้องขับเป็นอยู่คนเดียว
งานเขาก็หนัก ผมก็ตอ้ งลงไปช่วยตัดบ้าง แต่ตอนนีส้ บายขึน้ ไม่ตอ้ งแล้วนะ
เพราะผมเริ่มสร้างทีมคนขับรถตัดขึ้นมา เน้นเครือญาติกันเองนี่แหละ
ส่วนผมกับลูกชายและภรรยาก็คอยดูแลเรื่องหลังบ้านทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องส่งเที่ยวอ้อย เก็บบิลอ้อย ลงบัญชี และคอยจ่ายน�้ำมันให้คนขับ
มีสมุดบันทึกอยู่เล่มนึง เราก็บันทึกไว้หมดทุกอย่าง ตัดเบดแปลงนี้ได้
กีเ่ ทีย่ ว แปลงนีช้ ว่ งนีต้ ดั ได้เท่าไหร่ ได้ออ้ ยมากน้อยยังไง ช่วงประมาณวันไหน

เมื่อได้รถตัดคันที่ 2 เข้ามา
เราน่าจะมีอ้อยไม่ต่ำ�กว่า 50,000 ตัน
ผมก็ตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำ�กว่าคันละ
20,000 ตัน ที่พูดว่ารักษาแชมป์นี่คือ
ปริมาณอ้อยที่รถตัดหนึ่งคัน
สามารถตัดอ้อยได้

ผมบันทึกไว้อย่างละเอียด ปีต่อไปเราจะรู้เลยว่าแปลงนี้เราตัดช่วงไล่ๆ
กันนี้ อายุอ้อยมันได้แล้วก็ต้องตัดแปลงนี้นะ จะไปตัดแปลงอื่นก่อนก็คง
ไม่ได้ พอเราจดบันทึกไว้ก็ท�ำให้เราท�ำงานได้ง่ายขึ้น อย่างปีที่ผ่านมานี่
เราได้อ้อยอยู่ที่ 28,000 ตัน ถ้าเปิดช่วงมกราคมก็เท่ากับครึ่งหีบรถตัด
รถตัดมาครึ่งทางแล้ว เพราะว่ามกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม นี่ฝนก็มาแล้ว
รถตัดก็หมดท่าแล้ววันท�ำงานของรถตัดเต็มทีก่ ป็ ระมาณ 100 วัน อุปสรรค
มันคือฝน ยิง่ ของผมนีถ่ า้ วางแผนไม่ดีจะเจอผลกระทบเยอะ เพราะเรามัน
โควต้ารถตัด 100% ถ้าฝนมาผมก็คือหยุดเลย ไม่เหมือนของคนอื่นเขาใช้
แรงงานคน พอฝนตกก็ยังใช้คนตัดได้ แต่มันก็ได้ไม่เท่าใช้รถตัดใช่ไหมล่ะ
ผมถึงได้บอกไงว่าจะใช้รถตัดต้องใช้ให้เป็น ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เราก็จะได้อ้อยมากกว่าที่คิด ไม่เชื่อก็ลองดู”
กลยุทธ์การรักษาแชมป์ คือการวางเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
คุณนิรัญได้วางแผนเพิ่มจ�ำนวนรถตัดรองรับการปริมาณการตัดอ้อยที่
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อให้ได้อ้อยสด
ที่มากขึ้น ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ คุณนิรัญจะได้รถตัดเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน
ท�ำให้คุณนิรัญ ต้องปรับเป้าอ้อยรถตัดจากเดิมที่ 28,000 ตัน ดันให้ทะลุ
50,000 ตันไปให้ได้ เพื่อขยายฐานและ รักษาแชมป์รถตัดไว้ให้ได้
คุณนิรัญ เล่าว่า “ตอนนี้เราหาพื้นที่รองรับเอาไว้แล้ว เมื่อได้รถตัด
คัน ที่ 2 เข้ามา เราน่าจะมีอ้อยไม่ต�่ำกว่า 50,000 ตัน ผมก็ตั้งเป้า ไว้
ไม่ต�่ำกว่าคันละ 20,000 ตัน ที่พูดว่ารักษาแชมป์นี่คือ ปริมาณอ้อยที่รถตัด
หนึง่ คันสามารถตัดอ้อยได้นะ ผมจะมีกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ตรียมไว้ตงั้ แต่แรกอยูแ่ ล้ว
เราจะตัดแปลงเดิมทุกปีพื้นที่ไม่หลากหลายเหมือนคนอื่น ปีนี้เคยตัด
ปีหน้าและปีต่อๆไป ก็ตัดที่เดิม นี่คือฐานลูกค้าเดิมทีเ่ หนียวแน่นอยูก่ บั เรา
มานาน ก้าวต่อไปคือเราจะต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อขยายฐานออกไปอีก

จะใช้รถตัดต้องใช้ให้เป็น
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เราก็จะได้อ้อยมากกว่าที่คิด
ไม่เชื่อก็ลองดู

16 มิตรชาวไร่

ของผมเองคนเดียวปีหน้าตั้งเป้าไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ตัน ของ
พ่อผม 7,000 ตัน ของลูกค้าประจ�ำอีก 3,000 ตัน รวมแล้วนี่ก็ 30,000 ตัน
ฅเแล้วนะ และเราก�ำลังมองหาอ้อยเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 20,000 ตันตอนนี้
ผมก็ก�ำลังประชาสัมพัน ธ์เพื่อสร้างกลุ่มให้มัน ชัดเจน เพื่อให้มีพื้นที่
หลากหลายขึน้ โดยวางแผนสร้างจุดเด่นที่ส�ำคัญให้กับกลุม่ เราคือเราจะดูแล
ลูกค้าตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกกันเลย ถ้าหากไม่ใช่ทีมของ
เราไปปลูกเราก็จะไม่รบั ตัดให้ หลังจากการปลูกแล้วเราก็จะวางแผนการเข้า
ตัดไปให้ดว้ ยเลยเราไปพืน้ ทีไ่ หนก็จะเก็บพืน้ ทีน่ นั้ เพือ่ บริหารเวลา ช่วยลด
ต้นทุนได้อกี หลายต่อ”
การวางแผนและการเตรียมการตามแบบฉบับ “แชมป์รถตัด” อย่างคุณ
นิรญ
ั จะมองแค่เรื่องบริหารคนและรถตัดเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ท�ำให้
คุณนิรัญรักษาความเป็น “แชมป์รถตัด” ไว้ได้อย่างแน่นอน หัวใจหลัก

มิตรชาวไร่ 17

18 มิตรชาวไร่

มีหลักสี่เสา ทำ�ให้เรากระจ่างมากขึ้น
มันชัดเจนขึ้น โควต้าของเราเป็น
อ้อยรถตัด 100% ยิ่งมิตรผล
จะเปิดราง B ที่รับเฉพาะอ้อยรถตัด
อย่างเดียวเท่านั้น ยิ่งทำ�ให้
เป็นโอกาสของอ้อยรถตัดมากขึ้น

ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่งคือการเตรียมแปลงตามแบบฉบับของมิตรผล
โมเดิร์นฟาร์ม และทดลองท�ำไร่วิถีใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นบนพื้นที่
ที่จ�ำกัด
“ผมว่าการเป็นแชมป์มันก็ยากแล้วนะ แต่การจะรักษาแชมป์ไว้
ให้ได้ดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่า เราต้องขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้าง
ขึ้นไปอีก ก็อยู่ที่การวางแผนแล้วล่ะคราวนี้ แผนของเราจะมีทั้งการรักษา
พื้นที่เดิมไว้ให้ได้ตลอดและมีการหาพื้นที่ใหม่ ท�ำคู่ขนานกันไป โดยเราต้อง
สร้างทีมขึ้นมา การรักษาพื้นที่เดิมก็จะมีทั้งของลูกไร่กับลูกกลุ่ม ซึ่งถ้า
เป็นลูกกลุม่ ผมจะเน้นให้บริการเขา ถ้าเขารือ้ ตอ การเงินคุณไม่พร้อมไม่เป็นไร
ค�้ำไว้ก่อน เข้าหนี้ไว้แล้วปีหน้าคุณตัดอ้อยเสร็จ คิดค่าใช้จ่ายออกมาเดี๋ยว
ผมค่อยหักตามจากอ้อยตัดปีถัดไป ส�ำหรับรถตัดคันนึงมันต้องตัดให้ได้
ไม่ต�่ำกว่า 20,000 ตันอยู่แล้ว อย่างคันแรกของผมนี่อายุมันเริ่มเยอะ
5 ปีแล้ว ศักยภาพของรถมันต้องลดลงเป็นธรรมดา รถคันใหม่ก็ต้องมา
ตัดแทนโควต้าที่แปลงใหญ่ๆ ได้เที่ยวต่อวันเยอะๆ รถคันเก่าผมก็ตัดไป
เรื่อยๆ ไม่ซเี รียสเพราะผมมีเป้าอยูแ่ ล้วที่ 20,000 ตัน จะได้ไม่เครียด ไปเน้น
ทีส่ มรรถนะของรถคันใหม่มาใช้เป็นก�ำลังส�ำคัญดีกว่า”
การรักษาแชมป์ไว้ให้ได้คือความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้คุณ
นิรัญต้องคิดหาวิธีการพัฒนากระบวนการท�ำงานอยู่เสมอ การท�ำไร่ตาม
แบบฉบับของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม จึงเป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่ช่วยไข
ประตูสู่ความส�ำเร็จให้คุณนิรัญยังคงความเป็นแชมป์ได้อย่างต่อเนื่อง
“การมีรถตัดคันที่ 2 นี่เป็นการพิสูจน์ฝีมือแชมป์ เรามีรถตัดของ
ตัวเองมา5 ปี แต่จริงๆ มันไม่ใช่แค่ 5 ปีนะ ต้องพูดว่าเราพอจะมอง
เห็ น แนวโน้ ม ในอนาคตว่ายังไงรถตัดมันต้องเข้ามาทดแทนแรงงานคน
เข้าสักวัน เราจึงเตรียมแปลงรองรับรถตัดมามากกว่า 10 ปีแล้ว แต่เมื่อ

