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ดิลก ภิญโญศรี

มิตรชาวไร่ไฮเทค ทำ�ไร่ด้วยปลายนิ้ว
จาก “วิศวกรหนุ่ม”
สู่ “เศรษฐีไร่อ้อยออนไลน์”

วัชพืช...

ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

พิมล สุภาพเพชร
เปิดศักราชใหม่
ได้เวลาฟาร์มเซอร์วิส

FARM
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TEAM
EDiTOR’S TALK
“มิตรชาวไร่” ฉบับ “ฟาร์มเซอร์วิส (FARM SERVICE)” พามิตรชาวไร่ทุกท่าน
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดหีบอ้อย ฤดูกาล 2558/2559 ไปตรวจสอบความพร้อม
ก่อนเปิดหีบกันกับคอลัมน์หนึ่งมิตรชิดใกล้ของคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารหนุ่ม
เจ้าเก่าคนคุ้นเคยที่อยู่ดูแลร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องมิตรชาวไร่มาเกือบ 40 ปี
คอลัมน์ เรื่องจากปก ฉบับนี้น่าสนใจไม่แพ้กันกับเรื่องราวการฝ่าฟันของคุณ
พิมล สุภาพเพชร มิตรชาวไร่จากภูเขียว ที่ต้องรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
คนตัดอ้อยซึ่งเป็นมรสุมใหญ่ในชีวิตชาวไร่ จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญกับการตัดสินใจ
น�ำรถตัดเข้ามาใช้จนสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสสร้างรายได้ใหม่ต่อยอดได้อีก
หลายทางกับ “เปิดศักราชใหม่...ได้เวลาฟาร์มเซอร์วิส”
และเมื่อโลกหมุนเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ฉบับนี้เราจึงไม่พลาดที่จะ
วิ่งตามโลกให้ทัน ด้วยการพามาท�ำความรู้จักกับคุณดิลก ภิญโญศรี มิตรชาวไร่ไฮเทค
อดีตวิศวกรหนุ่มดีกรีปริญญาโท ที่ผันตัวเองมาท�ำไร่โดยมีสมาร์มทโฟน เชื่อมต่อโลก
สังคมออนไลน์ แลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทคโนโลยีในการท�ำไร่ใหม่ๆ สร้างชุมชน
ชาวไร่ออนไลน์ขึ้นมาจนได้รับฉายาว่าเป็น “เถ้าแก่ไร่อ้อยออนไลน์”
นอกจากนี้ เคล็ด (ไม่) ลับฉบับชาวไร่ ยัง
มี วิ ธี จั ด การกั บ ปั ญ หาหอกข้ า งแคร่ ช าวไร่ อ ย่ า ง
วัชพืชในช่วงปลายฝนมาฝากกัน ตามมาด้วยเรื่อง
สนุกเร้าใจอย่างหมัดๆ มวยๆ กับ “เมื่อมวยไทย
โกอินเตอร์” และการเลือกซื้อรถกระบะขับเคลื่อน
4 ล้อไว้ใช้ในกิจการงานไร่ในคอลัมน์ ไลฟ์สไตล์
เรายังมีสาระดีๆ เกีย่ วกับมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม
มาฝากกันเช่นเคย ขอให้ส นุกกับ “มิตรชาวไร่”
ฉบับ โค้งสุด ท้ายก่อนเปิด หีบกัน นะครับ มิตรผล
โมเดิร์นฟาร์มไปที่ไหน วารสารมิตรชาวไร่เราก็ไป
ศุภพงษ์ สุกแสงฉาย
ที่นั่นนะครับ ไม่ต้องกลัวจะเหงา เพราะเราจะเป็น
บรรณาธิการ
เพื่อนคู่คิดให้กับมิตรชาวไร่

ที่ปรึกษา
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
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จิ๋วแต่แจ๋ว

14-15 สิงหาคม 2558 ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่รว่ มกับฝ่าย
เพิ่มผลผลิตโรงงานน�้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จัดกิจกรรมให้
ความรู้และสาธิตการบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ โดยใช้
รถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก เข้าไปท�ำกิจกรรมในไร่ในระยะร่อง
1.65 เมตร และ 1.85 เมตร โดย คุณปฎิพัทธ์ นามเขต
ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยและคุณไชเยศ บุญศรี รอง ผจก.
ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ 1 เป็นวิทยากรเพือ่ ให้มมุ มองและแง่คดิ
ในการท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สงู ลดต้นทุน
ลดเวลา สุดท้ายก�ำไรก็เป็นกอบเป็นก�ำแน่นอนครับ

ผู้นำ�ชาวไร่กาฬสินธุ์
3-4 สิงหาคม 2558 ด้านอ้อยโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล
กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการบริหารงานระบบผูน้ ำ� กลุม่ ชาวไร่
ปี 2558/59 มีกลุม่ ผูน้ ำ� ชาวไร่ทงั้ สิน้ 217 กลุม่ ซึง่ มีชาวไร่
รายเล็กคูส่ ญ
ั ญา 7,140 ราย เพือ่ ชีแ้ จงหลักเกณฑ์โครงการฯ
รวมทัง้ ให้นโยบายการส่งเสริมการปลูกอ้อยปลายฝน พร้อม
ทัง้ ให้ความรูก้ ารเพิม่ ผลผลิตด้วยการใส่ปยุ๋ กระสอบที่ 3 โดย
คุณอดุลย์ ครองเคหัง รอง ผอ.ด้านอ้อย กล่าวเปิดงาน พร้อม
ด้วยสอง ผช.ผจก. ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ คุณอภิชาต ศรีวะรมย์
และคุณจารุต แจวจันทึก เป็นวิทยากร

4 มิตรชาวไร่

ขยายพื้นที่รองรับรถตัด

8 สิงหาคม 2558 โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเขียว มุง่ สู่
เป้าหมายการน�ำอ้อยเข้าหีบให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
จัดกิจกรรม “ประชุมผูน้ ำ� ชาวไร่ออ้ ยรายเล็ก” ครัง้ ที่ 2/2558
มีหวั หน้ากลุม่ ผูน้ ำ� ชาวไร่ออ้ ยกว่า 212 กลุม่ เข้าร่วมรับฟัง โดย
มีคณ
ุ ทวีป ทัพซ้าย ผอ.ด้านอ้อย ชีแ้ จงนโยบายการขยายพืน้ ที่
ปลูกอ้อยรองรับรถตัด การปลูกอ้อยปลายฝน การยืนยัน
สัญญาตัน และให้ความรูใ้ นการเพิม่ ผลผลิตให้ได้ 12 ตันต่อไร่
โดย คุณประมุข วิชาชาติ ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ 3/2 และคุณ
กังวาล เอืย่ มกลัน่ ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ 3 เป็นวิทยากรร่วม
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ดูงานต่างแดน

2-8 สิงหาคม 2558 กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย โดย
กลุม่ งานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย ได้จดั พาชาวไร่ออ้ ยและ
พนักงานกลุ่มมิตรผล ไปศึกษาดูงานการจัดการในไร่อ้อย
สมัยใหม่ทรี่ ฐั ควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ น�ำความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับไร่อ้อยในกลุ่มมิตรผล
และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับมิตรชาวไร่ของเรา
นอกจากจะได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการปลูก บ�ำรุงรักษา ตัดอ้อย
โดยใช้เครือ่ งมือขนาดใหญ่แล้ว ยังได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งโลจิสติกส์
การขนส่งด้วยรถบรรทุกและระบบรางรถไฟทีท่ นั สมัยอีกด้วย

มุ่งสู่เป้าหมายหมู่บ้านต้นแบบ
โรงงานน�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จัดประชุมชาวบ้าน
แจงงาม อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจ้ง
ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า
โดยได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นกลุ่มผู้ใช้น�้ำ และก�ำหนด
กติการ่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านต้นแบบใน
การท�ำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

6 มิตรชาวไร่

เถ้าแก่ในไร่ออ้ ยรุน่ “Senior”

8 สิงหาคม 2558 โครงการพัฒนาทายาทเถ้าแก่ไร่ออ้ ย
รุ่น SENIOR จัดขึ้นโดยด้านอ้อย โรงงานน�้ำตาลมิตรผล
ภูเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดการท�ำไร่อ้อยและ
การจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ ระหว่างทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย
รุ่นใหม่ด้วยกัน โดยมีท�ำกิจกรรม Workshop และสรุป
ประเด็นเรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของรถตัดอ้อย
ร่วมกับวิทยากรจาก Mitr Phol ModernFarm เพือ่ เติม
เต็มความรูก้ ารท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่อย่างยัง่ ยืน

ขยายเขตส่งเสริมไร่อ้อยสิงห์บุรี

ทายาทเถ้าแก่ของเมืองสิงห์

เริ่ ม แล้ ว ...กิ จ กรรมจั ด ประชุ ม เกษตรกรผู ้ ส นใจ
ปลูกอ้อย น�ำโดยผู้อ�ำนวยการด้านอ้อย คุณสกล รักสัตย์
ออกหาพื้นที่ขยายปลูกอ้อยปลายฝนช่วงเดือน ต.ค. 2558
– ก.พ. 2559 โดยมีพนื้ ทีข่ ยายเขตส่งเสริมรอบใน 43,000 ไร่
ทั้งพนักงานและชาวไร่สนใจให้ความร่วมมืออย่างคับคั่ง
เห็นอย่างนี้ ไม่น่าพลาด...ครับผม!

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย
รุน่ ที่ 1 (Senior) ช่วง 2 เพือ่ มุง่ สูก่ ารท�ำไร่ออ้ ยแบบ Mitr Phol
ModernFarm ที่บริษัท ไร่ด่านช้าง จ�ำกัด และ หจก.
ศรีก�ำแพงแสนมอเตอร์ ได้ทั้งหลักการ วิธีการ รวมถึง
เครื่องมือเครื่องจักรกลสมัยใหม่มาปรับปรุงใช้เพิ่มผลผลิต
ในไร่อ้อย เพื่อรองรับการใช้รถตัดอ้อย

ปลูกอ้อยแบบระเบิดดินดาน

มาตรฐานการทำ�งาน

จากความแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
อันเกิดจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่า
ปกติ และครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณกว้าง ท�ำให้พชื พันธุไ์ ม้ตา่ งๆ
ขาดน�ำ้ ไม่เจริญเติบโตตามปกติจนเกิดความเสียหายตลอด
หลายเดือนทีผ่ า่ นมา ทีมส่งเสริมของโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล
ด่านช้าง จึงออกประชุมชาวบ้านในหมูบ่ า้ นต่างๆ เพือ่ น�ำเสนอ
ข้อดีของการปลูกอ้อยแบบระเบิดดินดาน ซึง่ อ้อยเป็นพืชทีใ่ ช้
น�ำ้ น้อยในการปลูกและบ�ำรุงรักษา พร้อมนโยบายส่งเสริมของ
โรงงานฯ เพือ่ เป็นพืชทางเลือกทีด่ อี กี ชนิดหนึง่ ให้กบั ผูท้ สี่ นใจ
หากมีความประสงค์ปลูกอ้อยกับโรงงานน�้ำตาลมิตรผล
ด่านช้าง สามารถติดต่อเขตส่งเสริมฯ ใกล้บ้านท่านหรือ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ (035) 418103 - 6 ต่อ 623

โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเวียง ได้จดั กิจกรรม ประชุม
/ อบรมมาตรฐานผูร้ บั เหมา เพือ่ ชีแ้ จงรูปแบบและมาตรฐาน
การท�ำงานเปิดรับสมัครผู้รับเหมาเพิ่มในแต่ละเขตพื้นที่
ซึ่งได้รบั ความสนใจจากชาวไร่ทมี่ ศี กั ยภาพและความพร้อม
เข้ามาสมัครเป็นผูร้ บั เหมาเพิม่ ขึน้ อีกจ�ำนวนมาก

SPECIAL SCOOP

เล็ก&หงษ์ พาดูงานการทำ�ไร่อ้อยสมัยใหม่

การให้น�้ำด้วย Linear Pivot

MODERN FA
AUSTR
ดูงานแปลงให้น�้ำแบบน�้ำหยดใต้ดินของชาวไร่ ผลผลิต
อ้อยเฉลี่ย 24 ตัน/ไร่ (148 ตัน/เฮกแตร์)

