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น�้าแล้งแต่ไม่แล้งก�าลังใจ
สวัสดีครับมิตรชาวไร่ทุกท่าน ปฏิทินล่วงเข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วนะครับ ปีนี้
กรมอุตนุ ยิ มวิทยาได้ประกาศมาแล้วว่าขณะนีป้ ระเทศไทยก้าวเข้าสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเป็นทางการ
โดยภัยแล้งยังอยูก่ บั เราต่อเนือ่ งจากปีทแี่ ล้ว ผมขอให้กา� ลังใจพวกเรามิตรชาวไร่อย่าเพิง่
ท้อถอย ตั้งมั่นสู้ภัยแล้งไปด้วยกัน มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจะอยู่เคียงข้างพวกเราทุกคน
เราก�าลังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
ให้การท�าไร่ในทุกสถานการณ์บรรลุเป้าหมายตามที่เราตั้งความหวังกันไว้นะครับ
นอกจากภัยแล้งที่เราต้องติดตามสถานการณ์กนั ให้ดีแล้ว ช่วงนี้ผมยังอยากให้
มิตรชาวไร่หมัน่ ใส่ใจสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวกันให้มากขึน้ เป็นพิเศษ เพราะ
สถานการณ์โรคโควิด-19 ก�าลังระบาดทัว่ โลก และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ
ส�าหรับในประเทศไทยของเรา ทุกภาคส่วนน�าโดยภาครัฐได้ระดมก�าลังช่วยเหลือเยียวยา
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากการขอความ
ร่วมมือและมาตรการต่าง ๆ ทีอ่ อกมา พวกเราเองก็มสี ว่ นร่วมได้งา่ ย ๆ โดยติดตาม
ข่าวสารและปฏิบตั ติ ามค�าแนะน�าทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมา ไม่วา่ จะเป็น
การใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างถูกวิธี “อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ” หรือ “Social
Distancing” ทัง้ นีร้ วมถึงการบอกเล่าเก้าสิบญาติสนิทมิตรสหายให้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมโดยการ ไม่เดินทางไปไหน อยูบ่ า้ นและปฏิบตั ติ ามนโยบายภาครัฐ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงคอยสังเกตอาการตัวเอง หากมีความจ�าเป็นต้องเดินทางไป
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง หากพบว่ามีไข้สงู ไอ จาม หายใจล�าบาก ก็ให้รบี พบแพทย์ในทันทีนะครับ
ข้อควรปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีผ่ มเล่ามานีล้ ว้ นช่วยลดความเสีย่ ง และป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคได้โดยเริม่ ต้นทีต่ วั เราเองก่อนนะครับเพือ่ สวัสดิภาพของคนรอบข้างทีเ่ รารักครับ
ในยามวิกฤตเรามักได้เห็นความโอบอ้อมอารี ความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของ
คนไทยที่แสดงกันออกมาไม่ขาด ผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องมิตรชาวไร่ใช้โอกาสนี้ส่ง
ก�าลังใจไปและความปรารถนาดีไปให้ผปู้ ว่ ยและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์นท้ี ง้ั ใน
และต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทกี่ า� ลังปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างหนักให้ตอ่ สู้
กับสถานการณ์น้ีจนบรรลุภารกิจพลิกฟื้นเหตุร้ายกลับกลายเป็นดีให้จงได้กันนะครับ
เชือ่ ผมเถอะครับว่า แม้นา�้ จะแล้งแต่เราไม่เคยแล้งก�าลังใจครับ
้ี ะท�าไร่ออ
นาทีนจ
้ ยให้สา� เร็จ ได้ผลผลิตสูง ๆ นัน
้ งมีความ
้ ตัวเราเองก็ตอ
สุขกายสบายใจ แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทัง
้ ปวงกันเสียก่อน ถึงจะ
มีแรงฮึดสู้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามา เพราะไม่ว่าจะอีกกี่แล้ง
ที่ผ่านเข้ามาเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับมิตรชาวไร่

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

จากใจถึงใจ...
เราจะเป็นก�าลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
คุณวิชรัตน์ บุปผำพั นธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานอ้อย

ผมเชือ่ ว่ามิตรชาวไร่หลายท่าน
ต่างทราบกันอยู่แล้วว่าในขณะนี้
ได้ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดในวงกว้ า ง
ของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ
ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเอง ท�าให้
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนงดการจัดงานสงกรานต์ และได้รณรงค์
ให้ทกุ ท่านเพิม่ ระยะห่างทางสังคม หลีกเลีย่ งการอยูใ่ นทีท่ เี่ ป็นการรวม
ผู้คนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส แต่หากว่าท่านมี
เหตุจา� เป็น ก็ขอให้มติ รชาวไร่ทกุ ท่านดูแลตนเอง สวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย และล้างมือให้ถกู วิธี ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีท่ างภาครัฐ
ได้ประกาศออกมา หากทุกท่านร่วมมือร่วมใจกัน ผมเชื่อว่าเราจะ
ผ่านพ้นวิกฤติในครัง้ นีไ้ ปได้ ขอให้มติ รชาวไร่ทกุ ท่านมีสขุ ภาพทีด่ ี และ
ขอส่งแรงใจให้ทุกท่านครับ
คุณพรชัย ศรีสำคร
ผู้อ�านวยการอาวุโส
ประจ�ากลุ่มธุรกิจอ้อย

ความมั่ ง คั่ ง นอกจากจะ
หมายถึงความถึงทรัพย์สินเงินทอง
ดอกผลจากการทุ ่ ม เทท� า งานของ
เราแล้ ว ผมยั ง เชื่ อ ว่ า ความมั่ ง คั่ ง
ยังหมายรวมถึงความร�่ารวยในความสุข
ความรัก และสุขภาพอีกด้วย ในช่วงนี้ที่เกิดการระบาดของโรค
โควิ ด -19 ผมก็ ข อให้ พี่ น ้ อ งมิ ต รชาวไร่ ทุ ก ท่ า นติ ด ตามข่ า วสาร
ตระหนักแต่ไม่ตระหนก ใส่ใจดูแลตนเองและคนใกล้ชิด เพราะ
เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ไ กลตั ว อี ก ต่ อ ไปแล้ ว นะครั บ และขออาราธนา
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ดลบันดาลให้มติ รชาวไร่และครอบครัว ตลอดจน
มิตรสหายใกล้ชิด มีแต่ความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงตั้งแต่น้ี
จนตลอดไปครับ

คุณไพฑูรย์ ประภำถะโร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานอ้อย (ภาคกลาง)