ก่อน ก็ท�ำกันโดยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร จนมีมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเข้ามา
มีหลักสี่เสา ท�ำให้เรากระจ่าง มากขึ้นมันชัดเจนขึ้น โควต้าของเราเป็น
อ้อยรถตัด 100% ยิ่งมิตรผลจะเปิดราง B ทีร่ บั เฉพาะ อ้อยรถตัดอย่าง
เดียวเท่านัน้ ยิง่ ท�ำให้เป็นโอกาสของอ้อยรถตัดมากขึน้ จริงๆ แล้วการท�ำไร่
แบบ มิตรผล โมเดิรน์ ฟาร์มมันช่วยผมได้มากเลย ไม่วา่ จะเป็นการไว้ตอได้
นานขึ้น อันนี้ช่วยลดต้นทุนจริงๆ ก�ำไรก็ได้คืนกลับไม่รู้กี่ต่อเลยนะ”
“ปกติผมจะรื้อแปลงทุกปีอย่างน้อยปีละ 100 ไร่ ปีนี้ตั้งใจว่าจะ
ลองปลูกแบบระยะห่าง 1.85 เมตร ตามแบบที่มิตรผลปลูก แล้วจะค่อยๆ
รื้อไปเรื่อยๆ ภายใน 4-5 ปี ทั้ง 700 ไร่ของผม ก็จะกลายเป็นไร่ที่ปลูก
แบบระยะห่าง 1.85 เมตรทั้งหมด เหมือนที่ไปดูแปลงสาธิตของมิตรผล
มาตื่นตาตื่นใจดี เขาแบ่งพื้นที่ทดลองปลูกออกเป็นโซน แปลงนี้ปลูกแบบ
นครสวรรค์ แปลงนั้นปลูก แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม อีกแปลงปลูกแบบ
พูนโคน แปลงดินเหนียวมันต่างกับดินปนทรายอย่างไร ระหว่างปอเทือง
ถั่วเขียว และถั่วเหลือง อันไหนดีกว่ากัน เอามาเปรียบเทียบกันให้ดกู นั เลย
ว่าอันไหนดีไม่ดอี ย่างไร เพือ่ ให้ชาวไร่เข้ามาดูวา่ ชอบแบบไหนผมเห็นทุกขั้น
ตอนที่เขาท�ำได้ดู เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ ที่เขาใช้ ไม่ว่าจะไปดูกี่ครั้ง
ผมก็ชอบ เรามาทางนี้อยู่แล้วด้วย ช่วยเป็นแรง บันดาลใจได้เยอะ แล้วก็
เอากลับมาทดลองท�ำดูบ้าง มันก็ได้ผลดีนะ”
คุณนิรัญ ไทยป้อม แชมป์รถตัดแห่งภูเขียว ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าการวางแผนและการเตรียมการที่ดี ประกอบกับการมีพี่เลี้ยงที่ดี
คอยให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องคือตัวแปรส�ำคัญที่จะท�ำให้มิตรชาวไร่
ประสบความส� ำ เร็ จ ได้ ใ นวิ ถี ก ารท� ำ ไร่ ใ หม่ ต ามฉบั บ ของมิ ต รผล
โมเดิร์นฟาร์ม
แชมป์นั้นเป็นกันไม่ยาก หากแต่การจะรักษาแชมป์ต่างหาก
คือความท้าทาย!!
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INNOVATION

ของเล่นชาวไร่

deep ripper
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน
“สวัสดีครับ..พี่น้องชาวไร่ที่รักทุกท่าน วันนี้มาท�ำความรู้จักกับเครื่องมือเตรียมดิน
ปลูกอ้อยที่ทันสมัย และมีประโยชน์ต่ออ้อยกันครับ “ริปเปอร์ระเบิดดินดาน ชนิด 7 ขา” ใช้
ไถเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย ทดแทนผาลไถบุกเบิกชนิดจาน.....” เครือ่ งมือชนิดนีเ้ หมาะทีจ่ ะ
ใช้ในช่วงเวลาที่เตรียมดินเพื่อท�ำให้ดินร่วนซุยไม่ละเอียดจนเกินไปเหมาะกับการปลูกอ้อย
ในการไถ่ควรจะไถ่เป็นแนวเดียวกันกับแนวทีเ่ ราต้องการขึน้ เบดฟอร์ม (Bed Form) นะครับ
เวลาใช้งานถ้าแปลงดินเตรียมมีการอัดแน่นมาก ควรจะไถ่ 2 รอบ รอบแรกควรลงลึก
เพียง 25-30 ซม. และรอบสองให้ลงลึก 40 ซม. หลังจากเตรียมดินด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้เสร็จ
ก็สามารถใชเครื่องขึ้นร่อง (Bed Renovator) ตามได้ทันทีครับ 
ริปเปอร์ระเบิดดินดาน เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ไถเตรียมดินปลูกอ้อยทีน่ บั ว่าดีทสี่ ดุ ต่ออ้อย
ในขณะนี้ก็ได้ เพราะว่าเป็นการเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากอ้อย
ขาริปเปอร์ทำ� หน้าทีร่ ะเบิดดินแน่น (ดินดาน) ท�ำให้รากหยัง่ ลึก อ้อยทนแล้ง ไว้ตออ้อยได้นาน 
ไถเตรียมดินแล้วสูญเสียความชื้นน้อย ไม่ไถพลิกเอาดินชั้นล่างขึ้นมาตากไว้ด้านบน
ไม่เคลื่อนย้ายหน้าดินไปไว้ด้านล่าง ช่วยการก�ำจัดวัชพืชง่ายขึ้น เพราะเมล็ดวัชพืชคงยังอยู่
ระดับความลึกเดิม ไม่ถูกพลิกไปฝังไว้ระดับที่ลึกที่ได้ไถไว้
ท�ำให้ดินรับน�้ำฝน มีความชื้นได้มากกว่าการไถเตรียมดินชนิดอื่ น มีผลให้อ้อย
เจริญเติบโตอย่างสม�่ำเสมอ ผลผลิตอ้อยสูงขึ้น
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เรื่อง หัวหน้าแผนกเครื่องมือเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกับขาริปเปอร์ มีน๊อต
เซฟตีเ้ พือ่ เมือ่ ขาริปเปอร์ ชนหิน
หรือตอไม้ใต้ดิน น๊อตเซฟตี้
ก็จะขาด ก็เปลีย่ นใหม่ แต่หาก
ไม่มีก็จะทำ�ความเสียหายต่อ
โครงสร้างเครือ่ งมือ
หรือรถไถได้

ขาริปเปอร์ ทีต่ ดิ เล็บด้านปลายขา
ทำ�หน้าที่ระเบิดดินแข็งด้านล่าง
ลึก 30-40 ซ.ม. ทำ�ให้ดิน
แตกร้าวถึงกัน ดินไม่ถูกยกสูง

ลูกกลิ้งบดดิน (Crumble
Roller) ทำ�หน้าที่กำ�หนดความ
ลึกของการทำ�งานขาริปเปอร์
ช่วยบดทับดินก้อนใหญ่ให้แตก
เล็กลง ปิดความชื้นไดดีขึ้น