ดูงานการใช้เครื่องจักรกลในไร่อ้อยของชาวไร่
รายใหญ่ คุณแอนดรูย์  ซิงค์

เรียนรู้ทฤษฎีโมเดิร์นฟาร์ม 4 เสาหลัก

8 มิตรชาวไร่

เป็นประจ�ำทุกปี กลุ่มมิตรผลจะจัดกิจกรรมพาชาวไร่อ้อยดูงานการท�ำ
ไร่ออ้ ยสมัยใหม่ (Modern Farm System) ณ ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ เรียนรูว้ ธิ ี
การท�ำไร่ออ้ ยด้วยเครือ่ งจักรในทุกขัน้ ตอน ชาวไร่ออ้ ยของไทยจะได้มโี อกาสพูดคุย
เรียนรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำไร่ออ้ ยกับชาวไร่ออ้ ยออสเตรเลียอย่าง
ใกล้ชดิ ตลอดจนได้ไขข้อข้องใจในการทีจ่ ะน�ำเครือ่ งจักรกลการเกษตรมาใช้ในการ
ท�ำไร่ออ้ ยของไทย ว่าจะท�ำได้ดกี ว่าการท�ำไร่ออ้ ยแบบดัง้ เดิมได้อย่างไร ซึง่ จากปี
ทีผ่ า่ นๆ มา ชาวไร่ออ้ ยทีไ่ ด้มโี อกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย กล่าว
เป็นเสียงเดียวกันว่า “กลับมาแล้วต้องท�ำไร่แบบ Modern Farm เท่านัน้ ” เพือ่ ให้
ได้ผลผลิตอ้อยทัง้ ในด้านปริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ และคุณภาพอ้อยทีด่ ตี รงตามความ
ต้องการของโรงงาน
ในปีนี้ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้น�ำการท�ำไร่อ้อยแบบโมเดิร์นฟาร์มได้
มอบหมายให้ทีมงานกลุ่มมิตรผลน�ำทีมโดยคุณเปรมฤดี กังสนารักษ์ (คุณหงษ์)
คุณรังสิมนั ตุ์ สัมฤทธิ์ (คุณเล็ก) และทีมงานจากโรงงานน�ำ้ ตาลกลุม่ มิตรผลดูแล
ชาวไร่ออ้ ยจาก 6 โรงงาน รวม 35 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานการท�ำไร่ออ้ ยของ
ชาวไร่อ้อยมิตรผลและไร่บริษัทมิตรผลที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2-8
สิงหาคม 2558 เก็บตกบรรยากาศการดูงานและเกร็ดความรูท้ ไี่ ด้ไปรูไ้ ปเห็นการท�ำ
ไร่ออ้ ยด้วยเครือ่ งจักรล้วนๆ ของจริงมาให้ดกู นั ครับ
เริม่ ดูงานวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทีไ่ ร่อารีกา้ (Arrica Farm) ซึง่ เป็นไร่ของ
บริษทั ตัง้ อยูใ่ นเขตเทเบิล้ แลนด์ (Tableland) เรียนรูก้ ารจัดการฟาร์มสมัยใหม่
ตั้งแต่การวางผังการสร้างฟาร์มใหม่ การจัดผังแปลงอ้อย เส้นทางล�ำเลียงในไร่
อ้อย ถนนหัวแปลง การวางแผนการให้นำ�้ การวางแผนการเก็บเกีย่ ว การวางแผน
การขนส่ง ตลอดจนการดูแลรักษาอ้อยตอ ซึง่ ทุกขัน้ ตอนมีการจดบันทึกรายละเอียด
กิจกรรมและค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกิจกรรม ท�ำให้ทราบ
ต้นทุน ก�ำไรได้อย่างชัดเจน และดูงานการให้นำ�้ แบบต่างๆ ของไร่บริษทั
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้าดูงานการใช้เครือ่ งจักรกลในไร่ออ้ ยของคุณ
แอนดรูย์ ซิงค์ (Mr. Andrew Singh) ชาวไร่รายใหญ่ทที่ ำ� ไร่ออ้ ยมา 4 รุน่ (ประมาณ
50 ปี) มีการดัดแปลงผาลพรวน เป็นแบบผาลพรวนแบบหยัก ติดตัง้ รวม 36 ผาล
พร้อมขาริปเปอร์ระเบิดดินดาน ได้ผลจากการท�ำงานในครัง้ เดียวเหมือนใช้โรตารี่
ปัน่ ดินได้ละเอียดมาก มีการพัฒนาการปลูกอ้อยเป็นระยะร่อง 1.85 เมตร ปลูกถัว่
เหลืองบ�ำรุงดินก่อนปลูกอ้อย ไม่มกี ารให้นำ้� พืชปลูกเนือ่ งจากปริมาณฝนมาก ใช้
GPS ในการท�ำงานทุกขัน้ ตอน
จากนัน้ เดินทางไปเรียนรูท้ ฤษฎี 4 เสาหลักของการท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่ ที่
เรียกว่า “โมเดิร์นฟาร์ม” จากต้นต�ำรับที่โรงงานน�้ำตาลมัลเกรฟ (Mulgrave
Sugar Mill) บรรยายโดยคุณแอนดรูย์ ดูกอลล์ วิทยากรหลักทีเ่ คยมาบรรยายที่

รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 2-8 สิงหาคม 2558
ดูงานการใช้เครื่องปลูกอ้อย (Billet Planter)

ARM SYSTEM
RALIA
ประเทศไทยแล้วหลายครัง้ หลายครา และยังได้รบั เกียรติจากผูบ้ ริหารระดับสูงของ
ออสเตรเลียมาต้อนรับคณะดูงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา สร้างบรรยากาศ
ชืน่ มืน่ ให้กบั ทีมงานเป็นอย่างมาก
ปิดท้ายการดูงานวันนีท้ ไี่ ร่คณ
ุ สตีเฟ่น มีพนื้ ทีท่ ำ� ไร่ออ้ ยประมาณ 2,800 ไร่
ท�ำไร่กบั ลูกชายวัย 16 ขวบ เพียง 2 คน ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 1,000 ไร่ ส่วนทีเ่ หลือ
ให้ลกู ไร่ทำ� คุณสตีเฟ่นมีการพัฒนาเครือ่ งปลูกอ้อย (Billet Planter) ใช้เอง น�ำ้ ฝน
ทีไ่ ร่นปี้ ระมาณ 4,500 มิลลิเมตรต่อปี เปลีย่ นมาปลูกอ้อยระยะร่อง 1.85 เมตรได้
2 ปี พบว่าสามารถลดระยะทางการขับรถในไร่ได้ 160 เมตรต่อไร่ (1 กิโลเมตรต่อ
1 เฮกแตร์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ก่อนเดินทางออกไปดูงานได้มกี ารเสวนาเวทียอ่ ย
เพื่อสรุปการดูงานวันที่ผ่านมา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และตอบข้อซักถามเรื่องการท�ำไร่
แบบโมเดิร์นฟาร์ม โดยทีมงานกลุ่มมิตรผลจากประเทศไทยและทีมงานมิตรผล
ประเทศออสเตรเลีย ช่วยกันไขข้อสงสัยของชาวไร่จนครบถ้วนแล้วจึงเดินทางไปดู
งานเครือ่ งปลูกอ้อยรุน่ ใหม่ ทีส่ ามารถปลูกอ้อยได้ครัง้ ละ 4 แถว พร้อมระบบพ่นยา
กันรา ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหนอน 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
จากนั้นเดินทางไปพิสูจน์ว่ารถตัดอ้อยจะสามารถตัดแปลงอ้อยที่มีร่อง
กว้าง 2 เมตรได้ดหี รือไม่? อย่างไร? ปรากฎว่ารถตัดอ้อยท�ำงานได้อย่างราบรืน่ ดี
และท�ำงานได้เร็วมากในแปลงโมเดิรน์ ฟาร์มทีม่ รี อ่ งควบคุมการเดินรถ (Control
Traffic) ดังนัน้ ระยะร่องกว้าง 1.85 เมตรของชาวไร่ออ้ ยไทย ก็ไม่มปี ญ
ั หากับ
เครือ่ งจักรเครือ่ งมือครับ
ช่วงบ่ายดูงานการเตรียมดินด้วยไถระเบิดดินดาน (Deep Ripper) และ
เครือ่ งเตรียมดินยกแปลงปลูกอ้อยแบบจอบหมุน (Zonal Rotavator) ทีม่ คี วาม
สามารถเตรียมดินได้ละเอียดมาก โดยกลุม่ มิตรผลได้นำ� เข้าเครือ่ งมืออุปกรณ์ใน
การท�ำไร่แบบโมเดิรน์ ฟาร์มเหล่านีไ้ ปใช้ทไี่ ร่บริษทั แล้ว
จบการดูงานครัง้ นีท้ ไี่ ร่รซั เซล (Russell Farm) ซึง่ เป็นไร่ของบริษทั อีกแห่ง
หนึง่ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการจัดรูปแปลง การวางผังแปลงปลูกอ้อย การใช้เครือ่ งใส่ปยุ๋
(Fertiliser Rig) การใช้เครือ่ งพ่นสารเคมี (Spray Rig) และการระบายน�ำ้ ใต้ผวิ ดิน
สอบถามจากพี่น้องชาวไร่ที่ร่วมคณะเดินทางมาดูงานครั้งนี้ ต่างพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า “โมเดิรน์ ฟาร์ม ดีทสี่ ดุ ลดต้นทุน ลดเวลาท�ำงาน เพิม่ ผลผลิต เพิม่
ก�ำไร” พีน่ อ้ งมิตรชาวไร่ทไี่ ด้อา่ นบทความนีก้ ค็ งได้รบั ความรูก้ ารท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่
ไปพร้อมๆ กันนะครับ กลับจากประเทศออสเตรเลียพวกเรายังตัง้ กลุม่ ไลน์ “2015
ทีมออสเตรเลีย” ส่งข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสนับสนุน
กิจกรรมการท�ำไร่อ้อยสมัยใหม่กันอย่างต่อเนื่อง พี่น้องมิตรชาวไร่ท่านใดสนใจ
อยากเข้าร่วมกลุม่ ไลน์เพือ่ รับข่าวสารอีกช่องทางหนึง่ แจ้งพวกเราได้เลยครับ

ดูงานเครื่องปลูกอ้อยแบบ 4 แถว (Billet Planter)

ดูงานการเก็บเกี่ยวอ้อยในแปลงโมเดิร์นฟาร์ม
ระยะร่อง 2 เมตร

ดูงานการเตรียมดินด้วยไถระเบิดดินดานและเครื่อง
เตรียมดินยกแปลงปลูกอ้อยแบบจอบหมุน

หนึ่งมิตรชิดใกล้

WE ARE
READY
เชคความพร้อมโค้งสุดท้าย ก่อนเปิดหีบอ้อย ฤดูกาล 58/59
พีน
่ อ้ งมิตรชาวไร่ทรี่ กั ทุกท่านครับ นับจากนีไ้ ปอีกไม่นานเกินรอเราก็เข้าสูช่ ว่ งเปิดหีบอ้อย ในฤดูกาล 2558/2559
กันแล้วนะครับ บรรยากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายทีเ่ ราทุกคนจะมาตรวจความพร้อม
กันในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้ฤดูกาลหีบอ้อยตลอด 120 วันของเราราบรืน
่ ไปด้วยดี ตัดอ้อยเข้าหีบได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่
เราได้วาดหวังกันไว้

ในช่วงที่ผ่านมามีอยู่หลายเรื่องด้วยกันครับที่เราได้เร่งด�ำเนินการ
ท�ำกันไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนของมิตรผลเองเราเตรียมความพร้อม
ในเรื่องสมรรถนะก�ำลังการหีบอ้อยของโรงงานทั้ง 6 แห่งไว้พร้อมเกิน
100% รอรับอ้อยจากมิตรชาวไร่ที่จะหลั่งไหล่กันเข้ามา โดยเฉพาะที่
โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ฤดูกาลนี้จะเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่เราจะมีรางรับอ้อยใหม่ส�ำหรับอ้อย
สดจากรถตัดอ้อยโดยเฉพาะ หรือ “ราง B” ซึ่งจะมีก�ำลังการหีบอ้อย
ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ตันอ้อยต่อวัน นั่นหมายความว่าที่ภูเขียวนั้น
จะรับอ้อยได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง 40% เลยทีเดียว ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้มิตรชาวไร่สามารถตัดอ้อยด้วยรถตัดได้เต็มสมรรถนะ
รถมากยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่า 300-400 ตันต่อวัน และยังท�ำให้ระบบลงคิว
อ้ อ ยที่ นี่ค ล่ อ งตั ว มากยิ่ ง ขึ้นอีกด้ว ย นอกจากนี้เรายังได้พัฒ นาระบบ
โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบโดยน�ำ GPS เข้ามาใช้กับรถตัด รถเซมิเทรลเลอร์
และรถกล่องของมิตรชาวไร่ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการท�ำงานและ
สามารถควบคุมรถของเราให้อยู่ในระยะเวลาและเส้นทางการขนส่งได้
อย่างตามแผนที่เราวางไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้มิตรชาวไร่ ทั้งยังช่วย
ลดเวลา และช่วยลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกส์ลงได้อีกด้วยนะครับ
ส� ำ หรั บ มิ ต รชาวไร่เอง ช่ว งโค้งสุด ท้ายแบบนี้ก็คงต้อ งเตรียม
ความพร้อมเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการตัดอ้อยส่งโรงงาน
น�้ำตาล จะตัดแปลงใดก่อน แปลงใดเก็บไว้ทีหลังก็ต้องจัดล�ำดับกันให้ดี
วางแผนให้ สั ม พั นธ์ กั บ คิ ว ส่งอ้อยที่เราได้ม ากันด้ว ยนะครับ ในส่วนนี้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกว่า 600 คนของเราพร้อมเข้าไปช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกให้พี่น้องมิตรชาวไร่ในทุกขั้นตอน ท่านขาดเหลืออะไร มีตรงส่วน
ไหนให้เราเข้าไปช่วยสนับสนุนได้บ้าง พี่น้องมิตรชาวไร่อยู่ในพื้นที่เขตใด
เรียกหาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในเขตนั้นได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
เข้าไปช่วยประเมินอ้อย เข้าไปวัดบริกซ์ เพื่อให้เราสามารถตัดอ้อยได้
ในช่วงทีอ่ อ้ ยมีคา่ ซี.ซี.เอส. สูงทีส่ ดุ หรือแม้แต่การเตรียมแรงงานในการตัด
อ้อยให้พร้อมไม่ว่าท่านจะยังคงใช้แรงงานคน หรือจะเปลี่ยนมาใช้รถตัด
อ้อยแล้วก็ตาม เพื่อไม่ให้การตัดอ้อยและส่งอ้อยเข้าหีบของเราสะดุด
คงต้องประเมินกันให้ดีแล้วนะครับว่าท่านพร้อมแล้วหรือยัง หากใช้คน
ตัดก็ต้องว่าจ้างมัดจ�ำแรงงาน หาคนส�ำรองไว้ให้เพียงพอ ถ้าท่านใช้รถ
ตัดก็เร่งมือตรวจเชคซ่อมบ�ำรุง หาอะไหล่มาเปลี่ยน มาส�ำรองกันไว้ ที่
ส�ำคัญคืออย่าลืมเรื่องฝึกคนขับรถตัดให้ช�ำนาญและคุ้นชินกับรถตัดของ
ท่ าน รวมถึ ง เตรี ย มคนขับ มือสองมือสามมาคอยผลัด เปลี่ยนกัน ไว้ให้
พร้อมก่อนไปตะลุยตัดอ้อยให้ได้ตามแผนที่ได้วางกันนะครับ
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ เราต้ อ งขอความร่ ว มมื อ จากพี่ น ้ อ ง
มิตรชาวไร่ทุกท่าน คือ การรณรงค์ไม่ให้มีการเผาอ้อย หรือลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้นั่นเองครับ เพราะการเผาอ้อยนอกจากจะท�ำให้โลกร้อน
แล้ว ยังท�ำให้เราได้อ้อยที่ด้อยคุณภาพ ค่าความหวานต�่ำ ส่งผลกระทบ
ต่อตออ้อยอย่างร้ายแรง และยังท�ำลายความชุ่มชื้นและธาตุอาหารใน
ดินส�ำหรับอ้อยตอต่อไป เผาอ้อยนั้นจะส่งผลกระทบกับมิตรชาวไร่ใน
ระยะยาวครับ ดังนั้นในปีนี้เพื่อป้องกันไฟลุกลาม เราจึงพยายามท�ำ

ฤดูกาลนี้จะเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
ที่เราจะมีรางรับอ้อยใหม่สำ�หรับอ้อยสด
จากรถตัดอ้อยโดยเฉพาะ หรือ “ราง B”
ซึ่งจะมีกำ�ลังการหีบอ้อยได้
ไม่น้อยกว่า 15,000 ตันอ้อยต่อวัน