สวั ส ดี มิ ต รชาวไร่ ทุ ก ท่ า น
ถึงในปีนี้น�้าอาจจะน้อยไปนิด แต่ก็
เป็นไปตามสภาวการณ์ตามที่กรม
อุตุนิยมวิทยาประกาศออกมานะครับ
แต่น�้าที่ไม่เคยน้อยเลยนั่นคือน�้าใจของ
คนไทยและมิตรชาวไร่ที่ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสัก
แค่ไหน เรายังมีไมตรีจิตส่งต่อถึงกันอยู่เสมอ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผมก็ขอให้พี่น้องมิตรชาวไร่ทุกท่าน
ดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและคนในครอบครัวเป็นพิเศษนะครับ
และขออ� า นาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก โปรดจงช่ ว ย
ดลบันดาลให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัยกันทุกคน
นะครับ
คุณอภิวัฒน์ บุญทวี
ผู้อ�านวยการอาวุโส
ประจ�ากลุ่มธุรกิจอ้อย

ช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงวิกฤติการณ์
ที่ ทุ ก ท่ า นจะเผชิ ญ ทั้ ง ปั ญ หาจาก
ภาวะแล้ง และการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 คาดว่าทุกท่านอาจเกิด
ความกังวลใจจากปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ผม
เชื่อว่าการที่เรามีสติต้ังมั่น ก�าลังใจที่เข้มแข็ง และร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ มาตรการที่ทางภาครัฐได้ ป ระกาศ
ขอความร่วมมือมา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม การ
ดูแลสุขอนามัย หรือแนวทางด้านการรักษาความสะอาด มิตรชาวไร่
ทุ ก ท่ า นจะสามารถอดทน และผ่ า นพ้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในครั้ ง นี้
ไปได้อย่างแน่นอน ผมมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อมิตรชาวไร่เป็นอย่างมาก
จึงอยากขออวยพรให้มิตรชาวไร่ทุกท่าน ตลอดจนคนในครอบครัว
ทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หมั่นแบ่งปันและมอบความรัก
ให้แก่กัน เพราะนั่นจะเป็นพลังที่น�าความแข็งแกร่งและความส�าเร็จ
มาสูเ่ รา ขอทุกท่านอย่าลืมดูแลตนเองและครอบครัวเป็นพิเศษนะครับ
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Special
Scoop

4 PILLARS PLUS

สูตรลับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

่ี ลุม
มิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม คือ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ทก
่ มิตรผลได้พัฒนาต่อยอดมาจากองค์ความรู้
และเทคโนโลยีทผ
ี่ า่ นการรับรองมาตรฐานในระดับเวิลด์คลาส โดยน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพภูมป
ิ ระเทศ
ภูมอ
ิ ากาศ และไลฟ์สไตล์การท�าไร่ของมิตรชาวไร่ เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ให้แก่เกษตรยุคประเทศไทย 4.0
ให้ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยมี สู ต รลั บ โมเดิ ร์ น ฟาร์ ม เป็ น กรอบแนวคิ ด พื้ นฐาน
่ ประกอบด้วย
ซึง

พั กดินปลูกถั่วสลับอ้อย

กำรคุมแนวล้อวิ่ง

สูตรลับที่ 1 พั กดินปลูกถั่วสลับอ้อย

การปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพักดินจะท�าให้เกิดการ
สะสมโรคแมลงศัตรูอ้อย อีกทั้งยังท�าให้ต้องไถพรวนอย่างรุนแรงเพื่อ
ท�าลายตออ้อยเก่าและเพือ่ ท�าให้ดนิ อยูใ่ นสภาพพร้อมปลูกอ้อยทันที แต่
หากเราพักดินโดยการปลูกพืชตระกูลถัว่ สลับท�าให้ไม่จา� เป็นต้องไถพรวน
มาก เพราะมีเวลาให้ตออ้อยย่อยสลายได้นาน
การบริหารจัดการดินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีส่ า� คัญคือจะต้องให้ดนิ
ในแปลงปลูกได้พกั ผ่อนระยะหนึง่ หรือ “พักดิน” เพือ่ เว้นช่วงและบ�ารุง
รักษาดินให้มคี วามพร้อมส�าหรับการปลูกอ้อยครัง้ ต่อไป โดยช่วงทีพ่ กั ดิน
ให้เราปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ปอเทือง เป็นต้น เพราะ
พืชตระกูลถัว่ จะช่วยเพิม่ ไนโตรเจนในดินและมีแบคทีเรียไรโซเบียมในปม
รากถัว่ ทีส่ ามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาสะสมไว้กลายเป็นปุย๋ ในดินให้
กับอ้อยในอนาคต ท�าให้เราสามารถลดการใช้ปยุ๋ ได้ จึงเป็นการปรับปรุง
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเอง และยัง
เป็นการลดใช้สารเคมีในไร่ออ้ ย นอกจากนี้ การปลูกพืชตระกูลถัว่ ในช่วง
พักดินยังช่วยตัดวงจรของโรคและแมลงศัตรูพชื รวมทัง้ สร้างรายได้เสริม
จากการจ�าหน่ายผลผลิตอีกทางหนึง่ ได้
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สูตรลับที่ 2 การคุมแนวล้อวิ่ง

การปลูกอ้อยในทุก ๆ กิจกรรมจะต้องน�าเครื่องจักรกล
การเกษตรเข้ามาใช้เพือ่ ลดปัญหาแรงงานคน ลดต้นทุน และลดเวลา
ในการท�าไร่ หากเราด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดชั้นดินดาน
อนุภาคดินจะถูกอัดรวมกันแน่นจากน�้าหนักของเครื่องจักร ท�าให้
ช่องว่างที่เก็บอากาศและน�้าในดินน้อยลง น�้าซึมผ่านลงดินได้ช้า
สัตว์ที่มีประโยชน์ในดิน เช่น ไส้เดือน ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้
ในชั้นดินดาน รวมทั้งรากอ้อยก็จะเติบโตหาอาหารได้ยาก
หากมีการควบคุมแนวล้อวิง่ ของเครือ่ งจักร จะท�าให้ไม่มกี าร
บดอัดบนแปลงอ้อยและไม่ทา� ให้ดนิ รอบ ๆ รากอ้อยแน่น อนุภาคดิน
บนแปลงอ้อยจะไม่ถูกอัดรวมกันจนแน่น ดินก็สามารถอุ้มน�้าและ
อากาศได้ดี แต่ดินตรงรอยล้อระหว่างแปลงอ้อยกลับแน่นแทน
ท�าให้ล้อของเครื่องจักรวิ่งได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการไถพรวนบน
ร่องอ้อยก็จะใช้ก�าลังรถแทรกเตอร์น้อยลง ดินก็ไม่เกิดชั้นดินดาน
โดยเฉพาะการท�าไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจะใช้
ระยะห่างระหว่างร่อง 1.85 เมตร ซึง่ จะพอดีกบั ระยะห่างของล้อ
รถของเครื่องจักรทุกชนิด

* เบดฟอร์ม คือ กำรเว้น
ระยะระหว่ำงร่อง 1.85 เมตร
ยกร่องให้มีลักษณะเป็นสัน
สูง 15-20 เซนติเมตร
เพื่ อเอื้อต่อกำรน�ำ
เครื่องจักรกลกำรเกษตร
ทุกชนิดมำใช้
ในไร่อ้อยในทุกกิจกรรม
กำรปลูกอ้อยแบบ Direct Drill คือ ปลูกอ้อย
บนเบดฟอร์มโดยตรง แบบไม่ต้องไถพรวน