MITR PHOL
MODERNFARM
ระบบการให้น้ำ�แบบ
Pivot Irrigation
ระบบชลประทาน (Irrigation) มีความส�ำคัญกับผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย อ้อยก็เช่นเดียวกันหากระบบชลประทานดี
มีประสิทธิภาพสูงจะเป็นตัวเสริมให้การปลูกอ้อยสมัยใหม่ (Mitr Phol ModernFarm) ตามหลัก 4 เสามีผลผลิตต่อไร่สูง
กลุ่มมิตรผลเองได้พยายามพัฒนาระบบชลประทานที่ดีและเหมาะสมกับการปลูกอ้อย
เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยอย่างยั่งยืน
ระบบชลประทานที่นิยมใช้กันในไร่อ้อยจะมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ แบบราดร่อง แบบน�้ำหยด และแบบใช้สปริงเกอร์ แต่ละประเภท
จะเหมาะสมกับแปลงอ้อยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป แบบที่เราก�ำลังกล่าวถึงนี้เป็นการให้น�้ำในแบบสปริงเกอร์ส�ำหรับฟาร์มขนาดใหญ่
ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้แรงงานคนน้อย คือระบบให้น�้ำแบบไพวอท (Pivot Irrigation) จะแบ่งเป็นการให้น�้ำแบบแนวตรง (Linear Pivot)
และการให้น�้ำแบบหมุนรอบจุดศูนย์กลาง (Center Pivot) การให้น�้ำแบบนี้ในต่างประเทศมีการใช้และพัฒนามานานแล้ว
อาทิ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
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ส�ำหรับระบบการให้น�้ำแบบนี้จะต้องมีแหล่งน�้ำต้นทุนที่เพียงพอและจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีตารางการให้น�้ำในช่วงที่อ้อยต้องการ
ถูกจังหวะถูกเวลา ระบบการให้น�้ำแบบแนวตรง (Linear Pivot) เหมาะกับพื้นที่แปลงอ้อยที่เป็นแนวยาว เพราะเครื่องมือให้น�้ำแบบนี้จะมีแขนเป็นเส้น
ตรงแนวตัดขวางกับแปลงอ้อย การให้น�้ำจะมีหัวฉีดเป็นสเปรย์พ่นฝอยหลายหัว (สามารถปรับระดับได้) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงอ้อยได้ทั้งหมด
โดยมีสายท่อน�ำ้ ติดกับจุดหัวจ่ายน�ำ้ และจะมีลอ้ เป็นตัวขับเคลือ่ นระบบให้นำ�้ ไปตามแนวตรงของแปลงอ้อยจนสุดแปลง ส่วนระบบการให้นำ�้ แบบหมุนรอบ
จุดศูนย์กลาง (Center Pivot) จะมีท่อน�้ำใต้ดินมาโผล่ตรงกลางแปลงเป็นหัวจ่ายน�้ำให้กับเครื่องมือชนิดนี้ และจะมีแขนยื่นออกไปจนสุดแปลงอ้อย
การให้นำ�้ ก็จะมีหวั สเปรย์เช่นเดียวกับแบบแนวตรง (Linear Pivot) แต่การวิง่ ของล้อจะวิง่ เป็นรัศมีรอบจุดศูนย์กลางท�ำให้ลอ้ ของแขนวิง่ ให้นำ�้ ในลักษณะวงกลม
การให้น�้ำของแต่ละระบบนั้นก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ส�ำหรับการให้น�้ำระบบไพวอทนี้เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันครับ

จากภาพข้อดีและข้อเสียข้างต้นจะเห็นว่าลักษณะเด่นของการใช้น�้ำแบบไพวอทจะมีดังนี้ ประการแรกการให้น�้ำระบบนี้เหมาะสมกับพื้นที่
ไร่อ้อยขนาดใหญ่ เป็นระบบที่ลงทุนสูงในตอนแรก แต่ใช้แรงงานคนน้อยในการให้น�้ำและการดูแลรักษา ประการที่สองคือความคงทนของวัสดุอุปกรณ์
ที่มีอายุการใช้งานได้นานกว่า 25 ปี ถ้าเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีก็จะไม่สูงมาก และไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกปีเหมือนแบบเทปน�้ำหยดบนดิน ประการ
ที่สามเรื่องให้น�้ำของระบบนี้จะมีความสม�่ำเสมอในการให้น�้ำในแปลง 95-98% และมีประสิทธิภาพการให้น�้ำ 75% ขึ้นไป ประการที่สี่เราสามารถมองเห็น
การท�ำงานของระบบการให้น�้ำว่าปกติหรือไม่ แต่ถ้าเป็นระบบอื่น เช่น ระบบน�้ำหยด หากการจัดการพื้นที่และการบ�ำรุงรักษาไม่ดีจนเกิดปัญหาท่อน�้ำตัน
หรือถูกหนูกดั ท�ำลาย เราก็จะไม่ทราบจะทราบก็ตอนทีเ่ ห็นว่าอ้อยจะเหลืองจากการขาดน�ำ้ ส่วนจุดแข็งอืน่ ๆ เช่น ค่าซ่อมบ�ำรุงรักษาต�ำ่ สามารถเคลือ่ นย้ายได้
และสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคุมการให้นำ�้ แบบอัตโนมัตจิ ากอุปกรณ์สอื่ สารได้จากทัว่ ทุกมุมโลกก็เป็นจุดเด่นทีท่ ำ� ให้ระบบการให้นำ�้ แบบไพวอท
เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ระบบการให้นำ�้ ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ทีว่ า่ ควร
จะให้นำ�้ ระบบใดไม่วา่ จะใช้แบบราดร่อง แบบน�ำ้ หยด หรือแบบใช้สปริงเกอร์ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญ
คือการให้ต้องเพียงพอและถูกจังหวะต่อความต้องการของอ้อย เพราะอ้อยมีช่วงระยะ
การเจริญเติบโตทีต่ อ้ งการน�ำ้ มากน้อยแตกต่างกัน 4 ระยะ คือ ระยะปลูกจนงอก ระยะย่างปล้อง
ระยะสร้างน�้ำตาล และระยะสุกแก่ ซึ่งการให้น�้ำต้องเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปเพราะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยโดยตรง
เป็นอย่างไรบ้างครับ เพื่อนๆ มิตรชาวไร่กับระบบชลประทานแบบไพวอท (Pivot
Irrigation) ที่ได้น�ำมาแนะน�ำให้รู้จักกัน ซึ่งกลุ่มมิตรผลจะน�ำระบบการให้น�้ำแบบนี้
มาให้เพือ่ นมิตรชาวไร่ได้เห็นกันตัวเป็นๆ ทัง้ ภาคกลางและภาคอีสานภายในปีนเี้ พือ่ เป็น
แนวทางให้กับมิตรชาวไร่ได้รู้จักกับเทคโนโลยีการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
แรงงานคนลง มีการจัดการที่ทันเวลา สุดท้ายผลผลิตอ้อยที่เราคาดหวังไว้ก็คงจะ
ไม่ไกลเกิน...นะครับ
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มิตรชาวไร่

“พ่อบัวไลย์ พัฒมี”

มิตรชาวไร่เล็กพริกขี้หนู
แห่งโรงงานน้ำ�ตาลมิตรผล กาฬสินธุ์
“พ่อบัวไลย์ พัฒมี” คือมิตรชาวไร่ที่โรงงานน�้ำตาลมิตรผล
กาฬสินธุ์ ภาคภูมิใจ เพราะถึ งแม้ จะเป็ นมิ ตรชาวไร่ ร ายเล็ ก แต่
ก็เป็น “เล็กพริกขีห้ นู” ทีก่ ล้าฝันใหญ่และพร้อมเปลีย่ นแปลงวิถกี าร
ท�ำไร่ ไปพร้อมๆกับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

จากที่เคยหันหลังให้กับการท�ำไร่อ้อยแบบเดิมๆ ไปแล้วครั้งหนึ่ง
กลับมาใหม่ในครั้งนี้ พ่อบัวไลย์เล่าให้เราฟังถึงจุดเปลีย่ นส�ำคัญทีห่ นั กลับ
มาท�ำไร่อกี ครัง้ ด้วยการชักชวนของมิตรผล
“เมือ่ สักประมาณสิบกว่าปีมาแล้ว ตอนนัน้ เรายังไม่ได้สง่ อ้อยเข้า
โรงงานน�้ำตาลของมิตรผล ท�ำไป 2-3 ปีแรกมันแทบจะไม่ได้อะไร ท�ำไป
มันก็หายหมด เดี๋ยวโดนปลวกกินบ้างหรือไม่ก็มีดิน ติดอ้อยขึ้นมาบ้าง ไม่รู้
จะท�ำยังไง ไม่มใี ครให้คำ� ปรึกษา เราก็ไปต่อไม่ไหว จนท้อเลยต้องเลิกท�ำไร่
หันไปท�ำอย่างอืน่ อยูพ่ กั หนึง่ นีเ่ พิง่ เริม่ กลับมาท�ำอ้อยได้ 4-5 ปีหลังนีแ่ หละ
ตามค�ำแนะน�ำของโรงงานน�้ำตาลมิตร กาฬสินธุ์ ชวนให้กลับมาปลูกอ้อย
ส่งให้โรงงานฯ ตามแนวใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ฟังดูแล้วเข้าท่า
พ่อก็เริ่มกลับมาจับอ้อยอีกครั้ง คราวนี้กลับมาใหม่ต่างจากครั้งก่อน