แนวกันไฟ วางแผนการตัดอ้อยแบบตารางหมากรุกเพื่อลดความสูญ
เสียจากเหตุไฟไหม้แปลงอ้อย เฝ้าระวังในพื้นที่ที่เกิดปัญหาอ้อยไฟไหม้
อยู่บ่อยครั้ง และคงต้องขอแรงพี่น้องมิตรชาวไร่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ช่วยกันสอดส่องดูแลแปลงอ้อยทั้งของเราและแปลงข้างเคียงไม่ให้โดน
ไฟไหม้ก่อนถึงคิวตัดอ้อยของเราจะมาถึงกันด้วยนะครับ การตัดอ้อย
สดจะท�ำให้เราได้อ้อยคุณภาพดี สะอาด เป็นอ้อยรักษ์โลก ช่วยลดโลก
ร้อน ใบอ้อยที่เหลืออยู่จะคลุมดินไว้เพื่อให้ตออ้อยและดินยังคงชุ่มชื้น
และอุดมสมบูรณ์นะครับ มาท�ำไร่กันอย่างสร้างสรรค์ ท�ำไร่อย่างยั่งยืน
ตามหลักสี่เสาของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ไม่เผาอ้อยกันนะครับ เพื่อให้
ผลผลิตอ้อยตอในปีต่อๆ ไป เราได้ผลผลิตสูงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ปลูก
ครั้งเดียว ไว้ตอได้นาน ได้ผลผลิตดี ยิ่งเป็นก�ำไรในระยะยาวนะครับ
ขอให้ฤดูกาลหีบอ้อย 2558/2559 นี้ เป็นอีกปีที่เราบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วาดหวังกันไว้ไปพร้อมกันนะครับ  
                       ด้วยรัก
                     บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
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COVER STORY

FARM
SERVICE
คุณพิมล สุภาพเพชร
เปิดศักราชใหม่
ได้เวลาฟาร์มเซอร์วิส
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในการทำ�ไร่อ้อยถือเป็นปัญหา
และอุ ป สรรคที่ ท้ า ทายความสามารถในการบริ ห ารจั ด การไร่ ข อง
มิตรชาวไร่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะแรงงานคนเป็นตัวแปรที่สำ�คัญและ
เป็นผู้ชี้ชะตามิตรชาวไร่ว่าจะสามารถตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำ�ตาลได้ทัน
เวลาหรือไม่ ยิ่งในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำ�ไรของ
มิตรชาวไร่โดยตรง ด้วยเหตุนเ้ี ราจึงได้เห็นความพยายามของมิตรชาวไร่
ในหลายพื้นที่เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว คุณพิมล
สุภาพเพชร มิตรชาวไร่จากภูเขียว คือเพือ่ นมิตรชาวไร่ของเราอีกท่านหนึง่
ที่ประสบปัญหานี้ไม่ต่างจากมิตรชาวไร่ท่านอื่น และมองว่านี่คือความ
ท้าทายที่เป็นแรงผลักดันให้เขาไม่อาจจะนิ่งเฉยรอวันปัญหาเรื้อรังนี้
ปะทุขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับอาณาจักรอ้อยของเขาและลูกไร่ได้
การลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของคุณพิมลได้พลิกวิกฤติ
และสร้างโอกาส ทำ�ให้เขาพบกับวิถีใหม่ที่สามารถนำ�ไปสู่ความยั่งยืน
และสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างไม่น่าเชื่อ และ
นี่คือเรื่องราวของผู้นำ�ที่กล้าคิดนอกกรอบ “คุณพิมล สุภาพเพชร”
ผู้เปิดศักราชใหม่สร้างธุรกิจ “ฟาร์มเซอร์วิส”
12 มิตรชาวไร่

คุณนิรัญ ไทยป้อม

14 มิตรชาวไร่

คุณพิมล เจ้าของอาณาจักรอ้อยกว่า 700 ไร่ และมียอดส่งอ้อย
ในกลุ่มของตนเองเข้าโรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเขียว 17,000 ตัน ได้เล่า
ให้เราฟังถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการท�ำไร่อ้อยในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ท�ำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำไร่เพื่อฝ่าวิกฤติ
และรักษาฐานอ้อยเดิมไม่ให้ลดต�่ำลงไว้อย่างน่าสนใจว่า “ตอนนี้หนุ่ม
สาวสมัยใหม่เขาเรียนจบปริญญามีความรู้สูงๆ กันทั้งนั้น คนรุ่นใหม่ไม่มี
ใครเขาอยากจะมาถือจอบถือเสียมท�ำไร่กันหรอก คนตัดอ้อยเก่าๆ เขา
ก็เลิกท�ำกันแล้ว ใครๆ ก็อยากท�ำงานสบายกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะ ปัญหา
เรื่องขาดแรงงานคนตัดอ้อยมันถึงได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่เราหรอก
ที่เจอปัญหานี้ อันที่จริงก็กระทบกันหมดเป็นลูกโซ่เลยนะ ไม่ใช่เฉพาะ
แค่ชาวไร่ด้วยกันนะที่กังวลในเรื่องนี้ เราตัดอ้อยส่งโรงงานน�้ำตาลไม่ทัน
โรงงานฯ เขาก็กังวลเหมือนกับเรานั่นแหละ เรื่องนี้เลยเป็นอะไรที่ต้อง
ช่วยกันทุกส่วน ที่จริงผมว่าเขามองเห็นว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนเรา
เสียอีก แล้วก็พยายาามหาแนวทางมาช่วยให้เรายังคงท�ำไร่กันต่อไปได้
ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน และท�ำให้การท�ำไร่อ้อยมันยั่งยืนอันนี้เห็น
ได้ชัดถึงความทุ่มเทของมิตรผลเลย โลกมันเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยนตาม
ถ้าไม่ปรับตัวกัน มัวแต่จะมายึดว่าเมื่อก่อนท�ำกันมายังไงวันนี้ก็ต้องท�ำ
อย่างนั้นผมว่ามันจะไม่รอดเอา ในเมื่อไม่มีแรงงานคนแล้ว โรงงานฯ
เขาก็พยายามบอกให้เราใช้เครื่องจักร ใช้รถตัดเข้ามาแทน เราก็เริ่มขยับ
ขยายดู จนไปได้รถตัดมาคันหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหาขาดแรงงานคนได้เยอะ
มากจริงๆ อย่างเมื่อก่อนผมมีคนงานตัดอ้อยอยู่ราว 50 คน ก็ทยอยลด
ลงไปเรื่อยๆ จนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่ 10 กว่าคน แต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไร
เพราะมีรถตัดเข้ามาแทนเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นก�ำลังหลัก ส่วนคน
งานก็ยังต้องมีเอาไว้บ้าง ช่วยตัดแปลงเล็กๆ ที่รถตัดเข้าไม่ได้ รถตัดนี่ดี
นะ ตัดอ้อยได้ครั้งละมากๆ ปีนี้รถตัดของผมตัดอ้อยได้อยู่ราวๆ 22,000
– 23,000 ตัน ทั้งของผม ของลูกไร่ และของลูกกลุ่ม ก็ถือว่าอ้อยเรายัง
ได้ตามเป้าอยู่นะ ต้องขอบคุณรถตัดที่มาได้จังหวะ ทั้งมาแก้ปัญหาขาด
แรงงาน และเป็นโชคสองชั้นที่มาช่วยต่อยอดธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย”
จากวิกฤติขาดแคลนแรงงานคนจนต้องหารถตัดอ้อยเข้ามาทดแทน
ไม่เพียงแต่จะช่วยท�ำให้ปัญหาของคุณพิมลคลี่คลายลงไปได้แล้ว ยังสร้าง
โอกาสใหม่ต่อยอดทางธุรกิจให้คุณพิมลผันตัวมาเป็นผู้รับเหมารถตัด
อ้อยในพื้นที่ภูเขียว สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ
“พอมีรถตัด ผมได้รายได้สองทางเลยคราวนี้ ทางหนึ่งมาจากตัด
อ้อยส่งโรงงานฯ อันนี้เป็นรายได้ปกติของพวกเราชาวไร่อยู่แล้ว ส่วนอีก
ทางมาจากการรับจ้างตัดอ้อย เฉพาะค่าตัดก็ 185 บาทต่อตันแล้ว ซึ่ง
อันนี้เป็นราคามาตรฐานที่ทางโรงงานฯ เขาก�ำหนดขึ้นมาให้ผู้รับเหมา
ทุกรายต้องท�ำในราคาที่เท่ากัน ผมก็ได้เงินส่วนนี้นี่แหละเอามาผ่อนค่า
รถตัด ให้เงินส่วนนี้มันหมุนเวียนอยู่อย่างนั้น เผลอแป๊บเดียวนี่เหลืออีก
แค่ปีกว่าๆ ผมก็จะผ่อนรถตัดคันแรกหมดแล้วนะ
ผมว่าเป็นผู้รับเหมารถตัดก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ด้วยประสิทธิภาพ

การทำ�ไร่อ้อยยั่งยืนอันนี้เห็นได้ชัด
ถึงความทุ่มเทของมิตรผลเลย
โลกมันเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตาม
ถ้าไม่ปรับตัวกัน มัวแต่จะมายึดว่า
เมื่อก่อนทำ�กันมายังไง วันนี้ก็ต้อง
ทำ�อย่างนั้นผมว่ามันจะไม่รอดเอา

ของรถตัดรุ่นใหม่ๆ วันนึงเราน่าจะตัดได้อยู่ที่ 300-400 ตันอยู่แล้ว ยิ่ง
ถ้าเตรียมแปลงรองรับรถตัดดีอยู่แล้ว ยิ่งง่ายเลย แต่มันก็ต้องดูเรื่องช่อง
ลงด้วยนะ ช่องลงคือระบบคิว ในอนาคตน่าจะลงสะดวกขึ้นแล้วนี่จะยิ่ง
โอเค ไปได้สวยแน่ ซึ่งตอนนี้ผมให้ลูกชายคนโตเขาเข้ามาดูแลเรื่องรถตัด
เขาก็ฝึกลูกน้องเขาไป เมื่อก่อนให้เขาฝึกขับเอง เขาขับได้ก็ลุยเอง เดี๋ยว
นี้ไม่ต้องแล้ว ให้ลูกขับไป เขาก็คุมอย่างเดียว นี่ก็คุยกันว่าปีหน้าจะซื้อ
รถตัดเพิ่มอีกคันหนึ่ง ไปจองไว้แล้ว และวางแผนการตัดอ้อยกับลูกชาย
เอาไว้แล้ว” คุณพิมลเล่าด้วยความภูมิใจ
แม้ ว ่ า รถตั ด จะเป็ น เหมื อ นพระเอกขี่ ม ้ า ขาวเข้ า มาช่ ว ยกู ้
สถานการณ์ให้คุณพิมลได้ทันท่วงที แต่พระเอกอย่างรถตัดอ้อยก็จ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อนพระเอกเข้ามาช่วยกรุยทางให้โชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่เช่น
กัน เราก�ำลังพูดถึงการจัดรูปแปลงและการเตรียมแปลงตามหลักมิตร
ผลโมเดิร์นฟาร์มเพื่อรองรับรถตัดนั่นเอง และนี่จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับ
ความส�ำเร็จในการท�ำไร่อ้อยสมัยใหม่
“อีกเรื่องที่เมื่อเราพูดกันถึงรถตัดอ้อย แล้วเราจะมองข้ามไปไม่
ได้เลย คือ เรื่องขนาดพื้นที่ของแปลงอ้อย รถตัดจะท�ำงานได้เต็มที่แบบ
ที่เมืองนอกเขาท�ำกัน แปลงอ้อยเราต้องใหญ่ อย่างของผมนี่ถึงแม้ผมจะ
มีพื้นที่ท�ำไร่ถึง 700 ไร่ คือเป็นของตัวเอง 400 ไร่ และเช่าเขาอีก 300
ไร่ แต่แปลงอ้อยผมมันเป็นแปลงเล็ก บางแปลงแค่ 9-10 ไร่เอง ใหญ่
ที่สุดของผมประมาณ 130 ไร่ ซึ่งถ้าเลือกได้ผมก็อยากรวมแปลงให้เป็น
แปลงใหญ่ แต่ก็ยังท�ำได้แค่เพียงบางส่วน ก็ต้องพยายามท�ำกันต่อไปให้
ได้ ยังต้องให้ความรู้และตกลงเรื่องผลประโยชน์กับเพื่อนมิตรชาวไร่ที่มี
แปลงอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันก่อน ซึ่งถ้าเป็นแปลงของญาติพี่น้องกัน
หรืออย่างของลูกไร่ก็ไม่มีปัญหานะ เราคุยกันง่ายอยู่แล้ว คือเราต้องการ

ผมมองว่าการเดินตามทางของ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
ตามหลักสี่เสา การใช้เครื่องไม้
เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
จะทำ�ให้อะไรๆ ง่ายขึ้นและ
ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

16 มิตรชาวไร่

พื้นที่ให้รถตัดได้ท�ำงานได้เต็มที่ ยิ่งแปลงใหญ่รถตัดก็ตัดได้ต่อเนื่อง ไม่
ต้องย้ายรถข้ามแปลงเลย อันนี้ส�ำคัญมากช่วยประหยัดน�้ำมันด้วยนะ
ลดต้นทุนได้ชัดเจนเลย วันนี้ใครมีอ้อยแปลงใหญ่กว่าผมว่าจะได้เปรียบ
แต่เท่าที่คุยๆ กับเพื่อนชาวไร่ด้วยกัน กระแสเรื่องรวมแปลงนี่ก็เริ่มมา
แล้วนะ เขาเริ่มเข้าใจกันแล้ว เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องช่วยกันแต่คงใช้
เวลาอีกสักพัก ระหว่างนี้เราก็ต้องหาทางท�ำให้ได้ผลผลิตมากๆ ไว้ก่อน
แผนต่อไปคือหันมาเพิ่ม yield ต่อไร่ให้สูงขึ้นจาก 12-13 ตันต่อไร่ ดัน
ให้เพิ่มขึ้นเป็น 20-30 ตันต่อไร่ได้ยิ่งดี ตรงจุดนี้แหละส�ำคัญมาก ผม
มองว่าการเดินตามทางของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ตามหลักสี่เสา การใช้
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยจะท�ำให้อะไรๆ ง่ายขึ้นและตอบ
โจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะดูแล้วเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับ
พวกเราชาวไร่ได้ ทุกวันนี้มีชาวไร่เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้น เมื่อทุก
คนเริ่มปรับมาเดินตามแนวนี้ นี่จึงเป็นที่มาของธุรกิจใหม่อีกอย่างหนึ่ง
ของผม “ฟาร์มเซอร์วิส”
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จะไปได้” หัวใจของฟาร์มเซอร์วิสไม่ได้อยู่ที่ผลก�ำไรที่จะได้จากการท�ำ
ธุรกิจ หากแต่อยู่ที่ความไว้วางใจของชาวไร่ที่มีให้กับคุณพิมลและทีมงาน
เข้ามาช่วยวางแผนและจัดการการท�ำไร่ยุคใหม่อย่างเป็นระบบ