1.85
เมตร
1.85
เมตร

สูตรลับที่ 3 ลดการไถพรวน

การท�าไร่อ้อยแบบเดิมนั้น ชาวไร่ไถพรวนดินทั้งแปลงก่อนการปลูกอ้อยใหม่ การไถพรวนมากเกินไปและการไถพรวนแบบรุนแรง
จะไม่ส่งผลดีส�าหรับดินและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติสิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย เช่น ไส้เดือนที่ช่วยท�าให้ดินร่วนซุย รากอ้อยชอนไช
หาอาหารได้สะดวก สามารถระบายน�า้ และอากาศได้ดี ซึง่ เป็นปัจจัยส�าคัญให้ออ้ ยเติบโต หากเราไถพรวนดินมากเกินไป จะส่งผลให้สงิ่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์เหล่านี้ตายลงไปได้ ท�าให้เสียความสมดุลในระบบนิเวศน์ นอกจากนี้การไถพรวนยังน�าอินทรียวัตถุท่ีฝังอยู่ในดินขึ้นมาอยู่เหนือดิน
ท�าให้อินทรียวัตถุในดินถูกท�าลายจากอากาศและดินสูญเสียความชื้น แต่แนวทางใหม่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเราจะไถพรวนเฉพาะบน
เบดฟอร์ม*(Bed Form) ที่ยกขึ้นมาเท่านั้น จึงช่วยรักษาโครงสร้างดินและลดพื้นที่การเตรียมดินลงประมาณครึ่งหนึ่ง ช่วยประหยัดน�้ามัน
เชื้อเพลิงและลดเวลาในการเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย งานจะเสร็จเร็วขึ้น สามารถปลูกอ้อยได้ทันเวลาตามความชื้นในดินที่ก�าลังลดลง
พลัสน�า้ สูตรส�าเร็จ
สู่ความยั่งยืน

สูตรลับที่ 4 ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน

การตัดอ้อยสดไว้ใบอ้อยคลุมดินมีคณ
ุ ค่ามากส�าหรับ
มิตรชาวไร่ เพราะช่วยให้ดินมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อมีใบคลุม
เศษซากใบอ้อยเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นอินทรียวัตถุที่
ช่วยปรับปรุงดินให้มีความร่วนซุย ดินอุ้มน�้าได้ดีขึ้น ช่วย
ป้องกันการระเหยของน�้า ช่วยท�าให้อุณภูมิดินลดลงหรือ
ดินเย็นลง ท�าให้ดินรักษาความชื้นไว้ได้นาน และท�าให้
สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อยอย่างไส้เดือน แมลง
หางหนีบ และราเขียวอยู่รอดและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังท�าให้วัชพืชงอกได้ยากขึ้น ส่งผลให้การใช้สาร
ก�าจัดวัชพืชลดลงตามไปด้วย รวมทัง้ มีธาตุอาหารบ�ารุงดิน
เพิ่มขึ้น โดยที่คิดเป็นมูลค่าที่กลับคืนสู่ดินได้ดังนี้ในกรณี
ที่ อ ้ อ ยมี ผ ลผลิ ต 10 ตั น ต่ อ ไร่ แ ละเก็ บ ใบอ้ อ ยขายแค่
ครึ่ ง หนึ่ ง และใบอ้ อ ยที่ เ หลื อ สั บ คลุ ก ใบลงดิ น จะช่ ว ย
เพิ่ ม ไนโตรเจนให้ ดิ น ถึ ง 7 กิ โ ลกรั ม โปแทสเซี ย ม
10 กิโลกรัมและฟอสฟอรัส 7 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลดีให้
อ้อยตอที่จะงอกขึ้นมานั้นมีสุขภาพดี
การตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน นอกจากเราได้ออ้ ยทีม่ ี
คุณภาพดี มีนา้� หนัก มีคา่ ความหวานสูง ได้เงินเพิม่ ค่าอ้อย
สดเข้าโรงงาน ยังได้รับเงินเพิ่มจากการขายใบอ้อยให้โรง
ไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง

น�้าเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยให้ 4 สู ต รลั บ มิ ต รผล
โมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม ท� า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยปกติออ้ ยต้องการ
น�า้ ประมาณ 1,500-1,600 มิลลิเมตร
ต่อปี ขึน้ อยูก่ บั การกระจายตัวของ
ฝน แต่สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ตลอดทัง้ ปี
ฝนตกเฉลี่ย 100-120 วัน เท่ากับ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี จากข้อมูล
ข้างต้นปริมาณน�้าฝนที่ตกไม่เพียงพอต่อการปลูกอ้อยท�าให้อ้อยกระทบแล้ง
บ่อยขึ้น อย่างปีที่ผ่านมาอ้อยกระทบแล้งค่อนข้างหนักมาก เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ ท�า ให้ ผ ลผลิ ต อ้ อ ยลดลงอย่ า งรุ น แรง เราจึ งแนะน� า ให้ มิต รชาวไร่จัด หา
แหล่งน�้าชลประทานภายในไร่ของตนเองและวางระบบการบริหารจัดการน�้า
ใหม่ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องน�้าของอ้อยในแต่ละช่วงวัย
และนี่คือสูตรลับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่เราได้พิสูจน์กันมาแล้วว่า
จะช่วยให้ผลผลิตอ้อยของเราเพิ่ มสูงขึ้นตามทฏษฎีสองลดสองเพิ่ ม
คือ ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่ มผลผลิต เพิ่ มรายได้ นี่จึงเป็นแนวทาง
บริหารจัดการไร่อ้อยยั่งยืนที่สร้าง “อ้อยรักษ์โลก” ที่ค�านึงถึงคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ผลิตอ้อยและน�า้ ตาลยัง
ั การยอมรับในวงการอุตสาหกรรมอ้อย
่ ยืนทีไ่ ด้รบ
และน�้าตาลโลก
ในเล่มถัดไปเราจะมาพู ดถึงข้อดีของการพั กดินปลูกถั่วสลับอ้อย
ตามหลักการท�าไร่สมัยใหม่มต
ิ รผลโมเดิรน
์ ฟาร์มจะมีอะไรบ้างนัน
้ ง
้ พี่ นอ
มิตรชาวไร่อย่าลืมติดตามกันนะคะ
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พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

มิตรผล
โมเดิร์นฟำร์ม

WATER FOR LIFE
น�้ำสำนต่อชีวิต เพิ่ มผลผลิตอ้อย
ผู้เขียน - ดร. ปรีชา พราหมณีย์
ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจอ้อย