24 มิตรชาวไร่

อะไรๆ มันก็ดูง่ายไปซะหมด ที่ส�ำคัญเราไม่ได้ท�ำอยู่คนเดียว เรามีเพื่อน
มีพี่เลี้ยง มิตรผลดูแลพ่อดีมาก อะไรที่เขาว่าดี แนะน�ำมาพ่อก็ท�ำหมด แต่ก็
ต้องค่อยๆ ทยอยท�ำไปเรื่อยๆ นะ เริ่มจากเล็กๆ ก่อนแล้วขยับขยายมา
เรื่อยๆ พ่อเองก็ไม่ได้มีที่ทางเยอะมาก ประมาณ 130 ไร่ ปีแรกพ่อทดลอง
ปลูกก่อนเลย 16 ไร่ เขาให้ลองเราก็ลอง พอมาปีที่ 2 เราเห็นว่ามันดีก็
เพิ่มเป็น 60 ไร่มาปีที่ 3 นี่มั่นใจมากขึ้นก็เพิ่มเป็น 230 ไร่ จนมาปีนี้ไม่มีอะไร
ให้ต้องลังเล ปลูกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว 500 ไร่เลย เราเองก็ว่ามันไปได้สวย
เรามีที่อยู่เองร้อยกว่าไร่ก็จริงอยู่ ส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาเกือบ 400 ไร่
นี่ก็เช่าเขา มีทั้ง 2 แบบ คือ ทั้งที่เราไปขอเช่าที่เขาขยายแปลงอ้อยเรา
ให้ใหญ่ขึ้น กับเขาเห็นเราตั้งใจท�ำมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม งานเราออกมาดี
ท�ำแล้วดูเข้าท่าเขาก็มาเสนอให้เราเช่าดูนา่ จะเป็นประโยชน์มากกว่าให้คนอืน่
เช่าเอาไปท�ำอย่างอื่น ที่ส�ำคัญเขาก็เอาใจช่วยเรา เราก็ยิ่งตั้งใจท�ำไม่หยุด”
และเมือ่ โอกาสมาถึง ทันทีทโี่ รงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ เริม่ แนะน�ำ
มิตรชาวไร่ให้รู้จักกับสมรรถนะของรถตัดอ้อยซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่และลดต้นทุนให้กับมิตรชาวไร่ได้ พ่อบัวไลย์จึงไม่ลังเลและตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการกับมิตรผลทันที

รถตัดนี่มันตรงใจมากๆ
มาได้จังหวะพอดี ถ้าได้รถตัดมานี่
มันช่วยหลายอย่างมากนะ
ไหนจะไม่ต้องรอคิวรถสิบล้อ
ตัดเสร็จส่งเข้าโรงงานได้เลย
ทุ่นแรง ทุ่นเวลา ไปได้เยอะ
ไหนจะลดต้นทุนแรงงานได้อีก

“ไม่ต้องคิดมากเลย รถตัดนี่มันตรงใจมากๆ มาได้จังหวะพอดี ถ้าได้
รถตัดมานีม่ นั ช่วยหลายอย่างมากนะ ไหนจะไม่ตอ้ งรอคิวรถสิบล้อ ตัดเสร็จ
ส่งเข้าโรงงานได้เลย ทุ่นแรง ทุ่นเวลา ไปได้เยอะ ไหนจะลดต้นทุนแรงงาน
ได้อีก พ่อเห็นชาวไร่รายใหญ่ๆ โควต้าส่งอ้อยเป็นหมื่นตัน เขามีใช้กัน
พ่อเองก็อยากได้บ้าง แต่เรามันก็ชาวไร่รายเล็กๆ มีโควต้าส่งอ้อยหลักพัน
ก็คงได้แค่ฝนั กลางวันกันไปก่อน แต่เชือ่ พ่อเถอะว่าสักวันฝันนัน้ จะเป็นจริงได้
ไม่ ใช่ เ พราะโชคช่ ว ยนะ แต่มันต้องแลกมาด้ว ยความตั้งใจ พ่อท�ำจริง
พ่อมุง่ มัน่ ตามแนวทางของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม ตลอด 3-4 ปี มานี้ เราติดต่อ
กับทางมิตรผลอยู่ตลอด พ่อร่วมกิจกรรมกับทางมิตรผลมาอย่างต่อเนื่อง
ทางโครงการฯ เขาส่งไปดูงาน ไปเรียน ไปอบรมที่ไหนเราก็เข้าร่วมหมด
พ่อส่งลูกชายไปเรียนกับทางโรงงานน�้ำตาลฯ เขาก็ส่งลูกพ่อไปเรียนถึง
ออสเตรเลีย กลับมาก็นำ� ความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒน าเทคนิคต่างๆ ในการท�ำอ้อย
จนสุดท้ายฝันของครอบครัวเราก็เป็นจริง เราได้รถตัดอ้อยมาคันหนึ่ง อันนี้
ต้ อ งขอบคุ ณ มิ ต รผลที่ ม องเห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจจริ ง ของครอบครั ว เรา
พ่อดีใจมากเพราะนีถ่ อื เป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญของครอบครัวเรา ช่วยจุดประกาย
ความหวังใหม่ ช่วยต่อยอดการท�ำไร่อ้อยของเราในแบบที่เราฝันไว้”

รถตัดอ้อยกลายเป็นวิถใี หม่ของการท�ำไร่ตามแบบฉ บับของมิตรผล
โมเดิร์นฟาร์มที่ท�ำให้ครอบครัวพัฒมีของพ่อบัวไ ลย์ในวันนี้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างก้าวกระโดดในหลายมิติ
“รถตัดท�ำให้เราตัดอ้อยได้ 15,000 ตัน ส�ำหรับปีแรกพ่อว่าพ่อ
ประสบความส�ำเร็จแล้วล่ะ ตอนแรกก็กังวลว่าเราจะท�ำได้ตามเป้าไหม
เพราะมันไม่ใช่แค่มีรถตัดแล้วมันจะได้ตามเป้าซะที่ไหน ในปีที่ผ่านมานี่
ถือเป็นปีฝึกหัดของเราเลยจะว่าแบบนั้นก็ได้ เราเจอปัญหารายวันที่เรา
ต้องไล่แก้ มันก็มีหลายเรื่องอยู่นะ ไหนจะเรื่องฝีมือคนขับรถตัดที่แรกๆ
ฝีมือยังไม่เข้าที่ ไหนจะเรื่องการเตรียมแปลงให้พร้อมกับรถตัดอีก ถ้าเป็น
แปลงของเราก็ยงั พอรูว้ า่ ตรงไหนมีหนิ พอจะส่งคนงานไปกรุยทางไว้กอ่ นได้
แต่ถ้าเป็นแปลงคนอื่นนี่บางทีก็ยากเหมือนกัน เพราะไม่ได้เตรียมแปลง
ที่เหมาะกับการใช้รถตัด เมื่อเรามีประสบการณ์แล้ว ตอนนี้เราก็มาเริ่ม
วางแผนกันใหม่ รถตัดกับมิตรผล โมเดิร์นฟาร์มมันต้องเดินควบคู่กันไป ยึด
ตามหลักสี่เสาไว้ ปลูกระยะห่าง 1.65 เมตร ถ้าจะให้ดีก็ 1.85 เมตร ไปเลย
เครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่จะได้ลงงานได้เต็มที่ ไร่ที่เราท�ำอยู่เองนี่ก็จะ
ปรับมาเดินตามแนวทางนี้ทั้งหมด ส่วนไร่คนอื่นที่เขาจ้างให้เราไปตัดให้นี่ก็
ต้องคุยต้องบอกต้องวางแผนกัน ไว้แต่เนิ่นๆ ว่ากันตั้งแต่ตอนรื้อแปลงเลย
ให้หนั มาท�ำตามนี้ เราถึงจะเอารถตัดไปช่วยได้เต็มที่ จนกลายเป็นว่าวันนี้
งานรับจ้างตัดอ้อยด้วยรถตัดนีล่ ทู่ างสดใสมาก ในอนาคตพ่อว่ารถตัดนีจ่ ะเป็น
อีกช่องทางท�ำเงินให้ครอบครัวเราได้เป็นกอบเป็นก�ำเลยทีเดียว วิถกี ารท�ำไร่
ยังไงมัน ก็ต้องเปลี่ยนมาตามแนวนี้แหละ ไม่ช้าก็เร็วยังไงเสียการใช้
เครื่องไม้เครื่องมือมาแทนแรงงานคนมันก็ต้องมาถึง สู้เราปรับตัวก่อน
เสียแต่วันนี้เพื่อความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ก�ำลังจะมาถึงไว้
แต่เนิ่นๆ วันนี้เราเป็นชาวไร่รายเล็กก็จริง แต่มันก็ไม่เสมอไปใช่ไหมล่ะ
พ่อว่าขอเพียงเรากล้าฝัน และมีความตั้งใจจริง พร้อมปรับตัวและเปิดรับ
สิ่งใหม่ เมื่อโอกาสมาถึง อะไรก็เกิดขึ้นได้ พ่อเชื่อแบบนั้น” พ่อบัวไลย์
กล่าวทิ้งท้าย

หากผมจะเลือกวิธีการไถควรจะ
พิจารณาการไถเตรียมดินปลูกอ้อย
ชนิดใดที่จะทำ�ให้เกิดดินร่วนซุย
โครงสร้างดินไม่เสียง่าย
เก็บความชื้นไว้ในดีได้ดีครับ
มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง?