เราต้องการพื้นที่ให้รถตัดได้
ทำ�งานได้เต็มที่ ยิ่งแปลงใหญ่
รถตัดก็ตัดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องย้าย
รถข้ามแปลงเลย อันนี้สำ�คัญมาก
ช่วยประหยัดน้ำ�มันด้วยนะ
ลดต้นทุนได้ชัดเจนเลย

“ฟาร์มเซอร์วิส” (Farm Service) คือธุรกิจที่ให้บริการท�ำไร่
ยุคใหม่ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้มิตรชาวไร่สามารถบริหารจัดการ
ไร่ อ ้ อ ยได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยจะมี ที ม เข้ า ไปช่ ว ยวางแผน
และช่วยท�ำไร่ ตั้งแต่รื้อแปลง ปลูกพืชบ�ำรุงดิน เตรียมแปลง ปลูกอ้อย
บ�ำรุงรักษา จนกระทั่งตัดอ้อยส่งโรงงาน คุณพิมล เล่าให้เราฟังถึงที่มา
ของแนวคิดการท�ำธุรกิจฟาร์มเซอร์วิสนี้ว่า “แนวคิดนี้ผมได้มาจากการ
แนะน�ำของมิตรผล เริ่มมาชักชวนให้ผมตั้งกลุ่มรับเหมาให้บริการตัด
อ้อยด้วยรถตัดก่อน เราจะมีลูกไร่ที่เขาอยู่กับเราอยู่แล้ว และมีลูกกลุ่ม
ซึ่งจะมีสัญญาอยู่กับโรงงานฯ เอง ระบบลูกกลุ่มนี่คือพูดง่ายๆ เขาเป็น
หัวหน้าโควต้ามาก่อนเหมือนเรา มี 2,000 ไร่บ้าง 4,000 ไร่บ้าง เรา
เอาของที่มีอยู่มาแชร์กัน ผมมีรถตัดบางคนไม่มีแต่มีรถบรรทุก เราก็
ดึงเขามารวมกับเรา แบ่งผลประโยชน์กัน ผมเอาค่ารถตัด เขาเอาค่ารถ
บรรทุก แบ่งสรรปันส่วนประโยชน์กัน โดยมีโรงงานฯ เข้ามาสนับสนุน
ให้ว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนใกล้เคียงกันก็น่าจะมารวมกลุ่มกัน แบ่งเป็น
โซนให้ชัดเจน ปีหน้าผมวางเป้าไว้ 4,000 ไร่ในกลุ่มของเรา และอาจ
ขยายไปให้ถึง 5,000 ไร่ ได้อ้อยไร่ละ 12-13 ตัน ดันอ้อยในกลุ่มเราไป
ให้ถึง 50,000 ตัน นี่ผมว่าก็โอเคแล้ว ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่รับจ้างตัดอ้อย
นะ เรารับท�ำให้เขาได้หมดเลยนะ ตั้งแต่เริ่มท�ำฟาร์มดีไซน์ ออกแบบท�ำ
เฮดแลนด์ให้อะไรให้ ไล่ไปตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำครบวงจร บางคนไม่มี
รถไถผมก็เตรียมแปลงให้เลย บางคนไม่มีเรื่องน�้ำผมก็ดูแลน�้ำให้ ใคร
ขาดอะไรเราเสริมตรงส่วนนั้น เราเหมือนเป็นผู้รับเหมาเล็กที่เข้าไปร่วม
วางแผนกับเขาตั้งแต่ต้น บางพื้นที่ต้องท�ำถนนในไร่เพิ่ม ชาวไร่เขายัง
ท�ำใจไม่ได้เพราะเสียดายที่กลัวปลูกอ้อยได้น้อย เราก็ต้องให้ค�ำแนะน�ำ
ตามหลักการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มให้เขาเข้าใจ แต่ก็อยู่บนพื้นฐานที่ยึด
เอาความสบายใจของทั้งเราและเขาด้วยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันถึง
18 มิตรชาวไร่

“ถามว่าท�ำไมชาวไร่เขาต้องเชื่อมือเรา ผมว่าเพราะเขาเห็น
เราท�ำแล้วมันส�ำเร็จ มาดูที่แปลงผมได้ผมลองบุกเบิกน�ำร่องมา
ให้ก่อนแล้ว ลองรื้อแปลงแล้วท�ำตามหลักสี่เสาเลย 200 ไร่ ทาง
โรงงานฯ เขาพาไปดูงาน ไปเรียนรูอ้ ะไรทีไ่ หนผมก็ไปหมด ของแบบนี้
มั น ต้ อ งมาศึ ก ษาแล้ วเอากลั บ มาเปลี่ ย นแปลงดู ได้ เห็ น เครื่ องไม้
เครื่องมือใหญ่ๆ รู้หลักการว่ามันท�ำงานยังไง แล้วหันมาดูของเรามี
อะไรอยู่บ้างพอจะลองมาดัดแปลงให้มันย่อมลงมาได้ไหม ส่วนหนึ่ง
เรามีเครื่องมือพร้อมด้วย และที่ไม่กลัวเลยนะเพราะเรามีพี่เลี้ยงดี
มิตรผลก็สนับสนุนคอยแนะน�ำเทคนิคอยู่ตลอด อันนี้ต้องขอบคุณ
จริงๆ ผมว่าถ้าไปดูมาแล้วเราไม่ท�ำมันก็เสียเปล่า เสียดายโอกาส
ดูมาแล้วได้ความรู้เยอะ เปิดโลกเลย มันก็ต้องกล้าลงมือท�ำด้วย
ท�ำเพื่อเป็นตัวอย่างให้เขา ชาวไร่ลูกกลุ่ม ลูกไร่ เขาก็จะเชื่อมั่น
ในตัวเรา เชื่อถือเรา ท�ำให้เขาดูก่อน เขาก็เชื่อถือเราตรงนี้ ฟาร์ม
เซอร์วิสนี่มันคือการท�ำไร่รูปแบบใหม่ที่จะกลายเป็นเทรนด์ต่อไป
ชาวไร่ เขาไม่ ต ้ อ งเหนื่อ ยมาท� ำ เอง ชาวไร่ รุ ่ น ใหม่ ก็ พั ฒ นาตั ว เอง
ไปเป็ น เถ้ า แก่ ไ ร่ อ ้ อ ย มี เราท� ำ ให้ เขา ยิ่ งเราท� ำ มากๆ เข้ า เราก็ จ ะ
ยิ่งช�ำนาญ ยิ่งมีทักษะ มองขาด ช่วยเขาแก้ปัญหาในแต่ละแปลง
ได้แม่นย�ำมากขึ้น ว่ากันไปตามความถนัดของแต่ละคน เมื่อคุม
ต้นทุนได้ ไม่เป็นเบี้ยหัวแตก ก�ำไรก็เพิ่มขึ้นตามมา ตรงนี้มีแต่ได้
กับได้ทุกคน วันนี้ภาคการเกษตรบ้านเรามาถูกทางแล้ว เรามา
ถึงจุดที่ต้องพัฒนาชาวไร่ให้คิดได้วางแผนเป็นแบบเถ้าแก่ แบบ
เจ้ า ของกิ จ การ เป็ น ชาวไร่ ก็ เป็ น เถ้ า แก่ ไ ด้ ก็ เป็ น เถ้ า แก่ ไ ร่ อ้ อย
ยังไงล่ะ” คุณพิมลกล่าวทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่น

CONGRATULATION

กลุ่มมิตรชาวไร่
ขอแสดงความยินดีกับ

คุณนนทจิตร สมัตถะ

ในโอกาสได้รับเลือก
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสมาคม
กลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 10

INNOVATION

ของเล่นชาวไร่

SOYBEAN PLANTER
เครื่องปลูกถั่วเหลือง
สวัสดีครับเพือ่ นๆ มิตรชาวไร่...จ�ำกันได้หรือไม่ครับว่า 1 ใน 4 เสาหลักของการจัดการ
ไร่สมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนั้น ต้องมีการพักดินและปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อ
ปรับปรุงบ�ำรุงดินให้ดีขึ้น จากผลการทดลองและเป็นที่ยอมรับกันมาแล้วว่าดินที่มีการพัก
ดินและปลูกพืชบ�ำรุงดินนั้นดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ หยุดการแพร่ระบาดของโรคแมลง
ศัตรูอ้อย ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น และเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน เมื่อเวลา
ปลูกอ้อยต่อจากการปลูกพืชบ�ำรุงดินแล้วอ้อยจะมีการเจริญเติมโตดี ผลผลิตต่อไร่สงู ซึง่ ใน
ช่วงปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยจากเดิมมาเป็นแบบมิตรผลโมเดริน์ฟาร์มต้องมีช่วงพักดิน
และปลูกพืชบ�ำรุงดินในช่วงนี้ชาวไร่อ้อยจะขาดรายได้จากการส่งอ้อยไป 1 ครั้ง แต่ก็จะได้
คืนมาในรูปของผลผลิตที่เป็นเมล็ดถั่วเหลือง
ฉบับนี้เรามาท�ำความรู้จักการท�ำงานของเครื่องปลูกถั่วเหลืองที่จะท�ำให้เกิดอัตรา
การงอกที่ดี ให้ผลผลิตถั่วเหลืองสูง สร้างรายได้ดี คุ้มค่ากับการปลูก ปลูกโดยใช้อัตราเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกครั้งละ 3 แถว (บนเบดที่พรวนไว้) แถวห่าง 40 ซ.ม.
ปลูกลึก 2-3 ซ.ม. (ไม่เกิน 5 ซ.ม.)
ถ้ามิตรชาวไร่คดิ ว่าการพักดินและปลูกถัว่ ท�ำให้ขาดรายได้ไปขายอ้อยไป 1 หีบ แต่
ถ้าคิดดีๆ แล้วผลผลิตจากการพักดินจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับ เช่น ถ้าเดิมปลูกได้
ผลผลิต 8 - 10 ตันต่อไร่ แต่หลังจากพักดินปลูกถั่ว ผลผลิตจะได้ถึง 15 - 20 ตันต่อไร่
เลยทีเดียว และเมื่อตอนเก็บเมล็ดถั่วขายก็จะมีรายได้เข้ามาอีกครับ ราคาถั่วกิโลกรัมละ
15 - 20 บาท คาดว่ามีรายได้ต่อไร่ถึง 2,250 -5,000 บาทเชียวนะครับ

20 มิตรชาวไร่

เรื่อง นิเวศ สุวรรณบุตร

หลักการท�ำงาน

- เครื่องปลูกถั่วเป็นเครื่องปลูกชนิด 3 แถว ระยะห่างระหว่าง แถว 40 เซนติเมตร
- มีจุดเด่นอยู่ที่การให้ปรับชุดปลูกอิสระ (Parallel Suit) ของชุดปลูกแต่ละถัง เพราะการประกอบจะเป็นของ
แต่ละชุดปลูกสามารถปรับตั้งความลึกในการปลูกได้ตามมาตรฐาน
- ระบบการไหลของเมล็ดพันธุ์ เป็นชนิดจานหลุมที่เมล็ดจะไหลเข้าช่องจาน แล้วหมุนลงตามช่องลง จึงท�ำให้เกิด
อัตราการงอกของถั่วเหลืองที่ดีกว่าเครื่องปลูกชนิดอื่น
- สามารถปลูกได้วันละกว่า 25 ไร่
- ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ไร่ละ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่
- สามารถให้ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองเก็บเกี่ยว ไร่ละ 150-250 กิโลกรัมต่อไร่

MITR PHOL
MODERNFARM
มิตรผล ภูหลวง
MitrPhol Cane Extension System
ผลงานความภาคภูมิใจของชาวมิตรผลภูหลวง เรามีความมุ่งมั่น  ศรัทธาในทีม และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นชาวไร่
เป็นศูนย์กลาง  ในช่วงปีแรกของการหีบอ้อย เราประสบปัญหาการน�ำอ้อยเข้าหีบที่ต�่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ จากการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นเราพบว่าชาวไร่อ้อยที่น�ำส่งอ้อยเข้าโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวไร่รายกลางและรายใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะรับอ้อยจากชาวไร่รายเล็ก
และชาวไร่นอกระบบมาส่งโรงงานอีกทอดหนึ่ง แสดงว่าระบบการรับอ้อยของเรายังไม่คลอบคลุมชาวไร่ในทุกภาคส่วน

ที ม มิ ต รผลภูห ลวง จึงได้พัฒ นาระบบการท�ำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็น เวลาถึง 3 ปี เป็น ที่มาของผลงานนวัตกรรม
MitrPhol Cane Extension System ซึ่งมีวัตถุประสงค์
• แยกบริหารจัดการชาวไร่รายเล็กโดยตรง •
• พัฒนาระบบการท�ำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวไร่รายเล็ก •
• สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในด้านปริมาณอ้อย •
โดยเราเรียกโมเดลนี้ว่า “DISC Model”
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COMMUNITY

SYNERGY

INDENTIFIED

DIRECT

ตีแตก • แยกเป็นกลุ่ม • มุงประสาน • ท�ำงานเป็นชุมชน
เสาที่ 1  Direct
แยกชาวไร่รายเล็กออกมาบริหารจัดการ

เดิมชาวไร่รายเล็กได้ส่งอ้อยให้โรงงานผ่านชาวไร่รายกลางและ
รายใหญ่ ดังนัน้ เราจึงได้แยกชาวไร่รายเล็กออกมาดูแลโดยตรง โดยร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับความต้องการของชาวไร่ราย
เล็ก โดยสรุปว่า “ชาวไร่รายเล็กมีความต้องการความสะดวกในการส่งอ้อย
ต้องการเงินทุนและปัจจัยการผลิต ต้องการองค์ความรูใ้ นการปลูกอ้อย และ
มีความต้องการความสะดวกในการรับปัจจัยการผลิต”
ทีมมิตรผลภูหลวงจึงได้ด�ำเนินการจัดวางระบบเพื่อสนองความ
ต้องการชาวไร่รายเล็ก คือ
1. สร้างสถานีขนถ่ายและวางระบบบิลส่งอ้อย
2. จัดสรรเงินส่งเสริมและปัจจัยการผลิต
3. ตัง้ ศูนย์เรียนรูแ้ ละกลุม่ นักส่งเสริมบริหารชาวไร่รายเล็ก
รวมทัง้ สร้างหมูบ่ า้ นเพิม่ ผลผลิต
4. จัดตัง้ เขตส่งเสริมและจุดบริการชาวไร่

เสาที่ 2 Identified
บริหารจัดการชาวไร่โดยแยกออกเป็นกลุ่ม

เนือ่ งจากมีชาวไร่จำ� นวนมาก เราจึงแยกชาวไร่เป็นกลุม่ ๆ เพือ่ ให้การ
เข้าถึงชาวไร่ได้เร็วและทัว่ ถึง โดยมีหวั หน้ากลุม่ เป็นตัวแทนช่วยประสานงาน
และแบ่งรับหน้าทีถ่ า่ ยทอดข่าวสาร รวมทัง้ สะท้อนปัญหาและความต้องการ
ของสมาชิกถึงโรงงาน