่ อยหล่อเลีย
้ งชีวต
น�า้ เป็นปัจจัยส�าคัญทีค
ิ ทุกสรรพสิง
่ บนโลกใบนี้ ไม่วา่ จะเป็นมนุษย์ พื ช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่
ต้องการน�า้ เพื่ อด�ารงชีวต
ิ ทัง
้ สิน
้ ก็อาจมีพลังในการชะล้างและท�าลายได้อย่างราบคาบ เช่น พลังแห่งน�า้
้ ในบางครัง
่ าดแคลน
ในรูปแบบภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ ทีเ่ ราได้เคยประสบพบเจอ ถึงคราวจะมามากก็มากเกินไป พอถึงคราวทีข
่ ง
ก็ขาดแคลนแบบใจหาย อย่างในปีทผ
ี่ า่ นมา เราต้องเผชิญกับภัยแล้งทีส
่ ผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร
จนเตรียมการรับมือไม่ทัน วันนี้วารสารมิตรชาวไร่จะมาแชร์ความรู้เรื่องน�้าเพื่ อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส�าหรับ
เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาเหล่านีใ้ ห้หมดไป โดยเฉพาะในปีการผลิต 2563/2564 นี้ กลุม
่ มิตรผลเรา
่ ช่วงนีก
้ เ็ ข้าสูฤ
มีการประกันราคาอ้อยสดมากถึง 1,000 บาท/ตันอ้อย ซึง
่ ดูกาลของการบ�ารุงตอ ใส่ปย
ุ๋ ควบคุม
้ ไม่ได้หากเราไม่มน
่ เป็นหนึง
่ สูตรลับมิตรผลโมเดิรน
้ ะเกิดขึน
วัชพื ช แต่กจ
ิ กรรมเหล่านีจ
ี า้� ซึง
์ ฟาร์มนัน
่ เอง
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ความต้องการน�า้ ของอ้อย

น�้ า เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ภายในต้ น พื ช ถึ ง 85-90
เปอร์เซ็นต์ เพราะน�า้ ท�าหน้าทีเ่ ป็นตัวกลาง ท�าละลายสารต่าง ๆ
ให้เกิดปฏิกริ ยิ าได้ นอกจากนีก้ ารดูดอาหารในดิน การเคลือ่ นที่
ของอาหารภายในต้นก็อาศัยน�้าเป็นตัวน�า รวมถึงความเต่ง
ของเซลล์ที่ท�าให้พืชต่าง ๆ สามารถตั้งตัวอยู่ได้เนื่องจากน�้า
ท�าให้เซลล์เต่งและน�า้ ยังเป็นตัวควบคุมอุณหภูมใิ ห้คงทีอ่ กี ด้วย
ในอ้อยก็เช่นกัน ที่ต้องใช้น�้าในการด�ารงชีวิต โดยใน 1 รอบปี
การผลิตหรือตลอดฤดูกาล อ้อยต้องการน�า้ ถึง 1,500 มิลลิเมตร/ปี
หากแต่ปริมาณน�้าฝนที่ตกมานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของอ้อย เนื่องจากข้อจ�ากัดของฝนที่ตกเพียง 100–200 วัน
ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของแต่ละปีเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 1,000–1,200 มิลลิเมตรต่อปีเท่านัน้ แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั สภาพ
อากาศในแต่ละช่วงด้วย
จะเห็นได้ว่า ปริมาณน�้าฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ตามช่วงระยะเวลาที่อ้อยจ�าเป็นต้องใช้ ขออธิบายง่าย ๆ ว่า
ถ้าหากฝนตก 1,000 มิลลิเมตร/ปี อ้อยสามารถน�าน�้าฝนมาใช้
ได้เพียง 60 เปอร์เซ็นต์ หรือ 600 มิลลิเมตร/ปี และอีก 40
เปอร์เซ็นต์ หรือ 400 มิลลิเมตร ก็จะไหลบ่าลงคลอง แม่นา�้ ซึมลึก
เกินเขตของรากอ้อย (Ground Water Recharge) อ้อยไม่สามารถ
น�าน�า้ มาใช้ประโยชน์ได้ เราจึงควรมีการเตรียมดักน�้าเหล่านั้น
เช่น ขุดสระ หรือดึงน�้าที่ซึมลงดินสะสมขึ้นมาใช้โดยการ
เจาะบ่อบาดาลน�า้ ลึก เพือ่ ไว้ใช้ในยามจ�าเป็น และให้นา�้ เสริมอ้อย
ตามปริ ม าณความต้ อ งการในแต่ ล ะช่ ว งอายุ เ พื่ อ ให้ อ ้ อ ย
เจริ ญ เติ บ โตงอกงาม จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น อ้ อ ยต้องการน�้ า
1,500 มิลลิเมตร/ปี หรือ 2,400 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี เราต้อง
จัดหาน�้าเสริมฝนอีก 900 มิลลิเมตร/ปี หรือ 1,440 ลูกบาศก์
เมตร/ไร่/ปี
ความต้องการน�า้
1,500 มิลลิเมตร/ปี

การเตรียมแหล่งน�า้ ในไร่ออ
้ ย

ยกตัวอย่างการค�านวณ ถ้ามีพื้นที่ 10 ไร่ ควรขุดบ่อขนาดเท่าไหร่
ตัวอย่าง หากมีพนื้ ทีป่ ลูกอ้อยอยู่ 10 ไร่ ต้องการน�า้ ชลประทานเสริมฝน 1,440
ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี จะต้องขุดสระขนาดประมาณ 2.25 ไร่ (3,600 ตาราง
เมตร) ลึก 6 เมตร จะได้สระขนาด 18,603 ลูกบาศก์เมตร คิดระดับน�า้
กักเก็บที่ร้อยละ 80 ของขนาดสระเก็บน�้าเท่ากับ 14,882 ลูกบาศก์เมตร
วิธค
ี ำ� นวณขนำดสระ
(ความกว้างปากสระ x ความยาวปากสระ) + (ความกว้างก้นสระ x ความยาวก้นสระ)

ตัวอย่ำง
(60 เมตร x 60 เมตร)+(51 เมตร x 51 เมตร)
x 6 เมตร
2
้
่
= 18,603 ลูกบาศก์เมตร คิดระดับน�าที 80%
= 14,882 ลูกบาศก์เมตร
พี่ น้องมิตรชาวไร่เห็นมั้ยครับว่าถ้าเราจะรอฟ้าฝนอย่างเดียว
คงไม่ได้ ปีท่ผ
ี ่านมาจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศแห้งแล้งฝนทิง
้ ช่วงนาน
น�า้ ไม่เพี ยงพอต่อความต้องการของอ้อย ฝนแล้งอ้อยเราก็แห้งเหี่ยว
ตายหมด ส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรของเราอย่างมาก
หากเรามีการบริหารจัดการน�า้ ได้ดเี ตรียมแหล่งน�า้ ต้นทุนให้เพี ยงพอ
ต่อการท�าไร่ เราไม่ตอ
้ งกังวลเรื่องอ้อยกระทบแล้งและยังช่วยให้ได้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่ มขึ้นอีกด้วย

140
มม.

625
มม.
120
มม.

630
มม.