สงสัยให้ถาม
การปลูกอ้อยพันธุ์เดียว
ในไร่อ้อยมีข้อดี-ข้อเสีย
อย่างไรบ้าง ถ้ามีข้อเสีย
ต้องมีพันธุ์อ้อยกีพ
่ น
ั ธุใ์ น
แปลงเดียวกันครับ?
ตอบโดย : รังสิมันต์ุ สัมฤทธิ์
ผู้ช�ำนาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านพันธุ์อ้อย
1. การปลูกอ้อยตามหลักวิชาการ ไม่ควรปลูกเพียง
หนึ่งพันธุ์ในพื้นที่เดียวกันเป็นเวลานาน จะมีโอกาสท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงอย่างรุนแรงซึ่ง
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายและไม่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตได้
2. ค�ำแนะน�ำตามหลักวิชาการในหนึง่ แปลงควรมีพนั ธุอ์ อ้ ย
3 พันธุ์ หรือ 2 พันธุ์เป็นอย่างน้อย เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เสียหายจากโรค และแมลงระบาด รวมทัง้ เป็นการทดสอบพันธุอ์ อ้ ย
ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆอีกด้วยอัตราส่วนของพันธุ์อ้อยขึ้นกับ
พื้นที่แปลงอ้อยแต่ควรให้มีสัดส่วนของแต่ละพันธุ์เท่าๆกัน
เช่น 30 : 30 : 40 หรือ 60 : 40 เป็นต้น

ตอบโดย : นิเวศ สุวรรณบุตร
ผู้ช�ำนาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านอุปกรณ์การเกษตร
ก่อนอืน่ ขอท�ำความเข้าใจก่อนว่าปุย๋ วิทยาศาสตร์ทใี่ ส่ลงไปในดินนัน้
รากอ้อยจะดูดมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อปุ๋ยถูกน�้ำในดินท�ำละลาย จนปุ๋ยแตกตัวเป็น
ประจุธาตุอาหารอยู่ในรูปสารละลายในดินเสียก่อน ดังนั้นหากเราใส่ปุ๋ย
ในช่วงที่แล้งมาก ก็จะไม่มีน�้ำในดินเพื่อมาท�ำละลายปุ๋ย ปุ๋ยก็จะยังอยู่ในรูป
ของแข็งเช่นเดิม ท�ำให้รากอ้อยไม่สามารถดูดเอาธาตุอาหารมาใช้ประโยชน์ได้
และหากเราใส่ปยุ๋ ทิง้ ไว้เป็นเวลานานมีโอกาสทีธ่ าตุอาหารจะสูญเสียจากการ
ทีป่ ยุ๋ เปลีย่ นรูปเป็นก๊าซระเหยไปในอากาศ (Volatilization) ซึง่ เป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดโลกร้อนมากขึน้ ดังนัน้ วิธกี ารทีด่ จี งึ ควรใส่ปยุ๋ วิทยาศาสตร์หลังจากที่
ดินมีความชื้นพอสมควรแล้ว ทีดีที่สุดคือใส่ปุ๋ยแล้วฝนตกตาม ชาวไร่จึงควร
ติดตามสภาพอากาศอยู่เสมอเพื่อสามารถจัดการไร่ได้แม่นย�ำมากขึ้นอยู่
เสมอเพื่อจะจัดการไร่ได้แม่นย�ำมากขึ้น
การใช้ผาลไถ
บุกเบิก 3 จาน

การลงริปเปอร์
ระเบิดดาน

ความกว้างทำ�งาน

100 ซ.ม.

220 ซ.ม.

การพลิกหน้าดิน

25-35 ซ.ม.

35-40 ซ.ม.

ความกว้างทำ�งาน

นำ�ดินล่างมาไว้บน

ไม่เคลื่อนย้ายหน้าดิน

การรักษาความชื้น

สูญเสียความชื้นสูง

สูญเสียความชื้นน้อย

ประสิทธิภาพ (ไร่ต่อวัน)

6-8 ไร่

10-12 ไร่

ทัง้ นีจ้ ะได้ปริมาณงานต่อวันทีม่ ากกว่า เกิดการสูญเสียความชืน้ น้อยกว่า
ไม่พลิกเอาเม็ดวัชพืชลงไปอยู่ในระดับลึกเกินการจัดการ ผมจึงยืนยันได้ว่า
วิธีการไถระเบิดดินดานเป็นวิธีการที่ไถ่เตรียมดินลึก เหมาะกับการสร้าง
ระบบรากอ้อยสู่การเพิ่มผลผลิตตันต่อไร่ได้อย่างแน่นอนครับ....

26 มิตรชาวไร่

เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับชาวไร่

ผลผลิตเพิ่มได้
โดย วิโรจน์ ภู่สว่าง ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล

สวัสดีครับพบกันอีกครัง้ กับคอลัมน์ เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับชาวไร่
ซึง่ ฉบับก่อนเราคุยกันในเรือ่ งปัจจัยส�ำคัญในการเพิม่ ผลผลิตอ้อย
ที่มีอยู่ 3 เรื่องคือ น�้ำ อาหารของอ้อย โรคแมลงและวัชพืช และเรา
ได้คุยเรื่องน�้ำและอาหารของอ้อยไปแล้ว ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันต่อ
ในเรื่องปัจจัยการเพิ่มผลผลิตกันครับ

แต่ก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังเรื่องการให้ปุ๋ยของประเทศออสเตรเลีย
ที่ค้างไว้จากฉบับที่แล้ว ในการใส่ปุ๋ยของชาวไร่ประเทศออสเตรเลียนั้นจะ
นิยมใส่ปีละครั้งเท่านั้น เพราะพื้นที่ปลูกอ้อยของเค้ามีขนาดใหญ่มีเวลา
ไม่เพียงพอทีจ่ ะใส่ปยุ๋ หลายครัง้ และการทีใ่ ส่เพียงครัง้ เดียวท�ำให้ลดต้นทุน
ถ้าใส่ 3 ครัง้ เหมือนบ้านเรารับรองค่าใช้จา่ ยเค้าเพิม่ สูงมากครับ จริงๆ แล้ว
28 มิตรชาวไร่

บ้านเราก็สามารถใส่ครัง้ เดียวได้เหมือนกัน เช่น ในหนึง่ ปีเราใส่ไร่ละ่ 2 กระสอบ
แบ่งเป็นใส่ 2 ครัง้ เราก็ปรับมาใส่เพียงครัง้ เดียว แต่มขี อ้ แม้วา่ ไร่นนั้ ต้องมี
ระบบชลประทานที่ดีใส่ปุ๋ยแล้วต้องให้น�้ำทันที ถ้าไม่ได้รับน�้ำในเวลาปุ๋ยก็
จะสลายหายไปไม่ได้ลงสูด่ นิ ดังนัน้ ไร่ไหนไม่มนี ำ�้ ก็ไม่แนะน�ำให้ใส่ครัง้ เดียว
นะครับ ที่ออสเตรเลียเค้าควบคุมการให้น�้ำได้ ไม่ต้องรอน�้ำฝนเหมือนบ้าน
เรา ส่วนถ้ามีคนทักว่าใส่ปุ๋ยแล้วอ้อยก็ยังไม่งามแถมตายอีก จริงๆ แล้วมัน
ยังมีปัจจัยเสริมเข้ามาในเรื่องดินอยู่ครับ ดินที่เหมาะกับการปลูกอ้อยนั้น
จะต้องมีค่า pH (ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง) อยู่ที่ประมาณ 6-8 pH ดังนั้น
ถ้าดินที่เราปลูกอ้อยแล้วตายหรือแคระแกร็น ต้องตรวจสอบดูว่ามีความ
เป็นกรด-ด่างอยู่ที่เท่าไร เพราะถ้าดินมีความเป็นกรดมาไปหรือด่างมากไป
ถึงแม้เราจะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถท�ำให้ดินเหมาะสมกับการปลูก
อ้อยอยู่ดีครับ เราก็ต้องมาแก้ไขดินให้ลดความเป็นกรดหรือเป็นด่าลง เช่น
ถ้าดินมีค่าเป็นกรดการปรับปรุงดินก็สามารถจะใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์
(Dolomite) เพือ่ ช่วยให้ดนิ กลับมามีคา่ เป็นกลางก่อนก็จะสามารถปลูกอ้อย
ได้ดี อีกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญไม่แพ้การใส่ปยุ๋ นัน้ ก็คอื ในเรือ่ งการไถกลบเศษซากของ
ใบอ้อยก่อนการปลูกใหม่ เพราะการไถกลบจะท�ำให้ดนิ มีการปรับโครงสร้าง