เสาที่ 3 Synergy
การท�ำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทคู่ค้า

เพือ่ ประสานงานรวมกันและน�ำผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้าน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทคู่ค้าเข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
ชาวไร่ให้เกิดทักษะในการท�ำอาชีพอ้อย โดยการถ่ายทอดความรูไ้ ปยังชาวไร่
ผ่าน 3 ช่องทาง ช่องทางแรก เป็นกระบวนการเรียนรูผ้ า่ นระบบกลุม่ ชาวไร่
โดยเราเน้นการเรียนรูโ้ ดยให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ เป็นข้อมูล

ช่วยในการตัดสินใจ ช่องทางทีส่ อง กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นศูนย์เรียนรู้ ซึง่
เราเน้นให้ชาวไร่ได้เรียนรูจ้ ากของจริงเพือ่ สามาถน�ำไปปฏิบตั แิ ละพัฒนาใน
แปลงของตนเองได้ ช่องทางทีส่ าม การเรียนรูผ้ า่ นหมูบ่ า้ นเพิม่ ผลผลิต เรา
เน้นทีห่ มูบ่ า้ นเข้าร่วมโครงการ โดยการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ตามความเหมาะสม
ของพืน้ ที่

เสาที่ 4 Community
ท�ำงานผ่านชุมชน

ส่งเสริมให้ชาวไร่ที่มีความรู้ความช�ำนาญจนเป็นปราชญ์ของชาวไร่
เพือ่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ชาวไร่เพือ่ นร่วมอาชีพได้อย่างถูกต้อง
จาก “DISC Model” นีท้ เี่ ราได้นำ� เข้าไปใช้ในช่วงสามปีทผี่ า่ นมาท�ำให้
เราสามารถพัฒนาชาวไร่และบริหารจัดการชาวไร่รายเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ทไี่ ด้สะท้อนกลับมายังมิตรผลภูหลวง และได้ขยายผลการท�ำงานไป
สู่ทุกโรงงานของกลุ่มมิตรผล รวมทั้งบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรลาว จ�ำกัด และกลุม่ มิตรผลประเทศจีนอีกด้วย
ชาวไร่รายเล็ก เปรียบเสมือนรากฐานของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทราย แต่ทุกคนลืมชาวไร่รายเล็กที่เป็นคนปลูกอ้อยที่แท้จริงไป
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผลภูหลวง ประสบผลส�ำเร็จ ณ วันนี้ เพราะเราเห็นความ
ส�ำคัญของชาวไร่รายเล็ก เราจึงได้เข้าไปดูแลและร่วมพัฒนา โดยเราคิดเสมอ
ว่าทุกคนคือครอบครัวของเรา

ความส�ำเร็จของเราในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้โดยปราศจากทุกท่าน
ต้องขอขอบคุณทีมงานด้านอ้อย มิตรผลภูหลวง ทีมที่ปรึกษา
หน่วยงานภาครัฐและบริษัทคู่ค้า รวมถึงชาวไร่ที่ร่วมสร้าง ร่วม
คิ ด ผลงานนวั ต กรรมนี้ ใ ห้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ได้   ขอบพระคุ ณ
อย่างยิ่งครับ  
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คุณดิลก ภิญโญศรี

มิตรชาวไร่ไฮเทค ทำ�ไร่ด้วยปลายนิ้ว
จาก “วิศวกรหนุ่ม” สู่ “เศรษฐีไร่อ้อยออนไลน์”
คุณดิลก ภิญโญศรี มิตรชาวไร่แห่งภูเขียว อดีตวิศวกร
หนุ่ม ดีกรีปริญญาโทพ่วงปริญญาตรีถึง 2 ใบ ที่ผันตัวมาท�ำ
ไร่อ้อยอย่างเต็มตัวโดยมีสมาร์ทโฟนคู่กายเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับวิถีการท�ำไร่ตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ และยังสร้างเครือข่าย
เพื่อนเกษตรกรผ่าน Social Media เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผย
แพร่เทคนิคใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ใช้เป็น
ช่องทางในการอัพเดทสถานการณ์ และเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ใน
การท�ำไร่ของเพื่อนสมาชิกในเครือข่ายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส  จน
กลายเป็นเศรษฐีไร่อ้อยออนไลน์ ท�ำไร่บนมือถือ ส่งอ้อยเข้าหีบให้
โรงงานน�้ำมิตรผลภูเขียวได้ปีละกว่า 15,000 ตัน จนไม่น่าแปลกใจ
นักหากเพื่อนๆ มิตรชาวไร่ในแถบภูเขียวจะตั้งสมญานามให้ว่าเป็น
“มิตรชาวไร่ไฮเทค”
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คุณดิลก เล่าถึงจุดพลิกผันให้ฟังว่า “ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดหรอก
ว่าตัวเองจะกลับมาท�ำไร่ รับช่วงต่อจากครอบครัว ตอนนั้นพอดีเรียนจบ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโลหะการ จังหวะไม่ค่อยดี ไปสมัคร
งานที่ไหนก็ดูยากไปหมด ดูลู่ท างแล้วเรียนต่อน่าจะไปได้ส วยกว่า จึง
ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบ
ปริญญาตรีใบที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยสุรนารีไปพร้อมกัน เวลาผ่านไป 2 ปี
ผมก็เรียนจบ แล้วได้เข้าท�ำงานประจ�ำที่ SAMART ได้ใช้ความรู้ความ
สามารถในสายที่ได้ร�่ำเรียนมา แต่พอท�ำไปได้ซักพัก เราก็รู้ตัวเองเลย
ว่าถ้าเรายังอยู่ไปแบบนี้เรื่อยๆ คงไม่ไหวแน่ มันเลี้ยงตัวเองไม่ได้ และก็
ไม่มีเหลือเก็บไว้เลี้ยงที่บ้านด้วยเช่นกัน”
“ในระหว่างที่เราท�ำงานประจ�ำอยู่นั้น ก็เป็นช่วงที่พ่อผมได้ซื้อ
รถตัดอ้อยคันเล็กมือสองมาลองใช้ดู แรกก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกันดี ที่บ้าน
ก็พอจะมีความหวังว่าจะช่วยให้เราท�ำอ้อยได้ดีขึ้นได้บ้าง ไม่ต้องเจอ
กับปัญหาเรื่องแรงงานคน แต่พอมาลองใช้จริงมันไม่ได้เป็นไปตามนั้น
ลองอยู่ 2-3 ปี ก็ไม่ไหว ต้องถอดใจ หัน กลับมาใช้ค นตัดเหมือนเดิม

รถมันเสียบ่อยมาก ส่วนใหญ่มไี ว้กต็ อ้ งซ่อม มันไม่ได้ชว่ ยอะไรเลย สถานการณ์
เป็นแบบนัน้ ผมเองเลยตัดสินใจกลับมาช่วยพ่อท�ำไร่ออ้ ย”
“ในตอนนัน้ เรือ่ งระบบไอทีสารสนเทศเริม่ เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลาย
ในหลายวงการ รวมถึงในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของเราด้วย มิตรผล
ได้ให้ผมเข้ามาช่วยดูเรื่องการเขียนโปรแกรมในโปรเจค K-Smile ซึ่งเป็น
ระบบสารสนเทศของไร่ออ้ ย เป็นการออกแบบระบบให้มคี วามสัมพันธ์กนั
ทั้งเรื่องของพื้นที่ การปลูกอ้อย และแผนการส่งเสริมชาวไร่ในด้านต่างๆ
ท�ำให้เรารู้เรื่องอ้อยมากขึ้น คือถ้าคลิกดูแล้วเราจะรู้เลยว่าอ้อยแปลงไหน
เป็นอย่างไร เราสามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากตัว K-Smile ท�ำให้การท�ำไร่มนั
เริม่ ง่ายขึน้ เมือ่ ก่อนไม่มรี ะบบตัวนีม้ นั ก็ยาก ก็เท่ากับว่าเรามาเริม่ ท�ำไร่ออ้ ย
ศึกษาเรือ่ งอ้อยเป็นจริงเป็นจังก็ตงั้ แต่ตอนนัน้ ”
ถึงแม้วา่ คุณดิลกจะเพิง่ เริม่ หันมาท�ำไร่ออ้ ยเป็นอาชีพหลักเลีย้ งตัว
เองได้เพียงแค่ 2 ปี แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นมิตรชาวไร่ใฝ่เรียนรู้ จึงได้สบื ค้นข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ หาเทคนิคใหม่ๆ มาช่วยเสริมวิธกี ารท�ำไร่ของตน โดยน�ำ
เรื่องไอทีสารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดมาใช้ ทั้งการท่องโลกอินเทอร์เน็ต
สร้างเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ผา่ น Social Media ต่างๆ จนท�ำให้มี
องค์ความรู้ใหม่มากมาย น�ำมาต่อยอดการท�ำไร่จนประสบความส�ำเร็จ
ในทีส่ ดุ
คุณดิลก เล่าต่อไปว่า “จริงๆ ผมเพิง่ เริม่ มาท�ำไร่ออ้ ยได้เต็มตัวได้เพียง
แค่ 2 ปี อย่างทีบ่ อก ว่าช่วงแรกๆ ทีก่ ลับมาก็มาช่วยพ่อดูแลเครือ่ งจักรตาม
ความถนัด ช่วยพ่อเขาดูวธิ กี ารปลูกบ้าง เราไม่ได้จบเกษตร เราเรียนวิศวะ
เราเรียนไอทีมา แต่มนั ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะท�ำไร่ไม่ได้นคี่ รับ เราก็ตอ้ ง
มาเริ่มต้นศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ผมชอบเข้า Youtube
เสิร์ชไปเรื่อย หาวิธีเปรียบเทียบการท�ำไร่ของคนอื่นทั้งในและต่างประเทศ
กับวิธกี ารทีพ่ อ่ ท�ำ ลองใช้ Search Engine สืบค้นดูวา่ คนอืน่ เขาใช้เครือ่ งมือ
อะไรกันบ้าง ใช้รถไถ ดูวธิ กี ารไถร่องกันยังไงให้เราท�ำไร่ได้สะดวกขึน้ ช่วง
แรกๆ ผมก็เข้าไปดูเวบไซต์ของกรมวิชาการเกษตรนะ ดูแล้วมาค�ำนวนสูตร
ปุย๋ สูตรยาอะไรใหม่ๆ เน้น Search อย่างเดียวก่อน ส่วนใหญ่ดวู ดี โิ อผ่าน
Youtube มากกว่า เพราะจะได้เห็นวิธกี ารกันให้ชดั ๆ ไปเลย อย่างทีบ่ อก
แหละครับว่า เราไม่จำ� เป็นต้องจบเกษตร เราอยากรูอ้ ะไรเราก็หาเรียนรูไ้ ด้
เพราะเดีย๋ วนีใ้ นโลกอินเทอร์เน็ตก็มใี ห้เราดูเยอะมาก คุณจะเอาะไรล่ะ ยิง่ ใน
กลุม่ คนท�ำไร่ดว้ ยกัน เขาก็มี Facebook กันหมด กลุม่ นักวิชาการด้านอ้อย
เขาก็มี ท�ำให้เราปรึกษาหารือกันได้ ตอนนีม้ สี มาชิกในกลุม่ อยูท่ วั่ ประเทศ
เป็นหมืน่ ๆ คน แล้วนะครับ มีครบทุกกลุม่ อายุเลย ตัง้ แต่คนหนุม่ คนสาวรุน่
เด็กๆ ไปจนถึงกลุม่ เถ้าแก่ อินเทอร์เน็ตมันมีประโยชน์กบั การท�ำไร่ออ้ ยใน
ยุคนี้ พ.ศ.นี้ จริงๆ”
ในโลกอินเทอร์เน็ต คุณดิลกไม่ได้มบี ทบาทเพียงเป็นแค่คนรับข้อมูล
เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นผูน้ ำ� ในการแลกเปลีย่ นและเผยแพร่องค์ความรู้
เกีย่ วกับการท�ำไร่ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
“ส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าไปอ่านดูนะครับ บางคนทีม่ ปี ญั หาเขาก็มาโพสต์
ทิง้ ไว้ เราก็เอามาแชร์แล้วช่วยเขาแก้ปญ
ั หาดู ว่าแปลงของเรา เราท�ำแบบ
นี้ ให้เขาลองใช้วธิ กี ารเหล่านีด้ ู เราอ่านเราเจอแบบนีแ้ ล้วก็คดิ ต่อว่าถ้าเป็น
เรา เราควรท�ำอย่างไร เราก็จะได้ความรู้ นอกจากการสืบค้นข้อมูลแล้ว เรา
ยังมีการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน อย่างสถานการณ์แล้งทีเ่ กิดขึน้ ในปีที่

ผ่านมา เราสามารถติตตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชดิ จากการทีเ่ ห็นเพือ่ นๆ
ชาวไร่ทงั้ ในกลุม่ และนอกกลุม่ มิตรผลเข้ามาระบายเล่าสูก่ นั ฟังซึง่ ประเด็นนี้
เขาพูดถึงกันเยอะครับ เราก็มาช่วยกันหาแนวทางในการรับมือ มีหลายคน
เสนอวิธีที่น่าสนใจเราเองก็ได้แชร์ประสบการณ์ของเราไปด้วยผมว่ามันก็ดี
นะครับ ประเด็นไหนน่าสนใจเราก็ได้ข้อมูลดีดีมาเก็บไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์
เก็บไว้ในรูปของไฟล์ เหมือนเราเขียนไดอารีน่ นั่ แหละ พอได้เทคนิคดีๆ มา
เราก็เอามาลองลงมือท�ำหน้างานที่ไร่ของเราดูว่าได้ผลเป็นอย่างไร เอามา
เปรียบเทียบกับของเก่าดู เอามาผสมผสานกับประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ รามีทงั้
ดูจากอินเทอร์เน็ต จากการลองลงมือท�ำ และการได้ไปดูงานในต่างประเทศ
เราก็จะได้วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ อย่างเรื่องการเตรียมดินส่วนใหญ่
จะไม่มสี ตู รตายตัว แต่ละทีม่ วี ธิ ไี ม่เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็นโมเดิรน์ ฟาร์มของ
ออสเตรเลีย หรือโมเดิรน์ ฟาร์มของเวอร์จเิ นีย แต่ของมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มนี่
ผมว่าท�ำง่ายมากนะ มันเป็นแนวทางทีเ่ หมาะกับพืน้ ทีบ่ า้ นเรา”
กว่าจะประสบความส�ำเร็จในการท�ำไร่ออ้ ยจนกลายเป็นเศรษฐีไร่
อ้อยออนไลน์ได้อย่างทุกวันนี้ เส้นทางของคุณดิลกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ต้องอาศัยทั้งความพยายาม ความสนใจใฝ่รู้ และการลองผิดลองถูกจนได้
องค์ความรู้ที่ลงตัวและเหมาะสมมาปรับใช้ในการท�ำไร่อ้อยของตนเองจน
ประสบความส�ำเร็จ