ระยะแตกกอ
140 วัน

x ความลึก

2

ระยะย่ำงปล้อง
125 วัน

ระยะสุกแก่
35 วัน

www.mitrpholmodernfarm.com
www.mitrpholmodernfarm.com

ระยะงอก
30 วัน
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NOTHING IS
IMPOSSIBLE
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้
ส�ำหรับ “มินตรำ กิที”
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ในยุคเกษตรสมัยใหม่ หากมีใครเอ่ยถามชาวไร่
้ มาว่าการท�าไร่ออ
่ ว่า
ขึน
้ ยวันนี้ “ยากหรือไม่?” เชือ
ค�าตอบที่ได้รับคงหลากหลาย โดยเฉพาะชาวไร่
ทีไ่ ม่เคยได้สม
ั ผัสกับมิตรผลโมเดิรน
์ ฟาร์มมาก่อน
อาจมองว่าการท�าไร่อ้อยนั้นไม่ง่ายเอาเสียเลย
แต่ส�าหรับมิตรชาวไร่เพื่ อนของเราแล้ว ไร่อ้อย
คงไม่ต่างอะไรจากสนามทดลองให้เราได้เรียนรู้
อะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ และหากยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่
ไฟแรงทายาทเถ้าแก่ท่ีโตมากับไร่อ้อยด้วยแล้ว
การหันมาจับงานท�าไร่ออ
้ ย ประกอบเป็นสัมมาอาชีพ
้ งตนเองและครอบครัวคง “ไม่ใช่เรือ
่ งทีเ่ ป็นไป
เลีย
ไม่ได้”

เช่นเดียวกับ คุณมินตรา กิที หรือ กุก๊ กิก๊ สาวน้อยวัย 24 ปี
ทายาทสาวของ คุณพ่อประจักร และคุณแม่สุริพร กิที จาก
มิตรภูเวียง สังกัดเขตส่งเสริมอ้อยที่ 6 ซึง่ แม้จะส�าเร็จการศึกษา
มาในสายการบัญชี และมีหลายองค์กรต้องการชิงตัวเธอไป
ร่วมงานด้วย แต่กุ๊กกิ๊กก็ยังเลือกกลับมาช่วยแบ่งเบางานของ
ทีบ่ า้ น เพราะเธอไม่เชือ่ ว่า การท�าไร่ออ้ ยจะเป็นเรือ่ งยากเกินตัว
ของผูห้ ญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึง่ ทีโ่ ตมาพร้อมกับอ้อยเช่นเธอ ภารกิจ
“Impossible, I’m possible.” อะไรทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ฉันจะท�าให้ดู
จึงเริม่ ต้นขึน้
่ ำ� มำใช้งำนได้
เลือกเรียนในสำขำทีน

จุดประกำยควำมคิด จำกคนในครอบครัว

“ระหว่างทีเ่ รียน เราอยูท่ หี่ อพักก็มบี า้ งบางมุมเหมือนกันนะคะ
ทีร่ สู้ กึ เหงา คิดถึงบ้าน อยากกลับไปอยูบ่ า้ น เพราะทุกครัง้ ทีก่ ลับมา
บ้านเราจะรูส้ กึ อบอุน่ อย่างน้อยก็มพี อ่ กับแม่คอยแนะน�าให้คา� ปรึกษา
เราได้ในทุก ๆ เรือ่ ง ตอนนัน้ เลยเริม่ ฉุกคิดขึน้ มาได้วา่ เอ...หรือเรา
จะกลับมาอยูท่ บี่ า้ นดี ความคิดทีจ่ ะกลับมาเป็นชาวไร่เลยผุดขึน้ มา
ก็จด ๆ จ้อง ๆ เริม่ ดูเขาท�าลงไปให้มนั ลึกขึน้ ก็เริม่ เห็นถึงรายละเอียด
ซึง่ ตอนนัน้ เราก็วา่ ท�าไร่นมี่ นั ก็มคี วามยากซ่อนอยูเ่ หมือนกัน” กุก๊ กิก๊
เล่าให้ฟงั ถึงจุดหักเหใหญ่ในชีวติ
ช่วงนัน้ ทีบ่ า้ นเราก็มลี านรับซือ้ อ้อยด้วย โดยคุณแม่ลงไปดูแล
ดูงานเสมียนชัง่ อ้อย จากภาพทีไ่ ด้เห็นคุณแม่ตอ้ งเหนือ่ ย และสาละวน
อยูก่ บั ทัง้ งานรับซือ้ อ้อยและลงบันทึกท�าบัญชีเองด้วย จึงท�าให้กกุ๊ กิก๊
ปิง๊ ไอเดียหาช่องกลับมาช่วยงานทีบ่ า้ นในส่วนงานทีเ่ ธอร�า่ เรียนมา

่ เรำเรียนบัญชีเอกบริหำรธุรกิจมำ
ในเมือ
่ ำ้ นล่ะ
เรำไม่กลับมำช่วยงำนทีบ
เพรำะขนำดแม่ยง
ั ท�ำได้ในแบบของแม่เลย
แต่เรำเรียนมำโดยตรง ใช้โปรแกรม
ท�ำบัญชีตำ่ ง ๆ ทีเ่ รียนมำเอำมำช่วยแม่
่ ำ้ นไปได้มำก
ก็นำ่ จะแบ่งเบำภำระงำนทีบ