โดย วิโรจน์ ภู่สว่าง ที่ปรึกษากลุ่มมิตรผล
ดินให้ดขี นึ้ สังเกตว่าใบอ้อยจะมีกา้ นแข็งๆ นีม่ ปี ระโยชน์ทำ� ดินมีความร่วนซุย
มีชอ่ งอากาศ การให้นำ�้ ก็จะลงไปถึงราก การย่อยสลายเศษซากในดินท�ำให้
เกิดไนโตเจนมีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของอ้อยอีกด้วย
คุ ย เรื่ อ งใส่ ปุ ๋ ย แล้ ว ก็ ข อคุ ย เรื่ อ งก่ อ นการเตรี ย มดิ น ปลู ก อ้ อ ยที่
ออสเตรเลียหน่อยนะครับ จริงๆ แล้วทีป่ ระเทศออสเตรเลีย ก่อนการท�ำแปลง
ปลูกอ้อยหรือปลูกไปแล้ว 10 ปีขนึ้ ไป ทางชาวไร่ออสเตรเลียจะด�ำเนินการ
ตรวจสภาพดิน โดยการน�ำดินในพื้นที่ปลูกอ้อยไปท�ำการวิเคราะห์ ว่าอยู่ใน
สภาพใด ควรจะปรับปรุงสภาพดินอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับการน�ำมา
ปลูกอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
เป็นไงครับฉบับนี้เรายังอยู่ในเรื่องปุ๋ยกับเรื่องความเหมาะสม
ของดินที่จะปลูกอ้อยว่าควรเป็นอย่างไร เพราะในพื้นที่ไร่เดียวกัน
อาจมีบางส่วนที่อ้อยไม่งามหรือตาย สาเหตุจากสภาพดินตรงนั้น
ไม่เหมาะสม จึงต้องแก้ไขผืนดินตรงนั้นก่อนถึงจะปลดปล่อยธาตุ
อาหารออกมาให้อ้อยได้นะครับ ส่วนในเรื่องโรคแมลงและวัชพืช
เอาไว้ฉบับหน้าเรามาคุยกันนะครับ

มิตรชาวไร่ 29

MITR TRAVEL

NEAR BY
MITR PHOL
เปิด 6 แหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวมิตรชาวไร่

“เพราะทำ�งานหนัก
ก็ต้องพักเที่ยวบ้าง”

ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล จากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้
อยากชวนมิตรชาวไร่ออกเดินทางท่องเทีย่ วกันสักหน่อย แต่กอ่ นที่
ต้องคอยอยูเ่ ฝ้าไร่ไปไหนไกลๆ ก็หว่ งหน้าพะวงหลัง เดีย๋ วนีด้ ขี นึ้ หน่อย
มีมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเข้ามา ท�ำให้เรามีเวลาว่างกว่าแต่ก่อนเยอะ
ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น ฉบับนี้เรามี 6 สถานที่ท่องเที่ยวลือชื่อที่
อยู่ใกล้ตัวมิตรชาวไร่มาแนะน�ำกัน

ตามรอยละครดังแห่งปี “บางระจัน”
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

กระแสรักชาติกำ� ลังมา เมือ่ “บางระจัน” ละครดังหลังข่าวได้สร้างความ
ฟีเวอร์ดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง เราจึงขอพาไปสักการะวีรชนคนกล้าที่
“อนุสาวรียว์ รี ชนค่ายบางระจันและอุทยานค่ายบางระจัน” ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ ง
จากตัวเมืองสิงห์บรุ อี อกไปประมาณ 15 กม. บนพืน้ ทีส่ วนรุกขชาติเหมาะ
ส�ำหรับพักผ่อนหย่อนใจกว่า 115 ไร่ กรมศิลปากรได้จดั สร้างอนุสาวรีย์
วี ร ชนค่ า ยบางระจั น เป็ น รู ป หล่ อ ประติ ม ากรรมของหั ว หน้ า ชาวค่ า ย
บางระจันทั้ง 11 คน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึง
วีรกรรมความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันทีร่ วมพลังกันต่อสูก่ บั กองทัพ
พม่าเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ ในช่วงปี พ.ศ. 2308-2309 ที่เข้าตี
หมูบ่ า้ นถึง 8 ครัง้ ในเวลาถึง 5 เดือน ก่อนจะแตกพ่ายไปในทีส่ ดุ
30 มิตรชาวไร่

“ทะเลหมอก” บนยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ยอดเขาเทวดา ตัง้ อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติพเุ ตย เป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่ง
เดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพืน้ ที่ 198,422 ไร่ มีปา่ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
เทือกเขาสลับซับซ้อนและลาดชัน เป็นต้นก�ำเนิดของแม่นำ�้ ล�ำธารหลายสาย
มีปา่ สนสองใบกว่า 3,000 ต้น และมียอดเขาเทวดาเป็นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ
ของอุทยานแห่งนี้ ตัง้ อยูส่ งู กว่าระดับน�ำ้ ทะเลถึง 1,123 เมตร ถือเป็น “จุด
ชมทะเลหมอก” ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไทย ยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะมี
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 5-10 องศา มิตรชาวไร่คนไหนอยากเปลีย่ นบรรยาศ
จะไปนอนกางเต้นท์ให้เย็นสบายก็ขอเชิญได้ตามอัธยาศัย

โดย Student.nu

เที่ยวจูราสิกเวิร์ลแดนสยาม ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ตะลุยภูเขียวเที่ยว “ซาฟารีเมืองไทย”

ตามติดกระแสจูราสิกเวิลด์ฟเี วอร์ นาทีนไี้ ม่พดู ถึง “ไดโนเสาร์” คงไม่ได้ ใคร
ว่ามีแต่ทเี่ มืองนอกประเทศไทยของเราก็มี “จูราสิกเวิลด์” กับเขาเหมือนกัน
ตัง้ อยู่ ณ อุทยานแห่งชาติภเู วียง จังหวัดขอนแก่นนีเ่ อง ซึง่ เมือ่ หลายล้านปี
ก่อนขอนแก่นคือบ้านของไดโนเสาร์ จนกระทัง่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2519 นักธรณี
วิทยาได้เริม่ ค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ โดยบนยอดภูประตูตหี มา ได้
พบฟอสซิลไดโนเสาร์ทมี่ ลี ำ� ตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร คอยาว หางยาว
เป็ น พั นธุ ์ กิ นพื ช ซึ่ ง ไม่ เ คยพบที่ใ ดมาก่อน จึงได้อัญเชิญพระนามของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาตัง้ ชือ่ ไดโนเสาร์พนั ธุน์ เี้ พือ่ เป็นการเฉลิม
พระเกียรติฯ ว่า “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” เห็นไหมครับว่า จูราสิกเวิลด์
แดนสยามอยูใ่ กล้เราแค่เอือ้ มนีเ่ อง

ส�ำหรับมิตรชาวไร่ทชี่ อบท่องเทีย่ วแบบบุกป่าฝ่าดง ผจญภัยในทุง่ กว้าง เรา
ขอแนะน�ำ “ซาฟารีเมืองไทย” เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ซึง่ อยูห่ า่ งจากตัวเมืองราว 80 กม. ใกล้เขือ่ นจุฬาภรณ์ ทีน่ ยี่ งั คงรักษาสภาพ
ความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ความเขียวขจีของหุบเขาและ
ผืนป่า รวมทัง้ พันธุส์ ตั ว์ปา่ หายากหลากชนิดอย่าง ไก่ฟา้ พญาลอ นกปรอด
หัวโขน นกปรอดโอ่ง นกเขียวก้านตอง นกจับแมลง เนือ้ ทราย กระจง เก้ง
กวาง เป็นต้น ทีส่ ำ� คัญยังได้สมั ผัสกับสัตว์ปา่ ตัวเป็นเป็นแบบใกล้ชดิ จะพก
กล้องถ่ายรูปสักตัวไว้เก็บภาพความประทับใจก็จะยิง่ ท�ำให้การเดินทางท่อง
เทีย่ วของมิตรชาวไร่มคี วามหมายแบบไม่รลู้ มื

จ.ขอนแก่น

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

พัก “โฮมสเตย์” ชมความงาม “น�้ำตกตาดสูง”
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โดย 9guitar