“ตอนนี้ ผ มมี ไ ร่ อ ้ อ ยประมาณ 900 ไร่ ส่ วนใหญ่ จ ะเช่ า
ที่ เขา ของตั วเองมี ป ระมาณ 200 - 300 ไร่ กระจายๆ กั น อยู ่
แปลงใหญ่ สุด ก็ ป ระมาณ 40-50 ไร่ ปี ที่ ผ ่ า นมาผมเปิ ด อ้ อย
ไป 1.5 หมื่ น ตั น มี รายได้ ก ลั บ มาเป็ น ที่ น ่ า พอใจ ท� ำ ให้ เรามั่ น คง
มั น คุ ้ ม นะ เรามี เวลาให้ ค รอบครั ว แล้ วยั งมี เวลาไปช่ วยเขาท� ำ
โครงการเศรษฐี ใ นไร่ อ ้ อ ยกั บ มิ ต รผลอี ก ด้ ว ย ท� ำ แล้ ว รู ้ สึ ก ดี
เราท� ำ ให้ ไว้ เป็ น วิ ท ยาทานให้ กั บ คนรุ ่ น ใหม่ ให้ เด็ ก ๆ น้ องๆ ที่ ผู ้
ปกครองท� ำ ไร่ อ ยู ่ ไ ด้ ม าดู ว่ า การท� ำ ไร่ มั น เป็ น ธุ รกิ จ นะ อี ก อย่ า ง
เราเองเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี เ ลยในเรื่ อ งที่ ว ่ า จบวิ ศ วะแล้ ว ท� ำ ไมถึ ง หั น
กลั บ มาท� ำ ไร่ ต้ อ งมาเล่ า ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ น ้ อ งๆ ฟั ง
เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ เ ขา น้ อ งๆ หลายคนเขาคิ ด ว่ า ท� ำ งานใน
เมื อ งมั น ดู เท่ มั น น่ า จะสบายกว่ า มาเป็ น ชาวไร่ ตั้ งเยอะ แต่ เ รา
ผ่ า นมาก่ อ น เราก็ เคยมี ค วามคิ ด อย่ า งเขามาก่ อ น แต่ ก ารท� ำ ไร่
แบบมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม ท� ำ ให้ เ ราต้ อ งเปลี่ ย นมุ ม มองในเรื่ อ ง
การท� ำ ไร่ ใ หม่ มั น สบาย หลายคนเรี ย กว่ า มั น ไฮเทค ต้ องแชร์
มาให้ ฟ ั งว่ า ท� ำ ไร่ ยุ ค ใหม่ ชี วิต เราจะดี มี อิ ส ระ มี เวลาเหลื อมาก
ขึ้ น ช่ วงนี้ ผ มก็ ก� ำ ลั งเลี้ ย งลู ก คนที่ 3 ที่ เพิ่งคลอดออกมาได้ ไ ม่
นาน ถ้ า เป็ น คนที่ เขาท� ำ งานประจ� ำ เหมื อ นเราแต่ ก ่ อ นนี่ ชี วิต คง
ยุ ่ งยากมาก ก็ คิ ด ว่ า เราจะยึ ด อาชี พ เกษตรกร เป็ น ชาวไร่ อ้ อย
นี่ แ หละเลี้ ย งตั ว เอง เลี้ ย งครอบครั ว ไปได้ จ นตลอดรอดฝั ่ ง ”
คุ ณ ดิ ล ก เล่ า ให้ ฟ ั งด้ วยความภาคภู มิ ใ จ
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สงสัยให้ถาม
ตอบโดย : นิเวศ สุวรรณบุตร
ผู้ช�ำนาญการเทคนิค
ปฏิบัติการด้าน
อุปกรณ์การเกษตร

หากเราต้องการใช้เครือ่ งมือปลูกอ้อย  
แล้วทำ�ระยะร่องอ้อยให้สม่ำ�เสมอ 1.65  เมตร
และร่องอ้อยตรง  ทัง้ แปลงโดยไม่ใช้ระบบ  
GPS.  จะต้องทำ�อย่างไร  (เพราะไม่มเี งิน
พอซือ้ ระบบ GPS.  ราคาแพงเหลือหลาย)
ผมพอจะแนะน�ำวิธีอื่น ๆ ได้บ้างนะครับ เช่น
วิ ธี ที่ 1. ปรั บ ระยะกึ่งกลางล้อรถไถให้ไ ด้ระยะ
1.65 เมตรพอดี แล้วเมื่อปลูกอ้อย เน้นให้รถไถเหยียบ
รอยต่อรอยเสมอ ก็จะท�ำให้ได้ระยะร่องที่ค่อนข้างเท่า ๆ
กันตลอด ส่วนวิธีท�ำให้ตรงนั้นควรใช้หลักปัก หัว – ท้าย
ก่อน แล้วค่อยเล็งแล้วปักหลักตรงให้เป็นเส้นตรง วิ่ง
รถไถตัวเปล่าตามเส้นนั้น ค่อยปลูกอ้อยร่องแรกขากลับ
มาตามรอยที่ล้อรถไถเหยียบไว้ครับ (เป็นวิธีง่าย ๆ ที่ไม่
ต้องลงทุนอะไร อาศัยเพียงความช�ำนาญของคนขับรถไถ
เท่านั้น)
วิ ธี ที่ 2. สามารถท�ำเป็นตัว ขีด แนว หรือมาร์ก
แนวไว้ก่อน เรียกว่า ตัวมาร์กเกอร์ ครับ แต่ก็ต้องเน้น
การขับให้ตรงในร่องแรก ๆ แล้วเมื่อเริ่มโค้ง ก็ต้องจับ
แนวตรงใหม่ครับ...เห็นไหมครับว่าหากเราไม่มี GPS. ก็
ท�ำได้ร่องตรง และมีระยะร่องที่สม�่ำเสมอนะครับ

มีพน
ั ธุอ์ อ้ ยทีส่ ามารถใช้เวลาปลูก ดูแลเพียง
6-8 เดือนแล้วเข้าหีบได้เลย เช่น ปลูก
สิงหาคมเข้าหีบมีนาคม  และหลังจากตัดอ้อย
ก็ปลูกพืชอืน
่ แทนเช่น ข้าว หรือพืชอืน
่ ทีเ่ ก็บ
ผลผลิตภายใน 4 เดือนทีเ่ หลือครับ เนือ่ งจาก
ทีไ่ ร่เป็นดินทราย ปลูกให้ตอเดียวอยูแ่ ล้ว
ตอบโดย : รังสิมันต์ุ สัมฤทธิ์ ผู้ช�ำนาญการเทคนิคปฏิบัติการด้านพันธุ์อ้อย
พันธุ์อ้อยโรงงาน (ที่ไม่ใช่อ้อยคั้นน�้ำหรืออ้อยเคี้ยว ต่างกันที่ความแข็งของเปลือก
และเนือ้ อ้อย อ้อยโรงงานจะมีความแข็งกว่ามาก) จะมีการสะสมน�ำ้ ตาลในล�ำต้นทีอ่ ายุออ้ ย
ตัง้ แต่ 10 เดือนขึน้ ไป ยิง่ มากเดือนก็จะยิง่ สะสมความหวานเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ อ้อยอายุ
6-8 เดือน จึงไม่สามารถตัดเข้าหีบได้ เพราะยังสะสมความหวานไม่เพียงพอ ความหวานที่
เหมาะสมในการตัดอ้อยเข้าหีบที่วัดได้จากเครื่องวัดความหวาน (Reflectometer) ต้อง
มีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 20 Brix เมือ่ ค�ำนวณแล้วจะได้คา่ C.C.S. ประมาณ 10 C.C.S. ซึง่ เป็นค่า
มาตรฐานต�่ำสุดในการรับซื้ออ้อยเข้าหีบเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ำตาล ตามประกาศ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ค่า C.C.S. ดัง
กล่าวจะหมายถึง ปริมาณอ้อย 1 ตัน จะสามารถผลิตเป็นน�ำ้ ตาลทรายดิบได้อย่างน้อย 100
กิโลกรัม หากอ้อยมีอายุมากขึน้ ก็จะสะสมความหวานมากขึน้ จะส่งผลให้ได้ผลผลิตน�ำ้ ตาล
ต่อตันอ้อยมากขึ้น ผลประโยชน์ที่จะกลับคืนมาสู่ชาวไร่อ้อยในระบบแบ่งปันผลประโยชน์
70 : 30 หรือราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายก็จะเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ ชาวไร่ออ้ ยจึงต้องตัด
อ้อยเข้าหีบเมือ่ อายุออ้ ยไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน อีกทัง้ อายุออ้ ยทีเ่ หมาะสมในการน�ำไปปลูก
ต้องมีอายุประมาณ 8-10 เดือน จะเป็นอายุของพันธุอ์ อ้ ยทีไ่ ม่ออ่ นและไม่แก่จนเกินไป ส่ง
ผลให้อัตราการงอกดี ไม่ต้องซ่อมอ้อยให้เสียเวลาท�ำงานเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนทั้งค่าแรงงาน
ค่าพันธุเ์ พิม่ เติม ในการซ่อมอ้อย ทัง้ ยังส่งผลให้ออ้ ยมีการเจริญเติบโตดี สม�ำ่ เสมอทัง้ แปลง
อีกด้วย ประเด็นเรือ่ งการปลูกพืชสลับ (Intercropping) หรือการปลูกพืชบ�ำรุงดิน (Green
Manure) แนะน�ำให้ปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ มะแฮะ ถัว่ พุม่ และถัว่
พร้า เป็นต้น พืชเหล่านีจ้ ะสามารถดึงเอาธาตุไนโตรเจนซึง่ มีอยูใ่ นอากาศลงสูด่ นิ หลังจาก
เก็บเกีย่ วพืชตระกูลถัว่ เมือ่ ปลูกอ้อยตาม จะเห็นได้ชดั ว่าอ้อยมีการเจริญเติบโตดี ใบอ้อยมี
สีเขียวเข้ม แตกต่างจากการปลูกพืชอืน่ สลับ เช่น ข้าวไร่ ประโยชน์ของการปลูกพืชตระกูล
ถัว่ อีกประการหนึง่ คือ เป็นการตัดวงจรชีวติ ของโรคและแมลงศัตรูออ้ ย ไม่เป็นพืชอาศัยของ
โรคและแมลงทีจ่ ะระบาดต่อไปยังอ้อยปลูกใหม่ในฤดูถดั ไป

เป็นไปได้หรือไม่? ถ้าจะขอพันธุอ์ อ้ ยจากโรงงานทีเ่ ป็นการเพาะจากตา
มาปลูกเป็นอ้อยพันธุป์ ระมาณ 10 ไร่ครับ
การเพาะเลี้ยงอ้อยด้วยข้อตาปัจจุบันด�ำเนินการใน RDI และในไร่บริษัทที่ภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการเพาะเลี้ยงอ้อยเพื่อใช้ท�ำแปลงผลิตพันธุ์
อ้ อ ยพั น ธุ ์ ดี ที่ ส ะอาดปราศจากโรคและแมลงส� ำ หรั บ ใช้ ใ นไร่ บ ริ ษั ท และงานทดลอง
เท่านั้น ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีความประสงค์จะขอรับพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีจาก RDI หรือไร่
บริษัททั้งสองแห่ง สามารถติดต่อแจ้งความจ�ำนงค์ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานดัง
กล่าววางแผนการผลิตพันธุ์อ้อยให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป

26 มิตรชาวไร่

เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับชาวไร่

วัชพืช...

ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

การดูแลไม่ให้วัชพืชรบกวนไร่อ้อยนั้นต้องดูกันตั้งแต่ปลูกจนกว่า
อ้อยโตมีใบคลุมดินกันเลย ในประเทศออสเตรเลียและกลุ่มมิตรผลเอง
มีผลงานวิจัยน่าสนใจมากครับ ได้มีการท�ำการทดสอบในแปลงทดลอง
โดยดูว่าการพ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอกหลังจากปลูกอ้อยมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยอย่างไรบ้าง ซึง่ แบ่งออกเป็น การควบคุมเต็มที่
28 มิตรชาวไร่

ตั้งแต่ปลูก ปล่อยให้วัชพืชโตแล้วเริ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 12 และไม่มกี ารควบคุมวัชพืชเลย ตามกราฟทีแ่ สดงด้านล่าง
การทดสอบควบคุมวัชพืช
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เปอร์เซ็นผลผลิต

ในการท�ำไร่อ้อยมีอยู่หลายปัจจัยที่จะท�ำ ให้การปลูกอ้อย
ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สงู ในหนังสือมิตรชาวไร่ฉบับก่อนๆ ก็ได้กล่าวกัน
ไปบ้างแล้ว แต่เรื่องที่ส�ำคัญๆ ก็มีอีกหลายเรื่องเลยครับ ในฉบับนี้
ผมจะขอพูดถึงเรือ่ งวัชพืชซึง่ มิตรชาวไร่ไม่ควรจะมองข้าม เพราะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งถ้าละเลยแล้วจะท�ำให้ผลผลิตต่อไร่ที่
ควรได้นน
ั้ หายไปอย่างน่าเสียดายมากครับ จะกล่าวได้วา่ วัชพืชเป็น
ปัญหาส�ำคัญในไร่ออ้ ยเลยก็วา่ ได้หากการจัดการไม่เหมาะสม   ไม่ถกู
เวลา ก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตอ้อย
ดังนั้นถ้าหากจัดการได้อย่างถูกต้องแล้วจะช่วยลดต้นทุนและสร้าง
ผลผลิตผลก�ำไรได้อย่างคาดไม่ถงึ ทีเดียว