กุ๊กกิ๊กเล่าว่า ก่อนเธอจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ขณะนั้น
ทางบ้านก็ท�าไร่อ้อยอยู่ก่อนแล้ว โดยมีคุณพ่อเป็นเสาหลักของ
ครอบครัว ท�าไร่อ้อยหาเลี้ยงทุกคนในบ้าน ด้วยความที่ตัวเธอ
เป็นผู้หญิง จึงเคยคิดว่าตนไม่น่าจะถนัดงานในไร่สักเท่าไหร่นัก
เพราะจากการเฝ้าสังเกตการด�าเนินชีวติ ของพ่อกับแม่ทตี่ อ้ งท�าไร่
มีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีหลายอย่างทีต่ อ้ งบริหารจัดการ
ซึง่ ไม่งา่ ยเลยหากเด็กผูห้ ญิงจะก้าวเข้ามาท�า และเธอคงท�าไม่ได้แน่ ๆ
“หนูเรียนมาทางด้านการจัดการ คณะการบัญชีและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างเรียน หนูตอ้ งไป
อยูห่ อของมหาวิทยาลัย จะกลับบ้านบ้างบางอาทิตย์ ตอนนัน้ ก็ยงั
ไม่ได้มคี วามคิดว่าจะกลับมาช่วยงานทีบ่ า้ นนะคะ เพราะตอนเรียน
ก็จะทุ่มเทเรื่องเรียนเป็นหลัก อีกทั้งเราก็เรียนมาทางด้านบัญชี
มันก็จะมีความยากในเนือ้ หาวิชาบัญชีอยูแ่ ล้ว ในใจก็คดิ แต่วา่ จะรีบ
เรียนให้จบและหางานทีต่ รงสายท�า ยิง่ ตอนทีเ่ รียนปี 1 ปี 2 ตอน
นัน้ คิดเสมอว่า หลังจากเรียนจบก็อยากได้งานดี ๆ ในบริษทั เอกชน
สักที่เหมือนอย่างรุ่นพี่คณะ ก็ว่าจะท�าบัญชีที่ตรงกับที่เราเรียน
ไปเรือ่ ย ๆ ก่อน สักปี สองปี หรือ ถ้าได้งานดีกจ็ ะท�าต่อไปทางนัน้ เลย
ส่วนกิจการของทีบ่ า้ นเราเองยังไงก็มพี อ่ กับแม่ดแู ลอยูแ่ ล้ว ไว้เรา
เบือ่ ๆ ตอนไหนแล้วค่อยกลับมาท�าทีบ่ า้ นก็ยงั ไม่สาย ซึง่ ตอนนัน้
หนูยงั เด็กก็คดิ แค่นนั้ จริง ๆ”
www.mitrpholmodernfarm.com
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“มันเหมือนเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกัน (กุก๊ กิก๊ อมยิม้ ) คือวันนัน้ หนูกลับมาจากมหาวิทยาลัย พอ
ถึงบ้าน สิง่ ทีห่ นูเห็นคือ แม่เหนือ่ ยมากไม่ใช่แค่เรือ่ งรับซือ้ อ้อย เพราะ
ไหนจะต้องดูเรือ่ งคนงาน หาข้าวหาปลาให้เขากิน ตรงนีห้ นูวา่ ยุง่ แล้วนะ
พอตกค�า่ หนูเห็นแม่ตอ้ งมานัง่ คิดบัญชี ซึง่ สิง่ ทีแ่ ม่ทา� ก็คอื จดทุกสิง่ อย่าง
ลงในกระดาษ แล้วก็กดปุม่ บวก ลบ คูณ หาร ธรรมดา ๆ ด้วยเครือ่ งคิดเลข
เครื่องนั้นของแม่ ไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ เป็นซอฟท์ไฟล์นอกจาก
กระดาษหนาเป็นตัง้ จึงท�าให้หนูคดิ ได้วา่ ท�าไมในเมือ่ เราเรียนบัญชีเอก
บริหารธุรกิจมา เราไม่กลับมาช่วยงานทีบ่ า้ นล่ะ เพราะขนาดแม่ยงั ท�าได้
ในแบบของแม่เลย แต่เราเรียนมาโดยตรง ใช้โปรแกรมท�าบัญชีตา่ ง ๆ
ทีเ่ รียนมาเอามาช่วยแม่ ก็นา่ จะแบ่งเบาภาระงานทีบ่ า้ นไปได้มาก นีจ่ งึ
เป็นจุดพลิกผันของหนู เป็นตัวจุดประกายความคิดทีส่ า� คัญให้เราอยาก
กลับมาท�างานทีบ่ า้ นเมือ่ เรียนจบค่ะ”
และ ....ครอบครัวคือปัจจัยส�ำคัญในกำรตัดสินใจ

จากวันนั้น กุ๊กกิ๊กได้เก็บความคิดที่จะกลับมาช่วยงานที่บ้าน
ทดไว้ในใจให้เป็นอีกทางเลือกหนึง่ หลังจบการศึกษาของเธอ โดยยัง
ไม่ละทิ้งความฝันที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ ๆ ดูสักสองสามปี
เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ชีวิตเหมือนอย่างเพื่อน ๆ แต่แล้วอยู่ ๆ
เธอก็ได้คา� ตอบของการเลือกเส้นทางชีวติ อย่างไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว เมือ่ ได้คยุ
กับคุณประจักรผูเ้ ป็นพ่อ
“มีอยูว่ นั หนึง่ หนูได้คยุ กับคุณพ่อ เลยได้โอกาสถามดูเรือ่ งงาน
ในไร่ ว่าจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไรบ้าง มันยากมากไหม แล้วพ่อเริม่ ต้น
อย่างไร พ่อเลยเล่าให้ฟงั อย่างละเอียดว่า ตอนแรกเราก็เริม่ ต้นจากไม่มี
อะไรเลยตอนนัน้ มีทอี่ ยูแ่ ค่ 7 ไร่ มีรถมอเตอร์ไซด์ 1 คัน รถไถ 1 คัน
แล้วคุณพ่อก็ขยับขยายท�ามาเรือ่ ย ๆ พืน้ ทีท่ า� ไร่เราก็คอ่ ย ๆ เพิม่ มากขึน้
เรือ่ ย ๆ จนมาถึงปัจจุบนั บ้านหนูมพี นื้ ทีท่ า� อ้อยของตัวเองประมาณ
400 ไร่ เห็นจะได้ มีทเี่ ช่าเขาอีกประมาณ 400-500 ไร่ นับรวม ๆ แล้ว
ก็รว่ มพันไร่”
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มาถึงตรงนี้คุณพ่อประจักร เล่าเสริมย้อนไปเมื่อหนหลัง
ให้เราฟังอีกว่า ในอดีตการซือ้ ขายอ้อยเจริญรุง่ เรืองมาก มีรายได้สงู
ต้นทุนต�า่ อ้อยพันธุต์ า่ ง ๆ มีราคายังไม่แพง สามารถลงทุนได้งา่ ย
เนือ่ งจากยังไม่มใี ครในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงท�าไร่ออ้ ยกันมากนัก
“ช่วงนัน้ ผมรับจ้างไถเตรียมดินไปเรือ่ ย ๆ ถือเป็นรายได้เสริม
ผมท�าอยู่ 4-5 ปี ถึงมาเจอภรรยา แม่กกุ๊ กิก๊ เขาเป็นคนในพืน้ ทีเ่ ลย
ครอบครัวทางเขาไม่ได้ทา� ไร่ออ้ ยมาก่อน แถวนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยมีใครเอาที่
มาท�าอ้อยนะ มีทา� มันส�าปะหลังบ้างแต่กน็ อ้ ย ปลูกข้าวเขาก็ปลูกกัน
แค่พอกินในบ้าน ในโซนนีผ้ มนีม่ าปลูกอ้อยคนแรกเลยนะ สมัยนัน้
ทีด่ นิ ยังเช่าเขาอยูเ่ ลย โชคดีเขาคิดค่าเช่าไม่เกินไร่ละร้อย ให้มา
บุกเบิกไร่ออ้ ยได้ฟรี 3 ปี แล้วเขาถึงเก็บค่าเช่าเรา ต่อมาละแวกนี้
เขาเห็นเราท�าได้ เขาก็ทา� ตามกันเรือ่ ย ๆ ”
ต่อมาในปี พ.ศ.2538 คุณพ่อตัดสินใจซือ้ รถสิบล้อคันแรก
เป็นของตัวเอง ซึง่ ตรงกับช่วงเวลาที่ กุก๊ กิก๊ ลูกสาวอายุได้ราว 1 ขวบ
พอดี ก่อนจะมีเงินซือ้ รถสิบล้อเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จนปัจจุบนั มี
รถพ่วงถึง 5 คัน และทีส่ า� คัญ คือใช้เงินสดซือ้ ทัง้ หมด !
“สมัยก่อนอ้อยราคาดี ตอนนัน้ ปริมาณตันต่อไร่ทเี่ ราท�าได้
ก็เยอะด้วย น่าจะไม่ตา�่ กว่า 20 ตันต่อไร่ ประกอบกับอ้อยขายได้
ราคาดีมาก ก็เลยมีเงินเก็บสะสมเก็บหอมรอมริบมาเรือ่ ย ๆ จนเอา
มาออกรถได้ นอกจากรถสิบล้อแล้ว ก็ยงั มีรถไถ รถคีบก็คอ่ ย ๆ
ทยอยตามกันมา” คุณพ่อเล่ายิม้ ๆ และเสริมว่า “นอกจากอุปกรณ์
เครือ่ งไม้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยแล้ว ลูกสาวนีแ่ หละคือปัจจัยส�าคัญ
ทีท่ า� ให้รสู้ กึ ว่าทีเ่ ราท�างานหนักแล้วมันหายเหนือ่ ย ทีไ่ ม่เหนือ่ ย
ก็เพราะได้ทา� เพือ่ คนทีเ่ รารัก”