สัมผัส “มรกตแห่งอีสาน” ขมพรรณไม้หลากสี
อ.ภูหลวง จ.เลย

“เมืองดินด�ำน�ำ้ ชุม่ ” คือสมญาของกาฬสินธุ์ แวะมาทีพ่ ลาดไม่ได้ตอ้ งไปน�ำ้ ตก
มีชอื่ สัมผัสความชุม่ ฉ�ำ่ ตลอดปีที่ “น�ำ้ ตกตาดสูง”อ.กุฉนิ ารายณ์ ตัง้ อยูใ่ น
เขตวนอุทยานภูผาวัว เป็นน�ำ้ ตกชัน้ เดียวลาดไปตามแนวห้วยแดง มีโขดหิน
ขนาดเล็กใหญ่สลบทับซ้อนตามแนวไหลของน�ำ้ ตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดู
ฝน น�ำ้ ตกตาดสูงจะสวยเป็นพิเศษ น�ำ้ จะไหลแรง ห่างไปไม่ไกลยังมีหมูบ่ า้ น
วัฒนธรรมไทยโคกโก่งให้เราได้ทอ่ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์และพักแรมแบบโฮมสเตย์
ตามสไตล์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยให้ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น
พิธบี ายศรีสขู่ วัญ พิธเี หยา ประเพณีลงข่วง กินข้าวแบบพาแลง ชมการแสดง
ศิลปะ พืน้ บ้าน และศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิน่
โดย Tourismthailand

นอกจากจะมี “ภูกระดึง” เป็นตัวชูโรงแล้ว ทีเ่ ลยก็ยงั มี “ป่าภูหลวง” เป็นที่
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึง่ บนผืนป่าบนภูทโี่ ดดเด่นด้วยพรรณไม้นานา
พันธุท์ มี่ มี ากกว่าใคร โดยเฉพาะดอกไม้ปา่ อย่างกุหลาบแดง กุหลาบขาว และ
กล้วยไม้ปา่ เช่น เอือ้ งตาเหิน เอือ้ งหนวดหราหมณ์ สิงโตสยาม สิงโตช้อน
ทอง เป็นต้น ขึน้ อยูต่ ามคาคบไม้และซอกหิน แต่ละชนิดมีรปู ร่างแปลกตา
แต่กม็ เี สน่หแ์ ต่งแต้มสีสนั อันงดงามให้ผนื ป่า ภูหลวงมีสสี นั สวยงาม จนได้รบั
สมญานามให้เป็น “มรกตแห่งอีสาน” ทีภ่ หู ลวงไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูไหน
ป่าภูหลวงก็ยงั มีดอกไม้นานาพันธุบ์ านต้อนรับเสมอ ลองได้มาสักครัง้ แล้วจะ
ตกหลุมรักภูหลวงแบบหมดใจ
มิตรชาวไร่ 31
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เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง สาวๆ สวยๆ ก็ทำ�ได้
ใครว่าอาชีพการท�ำไร่อ้อยจะต้อง
มีเฉพาะคนแก่ หรือ ผูช้ ายทีเ่ ขาท�ำกัน สมัยนี้
เด็กรุน่ ใหม่ไฟแรง สาวๆ สวยๆ บอบบางๆ
เค้าก็ท�ำไร่อ้อยกันนะคะคู๊ณ!! ดูตัวอย่าง
ลูกหลานชาวไร่ของมิตรผล ภูเวียง 3 นางนี้
สิจะ้ ท�ำไร่ออ้ ยกับพ่อแม่มาก็นานหลายปี
ก็ยงั สวยเหมือนเดิม แถมร�ำ่ รวยๆขึ้นทุกปี
ไร่อ้อยของพ่อแม่ก็มีผู้สืบทอดต่อไปด้วย
หนุ ่ ม ๆคนไหนสนใจจะเป็ น เขยภู เวี ย ง
เรียงแถวกันเข้ามาเลยจ้าาาา

แฟนคลับ “มิตรชาวไร่”
ช่วงนี้พี่ไพศาล แก้ววงษา โควต้า 1804
ก�ำลังทุ่มเทเวลาให้กับการตรวจเช็คสภาพและ
ซ่อมบ�ำรุงรถตัดอ้อยคันเก่งอยู่ ทุกวันเลยทีเดียว
ว่ากันว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อ มของ
รถตัดให้สามารถลุยงานหนักและน�ำอ้อยเข้าหีบ
ให้ได้ตามเป้าหมายในปีก ารผลิต 2558/59
ที่จะถึงนี้ครับผม........

ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยตัวจริงเสียงจริง
วิทยา ภูมิ่งศรี จากชาวไร่ขี้อาย พูดน้อยถามค�ำตอบค�ำ
แต่เมื่อท�ำไร่อ้อยมาแล้วประสบความส�ำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ชาวไร่ดว้ ยกันเองและรุน่ น้องๆ ก็มแี ต่คนสนใจอยากรูเ้ คล็ดลับของการ
ท�ำไร่อ้อยวันนี้เลยจัดให้ “มาเล่าประสบการณ์การท�ำไร่อ้อยให้กับ
กลุ่มทายาทเถ้าแก่ไร้อ้อย” ของมิตรผลภูหลวงฟังพูดได้แบบไม่
ติดขัดเลยนะคะ.... ส่วนเสี่ยต่อม วีระยุทธ พลดาหาร จากหนุ่ม
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกวันนี้ยอมทิ้งชีวิต
เมืองกรุงกลับมาใช้ชวี ติ แบบธรรมดา กับบทบาทการเป็นทายาทเถ้าแก่
ไร่อ้อยมา 5 ปี วันนี้จึงเชิญมาเล่าประสบการณ์การท�ำไร่อ้อย
ในมุมมองของหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ... ให้กับ รุ่นน้องได้ฟังนี่แหล่ะ
เค้าถึงเรียกว่า “ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยตัวจริง”
32 มิตรชาวไร่
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MPKS เปิดโครงการปลายฝน ปี 2559/60
แล้วนะจ้ะ...รู้ยัง!!

ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยรุ่นแรกของ
มิตรผล สิงห์บุรี..ไฟแรง

ด้านอ้อย โรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ ประชุมชาวไร่เพื่อเปิดตัวโครงการอ้อย
ปลายฝน ปี 2559/60 และเตรียมแปลงอ้อยให้สามารถรองรับการใช้รถตัดในอนาคตได้
...มุ่งไปข้างหน้า เพื่ออนาคตชาวไร่ อนาคตมิตรผล กาฬสินธุ์....

หลังจากได้รับการอบรมโครงการทายาท
เถ้าแก่ไร่ออ้ ยรุน่ ที่ 1 Senior ( ช่วยพ่อแม่ทำ� ไร่ออ้ ย )
ไปแล้วนั้น คุณพงษ์กร เสวกวิหารี (น้องเอ็ม)
ไม่รอช้า รีบช่วยคุณพ่อวิชาญ เสวกวิหารี ท�ำกิจกรรม
ในไร่ อ ้ อ ยทุ ก อย่ า งแทนคุ ณ พ่ อ เลย ว้าวๆๆๆ
สุดยอดไปเลย

โครงการฯ Center Pivot ช่วยผมได้แน่ครับ
คุณชาญ สุขยิง่ ชาวไร่ออ้ ยโควต้า 2049 นัง่ ดูขอ้ มูลที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านอ้อยน�ำเสนออย่างสนใจ และเมื่อ
รู ้ ว ่ า แปลงอ้ อ ยของตนเองอยู ่ ใ นวงรั ศ มี ก ารให้ น�้ ำ แบบ
Center Pivot Phase 1 (ไร่หนองกระทุ่ม 2) ของโครงการ
ขยายพื้นที่ชลประทานไร่อ้อยบริษัทฯ และชาวไร่ด้วยแล้ว
พีช่ าญบอกว่าถือเป็นโอกาสดีมาก ๆ ของชาวไร่ในโครงการฯ
ที่จะมีน�้ำให้แก่อ้อยอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่ง บ. ไร่ด่านช้าง จก.
และ ด้านอ้อย โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง ร่วมกันขับ
เคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถจ่ายน�้ำเข้าระบบได้ภายใน
เดือนตุลาคม 2558
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อ้อย

เป็นได้มากกว่า
น้ำ�ตาล

ถือกำ�เนิดจากอ้อยคุณภาพของมิตรชาวไร่

ไฟฟ้า

ได้จากชานอ้อยที่เหลือทิ้งเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

อาหารสัตว์

เติมส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่กากน้ำ�ตาล
(โมลาส) มอบให้กับสัตว์

ปุ๋ยอินทรีย์

นำ�วีนัสที่เหลือจากผลิตเอทานอลมาผสมกับ
กากหม้อกรองเพื่อคืนกลับไปสู่ไร่อ้อย

เอทานอล

พลังงานทดแทนแสนสะอาดจากกากน้ำ�ตาล (โมลาส)