10
0
ควบคุมทัง้ หมด

4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ ไม่ควบคุม

เรื่อง ดร. ปรีชา พราหมณีย์
จะเห็นได้วา่ การควบคุมวัชพืชทัง้ หมดตัง้ แต่ปลูก ผลผลิตจะไม่หาย
ไปเลย (0%) แต่ถา้ ไม่มกี ารควบคุมเลย ผลผลิตจะหายไปถึง 60% ส่วน
ถ้าเริ่มจัดการกับวัชพืชในสัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12
ผลผลิตจะหายไป 15%, 25%, 50% ตามล�ำดับ สมมุตวิ า่ เราปลูกอ้อย 100
ไร่ ผลผลิต 10 ตันต่อไร่ จะได้ผลผลิต 1,000 ตัน ถ้าเราควบคุมวัชพืชช้า
ไป 4 สัปดาห์ ผลผลิตจะหายไปถึง 150 ตัน เป็นจ�ำนวนเงินเท่าไหร่ครับที่
หายไปน่าใจหายใช่หรือเปล่าครับ
วัชพืชเป็นศัตรูอ้อยที่ท�ำความเสียหายให้กับผลผลิตอ้อยมากที่สุด
สามารถท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างคาดไม่ถึง ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณวัชพืชและความสามารถในการแข่งขันของอ้อยแต่ละพันธุ์ วัชพืช
จะแย่งธาตุอาหาร ความชืน้ และแสงแดดทีอ่ อ้ ยควรจะได้รบั ท�ำให้ออ้ ย
แตกกอ มีความยาวและน�ำ้ หนักล�ำลดลง เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของศัตรูออ้ ยได้แก่
แมลงพาหะน�ำโรคจากเชือ้ ไวรัส เชือ้ ไฟโตพลาสมา แมลงศัตรูออ้ ย และ
หนู นอกจากนี้วัชพืชบางอย่างอาจปล่อยสารพิษท�ำให้รากอ้อยชะงักการ
เจริญเติบโต โดยวัชพืชสามารถท�ำให้ ซีซเี อสลดลงจาก 13 ซีซเี อส เหลือ
5 ซีซีเอส การท�ำความเสียหายให้แก่อ้อยของวัชพืชจะมีความรุนแรง
แตกต่างกันไปตามประเภทอ้อยและฤดูกาลปลูก ดังนั้นการจัดการวัชพืช
ในแต่ละประเภทอ้อยจึงมีความแตกต่างกันไป จากผลเสียต่างๆของวัชพืช
ทีม่ ตี อ่ อ้อยท�ำให้เกิดวิธกี ารจัดการวัชพืชขึน้ หลายรูปแบบ แต่ทกุ วิธนี นั้ มีจดุ
ประสงค์เดียวกัน นัน่ คือ ต้องการให้ไร่ออ้ ยปราศจากการรบกวนจากวัชพืช
หรือควบคุมวัชพืชไม่ให้มีผลกระทบต่ออ้อย มิตรชาวไร่สามารถจัดการ
วัชพืชได้ตงั้ แต่กระบวนการเตรียมดิน, ปลูกอ้อย, ใส่ปยุ๋ , ช่วงก่อนเก็บเกีย่ ว
อ้อย และถ้ามีการไว้ตออ้อยต่อการจัดการวัชพืชก็ยงั คงมีตอ่ ไป โดยทัว่ ไป
การจัดการวัชพืชจะถือหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1. คุมอย่าให้งอก
2. งอกแล้วอย่าให้โต
3. โตก็อย่าให้ออกดอก
4. ออกดอกแล้วอย่าให้ตดิ เมล็ด
ถ้าท�ำถูกต้องตามหลักการนีจ้ ะลดต้นทุนการจัดการวัชพืชไปได้มาก
และลดการแพร่กระจายของวัชพืชอีกด้วย
ส�ำหรับอ้อยการดูแลก�ำจัดวัชพืชให้มีประสิทธิภาพก็จะแบ่งเป็น
อ้อยปลูกและอ้อยตอ ส�ำหรับอ้อยปลูกใหม่นั้นเป็นอ้อยที่เจริญเติบโตจาก
การปลูกอ้อยท่อนพันธุ์ ช่วงเวลาการปลูกอ้อยมีตั้งแต่ปลายฝนจนถึงต้น
ฝน จึงแบ่งวิธกี ารจัดการวัชพืชในอ้อยปลูก ออกเป็น 3 ประเภท เป็นการ
ปลูกแบบอ้อยปลายฝน อ้อยน�้ำราด และอ้อยต้นฝน ซึ่งการดูแลจัดการ
กับวัชพืชก็จะแตกต่างกันไปรวมถึงประเภทสารเคมีที่ใช้ในการจัดการ
วัชพืชก็ไม่เหมือนกัน เรามาเริ่มที่อ้อยปลูกปลายฝนกันครับ (ช่วงปลูก
ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) แปลงอ้อยที่ปลูกช่วงนี้ดินอาจ
จะยังคงมีความชื้นจากฝนปลายฤดูบ้าง ท�ำให้มีวัชพืชขึ้นเล็กน้อย แต่
เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแล้วใบอ้อยยังไม่คลุมร่องวัชพืชจะมีผลกระทบ
ต่ออ้อยอย่างรุนแรงในช่วงนี้ จ�ำเป็นอย่างมากที่หลังปลูกอ้อยเสร็จจะ
ต้ อ งพ่ น สารควบคุ ม วั ช พืช ก่อนงอก โดยสังเกตความชื้นของดิน ถ้า
หน้าดินมีความชื้นน้อยดินแห้งจะต้องใช้ประเภทที่สามารถคุมวัชพืชใน

สภาพที่ดินมีความชื้นน้อยหรือผิวดินแห้ง (ประเภทคุมแห้ง) การพ่น
หลังปลูก อ้อยเสร็จก็ส ามารถควบคุมวัชพืชไปได้ 3 - 4 เดือนเราจะมา
จัดการป้องกันครั้งที่สองในช่วงนี้ครับ คือหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า (ช่วง
อ้อยอายุ 3 - 4 เดือน) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของวัชพืชโดยจะฉีดพ่นสาร
ประเภทคุมและฆ่าวัชพืชหลังงอก และถ้าช่วงนี้ใบอ้อยเริ่มคลุมร่องแล้วก็
ไม่ควรต้องก�ำจัดวัชพืช เนื่องจากการที่ใบอ้อยคลุมร่องท�ำให้วัชพืชแคระ
แกร็นไม่เจริญเติบโตและตายไป ทางชาวไร่ออสเตรเลียจะด�ำเนินการ
ตรวจสภาพดิน โดยการน�ำดินในพื้นที่ปลูกอ้อยไปท�ำการวิเคราะห์ ว่าอยู่ใน
สภาพใด ควรจะปรับปรุงสภาพดินอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับการน�ำมา
ปลูกอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
เป็ น อย่ า งไรบ้ า งครั บ ส� ำ หรั บ การดู แ ลจั ด การวั ช พื ช อ้ อ ย
ปลายฝน ซึ่งเหมาะที่จะใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ประเภทคุมแห้ง
แต่ ถ ้ า ในบางพื้ น ที่ ดิ น มี ค วามชื้ น สู งและมี ลูก หญ้ า ขึ้ น เมื่ อปลู ก
อ้อยเสร็จเรียบร้อย ควรผสมสารควบคุมก�ำจัดลูกหญ้าด้วยนะ
ครับ ส�ำหรับการปลูกอ้อยประเภทอื่นๆ จะมีวิธีการจัดการวัชพืช
อย่างไรแล้วผมจะมากล่าวในฉบับต่อๆ ไปครับ
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เมื่อมวยไทยโกอินเตอร์
ขึ้นชื่อว่า “มวยไทย” คงไม่มีมิตรชาวไร่คนไหนไม่รู้จัก แถมบางคนยังคุ้นเคยกับมวยไทยเป็นอย่างดี มวยไทยนั้นเป็นศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัวทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของชาติ และเป็นกีฬาเก่าแก่ทไี่ ด้รบ
ั ความนิยมในหมูพ
่ น
ี่ อ้ งชาวไทยมาทุกยุคทุกสมัย จนทุกวันนีช้ อื่ เสียงของ
มวยไทยดังเลือ่ งลือไปไกลและเป็นทีย่ อมรับของคนทัว่ โลก  ทัง้ ความโดดเด่นด้านเทคนิคและกลวิธใี นการต่อสูซ้ งึ่ ต้องใช้ทงั้ กายและใจเป็นส�ำคัญ
เป็นทีร่ จู้ กั กันในนามของ “นวอาวุธ” ประกอบด้วยการโจมตีจากร่างกาย ไม่วา่ จะเป็น หมัด ศอก เข่า และเท้า  ปัจจุบน
ั สหพันธ์มวยไทยสมัคร
เล่นนานชาติ (IFMA) มีแผนทีจ่ ะผลักดันให้กฬ
ี ามวยไทยเข้าสูส่ งั เวียนกีฬาโอลิมปิกให้ได้ โดยในปี 2557 ทีผ
่ า่ นมา ถือเป็นอีกก้าวทีส่ ำ� คัญของ
มวยไทยบนเวทีโลกทีอ่ งค์การสหประชาชาติได้รบั รองมวยไทยให้เป็นกีฬาแห่งประชาคมโลกอย่างเป็นทางการ

มวยไทยนั้นถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการ ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสังคมในแต่ละยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการออกอาวุธ
รูปแบบและประเภทของการชก ตลอดจนกติกามารยาททีม่ คี วามแตกต่างกัน รวมไปถึงความหลายหลากของสังเวียนการชก ทีม่ กี ารพัฒนาให้เร้าใจยิง่ ขึน้ เพือ่
อรรถรสในการรับชมของบรรดาแฟนๆ คอหมัดมวย ให้ได้เลือกติดตามชมกันตามอัธยาศัย
“เวที ม วยราชด� ำ เนิ น ” เป็นเวทีครูที่ถือเป็นเวทีต ้นแบบการจัด
การแข่งขันชกมวยแบบมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้น
runninginrattanakosin
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้รับการยอมรับว่ามีท�ำเลที่ตั้งและ
สถาปัตยกรรมสวยงามแห่งหนึง่ ของโลก และทีน่ ค่ี อื ก้าวแรกของแชมป์โลก
คนแล้วคนเล่า ไม่วา่ จะเป็น โผน กิง่ เพชร, ชาติชาย เชีย่ วน้อย, เวนิส บ.ข.ส.,
พเยาว์ พูนธรัตน์, เขาทราย แกแล็คซี,่ รัตนพล ส.วรพิน, และ ชนะ ป.เปาอินทร์
ปัจจุบันสนามเวทีมวยราชด�ำเนินยังจัดแข่งขันชิงแชมป์ทั้งมวยไทยและ
มวยสากล ตัง้ แต่รนุ่ มินฟิ ลายเวต จนถึงรุน่ มิดเดิลเวต โดยผูท้ ไี่ ด้แชมป์ของ
สนามมวยราชด�ำเนินจะเปรียบเสมือนได้แชมป์ของประเทศไทยนัน่ เอง
นอกจากมวยเวทีราชด�ำเนินแล้ว มิตรชาวไร่ฉบับนี้ เราได้รวบรวม
มวยประเภทต่างๆ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมอยูใ่ น พ.ศ. นี้ มาแนะน�ำให้มติ ร
ชาวไร่ได้ขยับเข้าไปใกล้กบั กีฬายอดฮิตติดชาร์จของคนไทยทีเ่ ราจะพลาดไม่ได้
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มวยคาดเชือก

มวยคาดเชือกเป็นการชกมวยไทยในสมัยโบราณทีใ่ ช้เชือกพันทีห่ มัด
ทัง้ 2 ข้างแทนการใช้นวมเหมือนมวยไทยในปัจจุบนั นักมวยทีจ่ ะขึน้ ชกจะ
พันหมัดด้วยเชือกจนแข็ง ผูกเครือ่ งรางของขลังตามความเชือ่ ของแต่ละคน
เสน่ห์ของมวยคาดเชือกจะอยู่ที่ลีลาชั้นเชิงมากกว่าการใช้พละก�ำลัง โดย
ก่อนขึน้ ชกกันนักมวยต้องมาซ้อมให้นายสนามดูกอ่ น ถ้ามีฝมี อื ใกล้เคียงกัน
และทัง้ คูพ่ อใจจะชกกัน การต่อสูจ้ งึ จะเริม่ ขึน้ ได้เพราะมวยคาดเชือกนัน้ คูช่ ก
ทัง้ สองฝ่ายจะสูก้ นั จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะยอมแพ้หรือลุกไม่ขนึ้ มิฉะนัน้
จะถือว่าเสมอกัน ปัจจุบันการชกแบบคาดเชือกยังมีให้เห็นกันอยู่ในแถบ
ประเทศเพือ่ นบ้านของเราอย่างพม่า หรือในช่วงเทศกาลทีเ่ ป็นประเพณีของ
ไทย อาทิ ในเทศกาลสงกรานต์ทอี่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นต้น

travel.mthai.com

มวย K-1

K-1 เป็นกีฬาต่อสูท้ นี่ ำ� ศิลปะการต่อสูแ้ ขนงต่างๆ มาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็น มวยไทย คาราเต้ คิกบ็อกซิง่ กังฟู เทควันโด
มวยสากลและศิลปะการป้องกันตัวอื่นๆ โดยใช้กติกตาเดียวกันคือ
ห้ามตีศอกและโน้มคอตีเข่า โดยกีฬาชนิดนีเ้ ริม่ ต้นขึน้ ในปี 2537 โดย
อาจารย์ คาซูโยชิ อิชิอิ เจ้าส�ำนักเซโดไคคังคาราเต้ ในประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ นักมวยสัญชาติไทยทีไ่ ปวาดลวดลายสร้างชือ่ เสียงให้มวยไทยยิง่ เป็น
ที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลก คือ “บัวขาว ป.ประมุข” หรือ “บัวขาว
บัญชาเมฆ” ซึง่ เป็นต�ำนานแชมป์ในศึกการแข่งขัน K-1 โดยคว้าชัยมา
ให้คนไทยได้ภาคภูมใิ จกันถึง 2 สมัยในปี 2547 และปี 2549 นับแต่
นั้นเป็นต้นมา วงการมวยโลกและมวยไทยก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่ง
บัวขาวถือเป็นหนึง่ ในต�ำนานทีย่ งั มีชวี ติ อยูข่ องวงการมวยไทย

sport.sanook.com

มวยไทยไฟต์  

มวยไทยไฟต์ คือทัวร์นาเมนท์การแข่งขันมวยไทยในระดับโลกทีจ่ ดั
ขึน้ โดย บริษทั สปอร์ต อาร์ต จ�ำกัด เริม่ จัดครัง้ แรกในปี 2553 เกิดขึน้ มา
เพื่อต่อยอดกระแสความนิยมมวยไทยให้แผ่ขยายไปทั่วโลก โดยพัฒนา
รูปแบบการจัดให้มคี วามตืน่ เต้นเร้าใจสร้างสังเวียนเวที ฉาก แสง สี เสียงให้
ยิง่ ใหญ่ตระการตา และตระเวนจัดไปตามหัวเมืองส�ำคัญๆ ในประเทศไทย
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ประเทศไปในตัว เสน่หข์ องไทยไฟต์นนั้ อยูท่ กี่ ารเข้าร่วม
ตะบันหน้ากันของนักมวยไทยหลากหลายสัญชาติที่ผ่านการคัดเลือกจาก
นานาประเทศให้ขึ้นบนสังเวียนนี้ ซึ่งนักมวยคนส�ำคัญที่เป็นตัวชูโรงในเวที
นี้ ได้แก่ บัวขาว ป.ประมุข, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์, ไทรโยค พุม่ พันธ์มว่ ง,
สุดสาคร ส.กลิน่ มี, เพชรมัน่ คง เพชรฟอร์กสั , เข้ม ศิษย์สองพีน่ อ้ ง และสิงห์
มี แก้วสัมฤทธิ์

mikeyip.com

มิตรชาวไร่ 31

GOSSIP

ซุบซิบชาวไร่

G

1/2

รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำ�ปี 2558
ชาวไร่อ้อยโรงงานน�้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์ 2 ท่าน คือ นายล�ำปาง
เจริญพัฒน์ ชาวไร่เขตส่งเสริมอ้อยที่ 4/1 และนายบุญมี ทิพเจริญ ชาวไร่เขต
ส่งเสริมอ้อยที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีดว้ ยครับ
ชาวไร่ออ้ ย โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูเวียง 2 ท่าน เช่นกัน คือ นาย
อรรณพ คุณเศรษฐ ชาวไร่ออ้ ยเขตฯ 5/2 และ นายบรรจง หนูเอียด ตัวแทน
จากสมาคมชาวไร่ออ้ ยอีสานกลาง ยินดีจริงๆ ครับ
ชาวไร่ออ้ ยโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล สิงห์บรุ ี คุณป้าเชือน ใบเนียม ชาวไร่
รายเล็กได้รบั รางวัลชาวไร่ออ้ ยดีเด่นเหมือนกัน อยากรูจ้ งั ๆ คุณป้ามีเคล็ดลับ
อะไร... ว้าว..เยีย่ มไปเลย

ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อยตัวจริงเสียงจริง
มาเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ เกษตรกรรุ ่ น ใหม่ ข องเรากั น ดี ก ว่ า ...
คุณดิล ก ภิญโญศรี ทายาทของคุณพ่อทองเตา ภิญโญศรี ตัวแทน
เกษตรกรเขต 7 อีสานใต้ เข้าประกวดระดับประเทศ ในการประกวด
เกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ ซึ่งหากชนะ จะได้เข้ารับพระราชทาน
โล่ร างวัล เกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ�ำปี 2559 ณ. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
อย่าลืมส่งก�ำลังแรงใจให้เถ้าแก่น้อยของเรา กับแนวคิด 5S เพื่อความ
ยั่งยืน ในเวทีระดับประเทศกันด้วยนะคร้า
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อ้อยสดๆ มาแล้วครับ...

ลึกกว่านี้มีอีกมั๊ย

คุณเต็ง...เชาวลิต ง้อตระกูล ทายาท คุณลุงชุบ ง้อตระกูล โควต้า 5232 โรงงาน
น�้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง ได้ไปเห็นวิธีการขนส่งอ้อยแบบรางของชาวไร่อ้อยออสเตรเลีย
ท�ำให้สามารถใช้รถตัดอ้อยสดที่มีคุณภาพและส่งตรงจากไร่ถึง โรงงานฯ โดยใช้เวลาไม่
เกิน 3 ชั่วโมง....ประทับใจกับประสบการณ์ในครั้งนี้มากๆ ครับ

คุณบุญเรือง ธัญญเจริญ ลูกชายพีส่ มหวัง
ธัญญเจริญ โควต้า 4241 ชาวไร่มติ รผล โมเดิรน์
ฟาร์มรุ่นแรก ได้มีโอกาสทดสอบการบดอัดของ
ดิ น ในแปลงอ้ อ ยระหว่ า งการศึ ก ษาดู ง านที่
ประเทศออสเตรเลียด้วยตัวเอง (ระหว่างแถวอ้อย
ยังแทงได้ลึกขนาดนี้ ถ้าอยู่ในแถวอ้อยสงสัยจะ
มิดด้ามแน่ๆ 555)

เยี่ยมเยือนติดตามผล
คุณสยมชัย หลักมัน่ อายุ 27 ปี ชาวไร่สง่ เสริมเขต
8 โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล ภูหลวง ทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรมทายาท
เถ้าแก่ไร่ออ้ ย โดยน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปพัฒนาไร่ออ้ ยของตนเอง
ได้ลงมือขับรถไถ เตรียมดิน ใส่ปยุ๋ ในช่วงเก็บเกีย่ วผลผลิต
ขับรถคีบ และรถสิบล้อ ถือเป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างของทายาท
เถ้าแก่ไร่ออ้ ยรุน่ ใหม่กบั การพัฒนาตนเอง เพือ่ เตรียมความ
พร้อมทีจ่ ะสืบทอดการท�ำไร่ออ้ ยต่อจากครอบครัว รวย..รวย...
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LIFESTYLE

ภาพ : automodel.net

4wd
PICK-UP
ทำ�ไมต้อง 4WD
รถกระบะคู่ใจมิตรชาวไร่
รถดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
การจะเลือกซื้อรถกระบะดีๆ สักคันไว้ใช้ในกิจการงานไร่ หรือไว้ใช้สอยในชีวิตประจ�ำวันให้เหมาะกับคนลุยสไตล์คันทรี่อย่าง
มิตรชาวไร่ รถกระบะโฟร์วีล ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ 4 wheel drive (4WD) คงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่อยู่ในใจพวกเราทุกคนอยู่
แล้ว แต่การจะเลือกรถ 4WD ดีๆ สักคนก็ราคาเป็นแสนเป็นล้าน เมื่อถึงคราวต้องตัดสินใจเลือกซื้อหามาใช้สักคันบางทีก็เกิดอาการ
รักพี่เสียดายน้อง รุ่นนั้นก็ดี ยี่ห้อนี่ก็ดัง พาลเอานอนไม่หลับไปหลายคืน
ก่อนส่งท้ายปี 2015 นี้ เรามีรถกระบะ 4WD ตัวท๊อปที่น่าสนใจจาก 5 ค่ายดัง ไม่ว่าจะเป็น TOYOTA Hilux Revo, Isuzu Dmax V-Cross, Ford Ranger, Mitsubishi Triton และ Nissan Navara เทียบให้เห็นกันจะจะ ถึงสมรรถนะการขับเคลื่อน ระบบ
ความปลอดภัย และที่ส�ำคัญคือเรื่อง “ราคา” อย่าถามว่าโดนคันไหนเพราะเลือกให้กันไม่ได้ แค่มาแนะน�ำยั่วน�้ำลายมิตรชาวไร่คอคนรัก
รถให้ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจมีแรงฮึดเร่งตัดอ้อยส่งโรงงานฯ ให้ทันก่อนปิดหีบ แล้วไปถอยกระบะคู่ใจคันใหม่กิ๊กพร้อมๆ กันเลย
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Toyota
Hilux Revo DC
4WD 2.8G

Isuzu D-max
V-Cross 4WD 3.0
VGS Z Prestige

Ford Ranger
DC 4WD 3.2L
Wildtrak

Mitsubishi Triton
DC 4x4 GLS-LTD

Nissan Np300
Navara DC
4WD VL

177 แรงม้าที่
3,600 รอบต่อนาที

200 แรงม้าที่
3,000 รอบต่อนาที

181 แรงม้าที่
3,500 รอบต่อนาที

190 แรงม้าที่
3,600 รอบต่อนาที

380 ที่ 1,800-2,800
รอบต่อนาที

470 ที่ 1,750-2,500
รอบต่อนาที

430 ที่ 2,500
รอบต่อนาที

450 ที่ 2,000
รอบต่อนาที

ออโตเมติก 5 สปีด
แบบ Rev Tronic

อัตโนมัติ 6 จังหวะ

อัตโนมัติ 5 สปีด

อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อม
โหมด Manual

แรงม้า
177 แรงม้าที่
3,400 รอบต่อนาที

แรงบิด (นิวตันเมตร)
450 ที่ 1,600-2,400
รอบต่อนาที

ระบบส่งก�ำลัง
อัตโนมัติ 6 จังหวะ
พร้อม Sequential Shift

ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน
มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

1,139,000

1,017,000

1,124,000

1,008,000

996,000

ราคา

ด้อยที่สุด

ระบบขับเคลือ่ น

ทุก ๆ ค่ายต่างปรับปรุงปรับแต่ง และ
พัฒนาระบบขับเคลือ่ นต่าง ๆ ให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ตอบสนอง และตอบโจทย์แก่การใช้งานของ
ผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ ซึง่ รถจากค่าย Ford ดูจะมีกำ� ลัง
มากทีส่ ดุ และเครือ่ งก็มคี วามจุมากทีส่ ดุ ด้วย

ความปลอดภัย

นับเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่มิตรชาวไร่ควร
ค�ำนึงถึง ซึง่ แต่ละเจ้าต่างก็ทำ� ออกมาได้คอ่ นข้าง
ดี และอยูใ่ นระดับมาตรฐานเดียวกัน จะมีแตก
ต่างบ้างก็ตรงถุงลมนิรภัย ที่ Toyota, Ford และ
Mitsubishi ขนมาให้เยอะกว่าเจ้าอืน่ ๆ

ดีที่สุด

ราคา

ถูกสุดในกลุม่ คงหนีไม่พน้ Nissan และ
ถูกกว่ารุน่ ทีแ่ พงสุดของกลุม่ นีอ้ ย่าง Ford เป็น
หลักแสนบาทกันเลยทีเดียว แต่บางรุน่ อาจต้อง
เพิ่มเงินหากอยากได้สีขาวมุก ก็ตามแต่เงื่อนไข
ของแต่ละค่าย มิตรชาวไร่ถกู ใจชอบแบบไหนลอง
เลือกกันได้ตามสบาย
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วันอาทิตย์

ระมัดระวังสุขภาพและอุบตั เิ หตุ การงาน
เต็มไปด้วยความรีบร้อน ต้องคอยแก้ไขงานเก่า
และระวังจะขัดแย้งกับเพือ่ นร่วมงานและผูใ้ หญ่
ให้ชะลอการลงทุนต่างๆ ไว้กอ่ น
การเงินมีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ เก่าใหม่เข้ามาไม่เว้น
แต่ละวัน แม้จะมีโชคเข้ามาอยู่บ้าง แต่ไม่ควร
เสีย่ งโชคทัง้ หวยหุน้
วันจันทร์

ไปไหนมาไหนให้ระแวดระวังเรื่องการถูก
ฉกชิงวิง่ ราว และให้งดเดินทางในยามค�ำ่ คืน การ
งานมีโปรเจคน้อยใหญ่เข้ามาพอสมควร รวมถึง
จะมีงานเก่าแวะเวียนกลับมาให้ต้องแก้ไข และ
บริวารจะสร้างเรือ่ งปวดหัวให้ไม่หยุด ช่วงนีเ้ ป็น
ช่วงงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข มีโชคเล็ก
ใหญ่ทยอยเข้ามา แต่ไม่วายมีเหตุให้ตอ้ งได้ใช้เงิน
กระทันหัน
วันอังคาร

เดินทางต้องระวังอุบัติเหตุ รวมถึงเรื่อง
สุขภาพด้วย จะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำ�คัญ
จากเจ้านาย
การงานเป็นช่วงชีพจรลงเท้า เดินทางเป็น
ว่าเล่น
การเงินเข้าสู่ช่วงรายจ่ายที่มองไม่เห็นพา
กันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ให้งดรายจ่ายฟุ่มเฟือย
และงดการลงทุ น รวมถึ ง ห้ า มให้ ใ ครกู้ยืม เงิ น
เด็ดขาด
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อ.รามพล สำ�นักโหราราม
เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดี

วันพุธกลางวัน

มีเกณฑ์ได้รบั โปรเจคใหม่ๆ จะได้รบั ความ
ไว้วางใจจากผูใ้ หญ่ อาจทำ�ให้วติ กอยูบ่ า้ ง แต่จะ
ประสบความสำ�เร็จในทีส่ ดุ
การเงิน มีรายจ่ายทัง้ น้อยใหญ่เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีโชคเข้ามาตลอดเช่นกัน เรียก
ว่าเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ
วันพุธกลางคืน

ให้ระวังคำ�พูดของตัวเอง และระวังจะถูก
แฉเปิดโปงความลับ
ทำ�การงานสิ่ ง ใดอย่ า มั่ น ใจในความคิ ด
ตั ว เองมากนั ก อาจพลาดพลั้ ง เป็ น ชนวนของ
ปัญหาภายใน เป็นเหตุให้ต้องมีการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงการงานได้ภายหลัง
การเงินต้องรัดเข็มขัดประหยัดให้จงหนัก
และงดลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกชนิด

เป็นช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
เพือ่ วางรากฐานอนาคตทีร่ งุ่ เรือง
การงานจะมีการสังคายนาทัง้ งานเก่าใหม่
ให้นำ� ประสบการณ์เก่ามาใช้ ประยุกต์ให้เข้ากับ
งานใหม่ทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้
การเงิ น มี ร ายจ่ า ยทยอยเข้ า มาอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ถ้าวางแผนไม่ดกี ระเป๋าอาจมีฉกี ได้ แต่
อย่างไรก็ดมี ผี ใู้ หญ่คอยให้ทา้ ยหนุนหลังอยู่
วันศุกร์

การงานมีทง้ั งานเร่ง งานรีบ งานด่วน และ
เป็นช่วงกอบโกยผลประโยชน์จากการทำ�งาน
มีเกณฑ์จะได้รบั มอบหมายงานทีส่ ำ�คัญทำ�ให้ได้
พบปะผูค้ นมากหน้าหลายตา
การเงินต้องรัดเข็มขัดประหยัดทุกอย่าง
งดการลงทุน งดเสี่ยงโชคทุกรูปแบบ แม้ว่าดู
เหมือนจะมีโชคเข้ามาบ้างก็ตามที และให้รกั ษา
สุขภาพด้วย จะอ่อนแอ
วันเสาร์

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพือ่ เตรียมรับมือ
กับการงานที่ต้องออกแรงวางระบบใหม่อีกครั้ง
อย่างเรือ่ งระบบบัญชีการเงิน การวางแผนบริหาร
งานล่วงหน้า งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ไอเดียใหม่ๆ และการต่างประเทศโดดเด่น
การเงินถือว่ามีเกณฑ์โชคดีเข้ามาตลอด
เดือน แต่กม็ รี ายจ่ายน้อยใหญ่จอ่ คิวเรียงแถวกัน
ตามมา

มิติใหม่สู่ความยั่งยืน

หยุดเผาอ้อย
•
•
•
•
•
•
•
•

ถูกหักเงิน
อ้อยสกปรก
น้ำ�หนักลด
ค่าความหวานต่ำ�
ทำ�ลายดิน
ทำ�ร้ายอ้อยตอ
ฆ่าตัวห้ำ�ตัวเบียน
หนอนกออ้อยจะกลับมา

อ้อยไฟไหม้ วอดวายกว่าที่คิด