พ่ อจะสอนเสมอว่ำ
ไม่มอ
ี ะไรยำกเกินกว่ำ
่ นเรำจะท�ำได้ ยิง
ทีค
่ หนู
ได้เห็นตัวอย่ำงควำมเป็น
นักสู้ของพ่ อ จำกคนไม่มี
อะไรเลย ท�ำจนสำมำรถ
้ งดูลก
เลีย
ู ได้ขนำดนี้
่ ำ่ ยำก
หนูเลยคิดว่ำอะไรทีว
เป็นไปไม่ได้
มันก็ตอ
้ งเป็นไปให้ได้
เพรำะคนรุน
่ พ่ อรุน
่ แม่เขำยัง
ท�ำกันมำได้เลย

คุณประจักรนี่เองคือผู้จุดประกายคนส�าคัญให้กุ๊กกิ๊กตัดสินใจกลับมาเป็นสาว
ชาวไร่ออ้ ยสมัยใหม่ ทีไ่ ม่เกรงกลัวและย่อท้อต่อความยากล�าบาก และเริม่ งานทีไ่ ร่อย่าง
จริงจังนับตัง้ แต่สา� เร็จการศึกษา
“หนูว่าที่เราตัดสินใจมาทางนี้ มันน่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันกันในทาง
สายเลือด เป็นสายใยรักในครอบครัว เมือ่ ถึงเวลาต้องลงมือท�าจริงหนูกไ็ ม่กลัวอะไรเลย
ได้ทา� งาน มีสว่ นร่วม ได้อยูก่ บั คุณพ่อคุณแม่มากขึน้ แต่กอ่ นทีค่ ดิ ว่ามันยากก็เพราะเรา
กลัวไปเอง ซึง่ ตอนนีห้ นูคดิ แต่วา่ เราต้องท�าให้ได้ พ่อจะสอนเสมอว่า ไม่มอี ะไรยากเกินกว่า
ที่คนเราจะท�าได้ ยิ่งหนูได้เห็นตัวอย่างความเป็นนักสู้ของพ่อ จากคนไม่มีอะไรเลย
ท�าจนสามารถเลี้ยงดูลูกได้ขนาดนี้ หนูเลยคิดว่าอะไรที่ว่ายาก เป็นไปไม่ได้ มันก็ต้อง
เป็นไปให้ได้ เพราะคนรุน่ พ่อรุน่ แม่เขายังท�ากันมาได้เลย” กุก๊ กิก๊ กล่าวด้วยความมุง่ มัน่
่ ในกำรจัดกำรงำนในไร่
่ ี อีกแนวทำงหนึง
กำรบริหำรจัดกำรทีด

ด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปี ของการย่างก้าวเข้ามาท�าไร่อ้อยของกุ๊กกิ๊ก ตั้งแต่ปี
2561 คือช่วงเวลาแห่งการเริม่ ต้นเรียนรูร้ ะบบการท�าไร่ออ้ ย ทีเ่ ธอใช้คา� ว่า มันอาจจะยาก
ตอนแรก เราถึงต้องวางระบบให้ดี เพือ่ ให้มนั ง่ายขึน้
“ตอนทีเ่ ข้ามาท�างานตอนแรก ก็ยากอยูค่ ะ่ ต้องปรับตัวจากชีวติ นักศึกษา ปุบ๊ ปับ๊
ก็ผนั ตัวมาเป็นคนท�างานเลย แถมเป็นงานไร่ดว้ ยนะ (หัวเราะ) ช่วงแรกคุณพ่อจะให้หนู
ท�างานทีถ่ นัด เรียนรูไ้ ปแบบไม่ตอ้ งฝืน แต่สดุ ท้ายก็ไล่ไปเรือ่ ยจบเรียนรูไ้ ด้ครบทุกอย่าง
เอาแค่ให้พอรู้ ท�าเป็นบ้าง แต่ไม่ตอ้ งลงมือท�าทุกอย่าง คงเน้นให้บริหารจัดการก่อน (ยิม้ )
หนูเลยเริม่ จากได้เรียนรูท้ กุ อย่าง กว่าจะได้ครบหมดก็เป็นปีเลยนะคะ ส่วนหน้าทีห่ ลัก
ของหนูเลย ก็แน่นอนว่าคืองานด้านบัญชี จากทีค่ ณ
ุ แม่เคยจด
ทุกสิง่ อย่างใส่กระดาษ ใส่บลิ คิดเลขด้วยเครือ่ งคิดเลข หนูกย็ า้ ย
ทุกอย่างลงมาอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ทงั้ หมด รวบรวมทุกอย่างท�าเป็น
ซอฟท์ไฟล์ จะค�านวณหาอะไรก็ใช้โปรแกรม มันง่าย ท�าให้มี
ความแม่นย�ามากขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน ทีส่ า� คัญ ท�าให้
เรามี Database เก็บไว้อา้ งอิงได้ทงั้ ข้อมูลเก่าใหม่นนี่ า� มาใช้ทา�
อะไรได้อกี หลายต่อหลายอย่างเป็นประโยชน์มากจริง ๆ นะคะ”
ด้านคุณแม่สุริพร เสริมต่อว่า “หลัก ๆ ของบ้านเรานี่
จะมีการแบ่งงานกันท�าชัดเจนเลยค่ะ คุณพ่อจะดูเรื่องรถและ
เครือ่ งจักร เรือ่ งงานในไร่ ส่วนคุณแม่กจ็ ะดูเรือ่ งคนงานและเรือ่ ง
การเงิน ส่วนน้องกิก๊ ตัง้ แต่เรียนจบเขาก็มาช่วยเต็มตัว โดยเฉพาะ
เรื่องระบบบัญชีท่ีเมื่อก่อนแม่เองก็ไม่เคยท�าเป็นระบบแบบนี้
ที่เราท�านี่ก็จะคิดเป็นตัวเงินได้ตัวเลขก็จดเก็บไว้ใส่กระดาษ
บิลนีห่ นาเป็นกองเลยค่ะ แต่นอ้ งกิก๊ เขาไม่ทา� แบบเรา เขาจะคีย์
ตัวเลขเก็บไว้เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ค�านวณรายรับรายจ่าย
ท�าออกมาเป็นตัวเลขสถิติ ท�ากราฟอะไรของเขา ซึ่งเราก็ท�า
ไม่เป็น ทีส่ า� คัญงานเสร็จเร็วมาก เห็นแล้วก็เข้าใจง่าย ชัดเจนดี
พอน้องกิ๊กมาวิเคราะห์ให้ฟัง เปรียบเทียบให้ที่บ้านได้เห็น
คุณแม่นปี่ ลืม้ ใจมาก สบายใจเลยค่ะ เหลือเวลาไปท�าอย่างอืน่
ได้อกี เยอะเลยค่ะ”
นอกจากงานบัญชีท่ีได้กุ๊กกิ๊กเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ของบ้านอย่างแข็งขันแล้ว
เวลาทีเ่ หลือเธอได้ใช้มันไปกับการลงไปศึกษางานในไร่อย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ เธอเปิดใจ
กับเราว่า หนูตอ้ งรูท้ กุ อย่างแต่จะท�าได้หรือไม่ ค่อยมาว่ากันภายหลัง โดยเฉพาะเรือ่ งหิน ๆ
อย่างเครือ่ งจักร
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MITR PHOL MODERNFARM