เปลี่ยนสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน
call center โทร 02-794-1888
บริษัท ไร่ด่านช้าง จำ�กัด โทร 091-578-7949
บริษัท ไร่อีสาน จำ�กัด โทร 085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน
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DISEASES
เฝ้าระวัง 5 โรคร้ายที่มากับฝน
เมื่อย่างเข้าฤดูฝนมิตรชาวไร่หลายคนอาจจะดีอกดีใจกันยกใหญ่ เพราะเมื่อฝนมาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และ
ความเจริญงอกงามของอ้อย เมื่อมีฝน ก็มีน�้ำ ก็คลายความกังวลใจไปได้เปราะหนึ่ง
แต่ในช่วงฤดูฝน อากาศจะเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของสภาพ อากาศเช่นนี้
ใช่ว่าจะดีเสมอไป ซ�้ำอาจส่งผลร้ายบั่นทอนสุขภาพด้วยเป็นสาเหตุที่ท�ำให้โรคภัยหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โรคส�ำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนเช่นนี้ มีสารพัดโรคที่มิตรชาวไร่ต้องใส่ใจและดูแลสุขภาพ
อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ ไปจนถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคปอดอักเสบ โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน หรือในบางพื้นที่อาจมีการระบาดของโรคฉี่หนู หรือโรคภัยต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะน�ำโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมควบคุมโรค จึงได้ออกประกาศเตือนให้มิตรชาวไร่ได้ระวังภัยไม่ให้เจ็บป่วย ป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน
โดยมีโรคที่ควรเฝ้าระวังใน 5 โรคส�ำคัญ ได้แก่
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โรคแลปโตสไปโรซิส หรือ ไข้ฉี่หนู

อาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ
มั ก ปวดกล้ า มเนื้ อ บริ เ วณน่ อ งและโคนขาอย่ า ง
รุนแรง และตาแดง ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วย
โรคนี้อาจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน ไตวาย หรือ
ช็อคได้ โรคนี้มักเป็นเกิดในที่ที่มีน�้ำท่วม ผู้ที่บ้าน
มีหนูมาก เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน คน
งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โค สุกร ปลา ผู้ที่ท�ำงานขุดท่อ
ระบายน�้ำ เหมืองแร่ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่

โดยเฉพาะในปัจจุบนั มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ ที่
ขณะนี้พบการระบาดทั่วประเทศ และโรคไข้หวัดนก
ที่มีแหล่งแพร่ระบาดมาจากสัตว์ปีก เชื้ออาจมีการ
ผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนที่อยู่ใน
ช่วงระบาดในฤดูฝนได้

โรคมาลาเรีย มียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาหะ

น�ำโรค โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูงหนาวสั่น ซีดลง เนื่องจาก
เม็ดเลือดแดงแตก ถ้าเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการ
ไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ และอาจมีความผิด
ปกติทางสมองที่เรียกว่า มาลาเรียขึ้นสมองได้

4
5

โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน�้ำสกปรก
กระเด็นเข้าตา ซึง่ ดวงตาสิง่ ทีต่ อ้ งระวัง เพราะหากเชือ้
โรคต่างๆ เข้าสู่ดวงตา อาจน�ำพาโรคแทรกซ้อนและ
อาจรุนแรงถึงขั้นท�ำให้เราตาบอดได้
โรคน�้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรา

สาเหตุเกิดจากการแช่น�้ำสกปรกนาน ๆ ท�ำให้ผิวหนัง
เป็นผื่นแดง ถ้าเกาจะเป็นแผลมีน�้ำเหลืองออก

แต่ส�ำหรับมิตรชาวไร่ ที่หันมาท�ำไร่วิถีใหม่ตามแบบฉบับ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ก็คงจะสบายใจไปได้เปราะหนึ่ง เพราะไม่ต้อง
หลังสูฟ
้ า้ หน้าสูแ้ ดดหรือเปียกฝนจนตัวหนาวสัน
่ แต่กอ็ ย่าชะล่าใจไป
เพราะสุขภาพของเราส�ำคัญที่สุด มิตรชาวไร่เองก็ต้องหมั่นดูแล
รั ก ษาสุ ข ภาพของตั ว เองให้ ดี อ ยู ่ เ สมอ ป่ ว ยกาย ไม่ ส บายตั ว
เดี๋ ย วจะพาลป่ ว ยใจเพราะความหงุ ด หงิ ด ร� ำ คาญยามป่ ว ยไข้
แถมได้เงินทองมาเท่าไรก็ต้องเอาไปรักษาเนื้อ รักษาตัวกันเสียอีก
ดังที่พระท่านว่านั่นแหละว่า “อโรคยา ปารมาลาภา” ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ
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วันอาทิตย์

เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ การงาน
อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ จะได้รบั มอบหมาย
หน้ า ที ่ ส ำ�คั ญ ให้ รั ก ษาความสัม พันธ์ที่ด ีกับ
คนรอบข้างไว้ อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มีเกณฑ์
จะได้บริวารใหม่
การเงินมีคา่ ใช้จา่ ยมาก อาจต้องเสียทรัพย์
กะทันหัน แต่ก็ยังมีโชคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
วันจันทร์

การงานควรพิ นิ จ พิ เ คราะห์ ใ ห้ ถี่ ถ ้ ว นก่ อ น
ตัดสินใจหรือรับปากไปโดยไม่ค�ำนึงว่าท�ำได้
หรือไม่ จะส่งผลเสียในอนาคต การเงินถือเป็น
จังหวะทีด่ ี หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด
น�้ำขึ้นให้รีบตัก แต่ให้ระวังรายจ่ายเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน

วันอังคาร

เตรียมรับมือกับปัญหารอบทิศ จะเกิดการ
เข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่าย การงานมีอุปสรรค
น้อยใหญ่เข้ามาตลอด ให้ระวังคำ�พูด และ
เอกสารที่ผิดพลาด ให้งดการลงทุนและความ
เสี่ยงทุกชนิด
การเงินอาจเสียเพราะคำ�พูด ให้คดิ ก่อนพูด
มิเช่นนั้นจะเสียทรัพย์ ระวังปากจะพาจน
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อ.รามพล สำ�นักโหราราม
เดือนสิงหาคม 2558

วันพุธกลางวัน

การงานจะมีปญ
ั หากับลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง
การนัดหมายมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนสูง
ควรปรับให้ยดื หยุน่ ตามสถานการณ์ งดการลงทุน
และความเสีย่ งทุกชนิด การเงินมีรายจ่ายเข้ามา
มาก แต่ยงั สามารถรับมือได้อย่างสบาย ควรคิด
ก่อนซือ้ ใช้จา่ ย
วันพุธกลางคืน

เกิดการปรับเปลีย่ นครัง้ สำ�คัญ หากเข้มงวดมากจน
เกินไปจะเกิดความขุน่ ข้องหมองใจในหมูค่ ณะได้
การเจรจาค้าขายดี ให้ระวังคำ�พูดและ
เอกสารผิดพลาดให้ตรวจทานทุกครั้ง การเงิน
จะมีรายจ่ายมาก การลงทุนช่วงนี้จะเกิดความ
เข้าใจผิด ทำ�ให้เสียทรัพย์ แต่กย็ งั มีโชคทางการ
เงินเข้ามาต่อเนือ่ ง

วันพฤหัสบดี

การงานอยู่ใ นช่ ว งปรั บ ฐานวางระบบใหม่ ใ ห้
เข้าทีเ่ ข้าทาง แม้จะยุง่ ซักหน่อยแต่จะส่งผลดีใน
อนาคต
การเงินให้ระวังการซื้อขาย เครื่องจักร
เครือ่ งมือ หรือรถ อาจถูกหลอก หรือได้ของย้อม
แมว คิดก่อนควัก ไม่ควรใจเร็วด่วนได้ จะเสีย
ทรัพย์
วันศุกร์

ควรระมัดระวังสุขภาพและอุบตั เิ หตุ มีเกณฑ์เดิน
ทางไกล การงานระวังความขัดแย้งทุกกรณี โดย
เฉพาะผลประโยชน์ ข้อตกลงต่างๆ จะไม่ลงตัว มี
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนสูง ให้งดการลงทุน
และความเสีย่ งทุกชนิดอาจถูกหลอกถูกโกงสูง

วันเสาร์

การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่สำ�คัญ
และยังวุ่นวายอยู่กับการเดินทาง วิ่งไปนั่นมานี่
ไม่ได้หยุด ให้ระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่จะ
เกิดความเข้าใจผิดกันได้ ช่วงนี้งานคือเงิน เงิน
คืองาน รายรับรายจ่ายมีเข้ามาพร้อมกัน จะมี
โชคทางการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
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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
call center โทร 02-794-1888
บริษัท ไร่ด่านช้าง จำ�กัด โทร 091-578-7949
บริษัท ไร่อีสาน จำ�กัด โทร 085-488-2157
www.mitrpholmodernfarm.com

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