13

"

“หนูได้เรียนรู้ทุกอย่างจากพ่อเลยค่ะ วันไหนที่พอมีเวลา
หนูจะเข้าไปในไร่กบั พ่อ ลงไปดูงานทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเครือ่ งไม้
เครือ่ งมือสมัยใหม่ตา่ ง ๆ ซึง่ มีไฮไลท์อยูท่ รี่ ถตัดอ้อย คุณพ่อจะสอน
ตลอดว่า เดีย๋ วนีก้ ารปลูกอ้อยเริม่ มีการปรับระยะร่องให้กว้างขึน้ เพือ่
รองรับการเข้าไปท�างานของรถตัดอ้อย จากเมือ่ ก่อนทีเ่ คยปลูกอ้อย
ชิดกันมาก ๆ คือ เว้นระยะห่างแค่ 80 เซนติเมตร เพราะใช้แรงงาน
คนเดินเข้าไปท�างานได้ แต่ตอ้ งใช้คนเยอะมาก แต่กค็ รึกครืน้ ดี” กุก๊ กิก๊
เล่าอย่างสนุก
คุณพ่อประจักร ช่วยเสริมต่อว่า “เพราะเมือ่ ก่อนคนงานหาง่าย
แรก ๆ ยังไม่ตอ้ งจ่ายเงินเขาก่อนหรอกนะ ถึงเวลาตัดอ้อยก็เรียกกัน
มาเลย ทุกวันนีเ้ หรอ ต้องจ่ายมัดจ�าก่อนเลยนะ นึกย้อนไปช่วงก่อน
ทีผ่ มจะออกรถตัดอ้อยนีผ่ มต้องจ่ายค่าแรงทัง้ คนขึน้ คนตัด ปีหนึง่ ๆ
นี่ เ ป็ น ล้ า นเลยนะ หลั ง ๆ มานี่ ก็ เ ริ่ ม มาปลู ก อ้ อ ยแบบมิ ต รผล
โมเดิรน์ ฟาร์มตามทีโ่ รงงานน�า้ ตาลมาส่งเสริม เปลีย่ นเป็นห่าง 1.65
เมตร ช่วง 2-3 ปีนเี้ อง เพราะเราเพิง่ ซือ้ รถตัดมา พอเริม่ มีรถตัดมันก็ตอ้ ง
เปลีย่ นแผนการปลูกใหม่ให้ระยะร่องกว้างขึน้ อีกเท่าตัวเป็น 1.65 เมตร
ให้รถมันเข้าไปท�างานได้แทนคนนัน่ เอง”
พ่อประจักรระบุถงึ ข้อดีของการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรในไร่
โดยมุง่ ประเด็นไปทีค่ วามสะดวกสบาย ใช้แรงงานคนน้อยลงซึง่ หมายถึง
ต้นทุนแรงงานทีล่ ดลงตามไปด้วย
“มันสบายขึน้ นะ เราไม่ตอ้ งใช้แรงงานคนมากเหมือนแต่กอ่ น
แล้วก็พบว่ามันประหยัดกว่ากันเยอะ เหมือนเราลงทุนแค่รถอย่างเดียว
ต่อไปเราก็จะได้ความสะดวกสบายยิง่ ๆ ไปอีก น�า้ มันนีเ่ ติมไป 500 บาท
เครือ่ งจักรท�างานได้ไม่รตู้ งั้ กีไ่ ร่ตอ่ กีไ่ ร่เลยนะ ถ้าเป็นแรงงานคนเหรอ
วันหนึง่ ๆ ต้องจ่ายค่าแรงให้เขาคนละ 250 บาท ถ้าจ้าง 10 คน ยังท�า
ไม่ได้ถึง 3 ไร่ 5 ไร่เลย หมดวันก่อน รถตัดนี่ประหยัดเยอะอยู่นะ
มานัง่ คิดต้นทุนดูแล้วถ้าหักค่าน�า้ มันออกก็ไม่เกิน 3,000-4,000 บาท
แต่กบั แรงงานคนนีค่ อื หมดเป็นหมืน่ ๆ เลยนะ” คุณพ่อประจักรเล่า
พลางบวกลบคูณหารไปอย่างสนุก
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แล้วทุกอย่ำงก็เป็นไปได้ ส�ำหรับเธอ
กุก๊ กิก๊ เล่าให้เราฟังถึงความรูส้ กึ ของเธอวันนีห้ ลังจากทีต่ ดั สินใจ
ผันตัวมาเป็นชาวไร่ออ้ ยสมัยใหม่อย่างเต็มตัวว่า เธอมีความประทับใจ
ในความเป็นเกษตรกรซึง่ เป็นอาชีพทีห่ ล่อเลีย้ งเธอมาจนเติบใหญ่
“เหมือนทีพ่ อ่ พูดค่ะ การได้มาท�างานทีบ่ า้ น มันเป็นทีข่ องเราเอง
มันจะสบายใจไปอีกแบบ ได้เป็นนายตัวเอง ถามว่างานยากไหม ตอนยุง่
มันก็ยาก ยากตรงเราต้องอยูก่ บั มันเพือ่ เรียนรู้ ให้รจู้ ริง ๆ ต้องท�างาน
แข่งกับเวลา ท�าให้ทนั เวลา แต่พอผ่านช่วงยุง่ ไปได้ โรงงานปิดหีบแล้ว
คราวนีอ้ ยูบ่ า้ นมีเวลาว่างก็เอามานัง่ วางแผนคิดท�าเรือ่ งอืน่ ได้อกี มากเลย
อย่างที่หนูบอกไว้แล้วแต่ต้นว่าแม้มันจะยากสักแค่ไหน ก็ไม่มีอะไร
เกินความสามารถของคน ตอนนี้ดีขึ้นจากแต่ก่อนมากค่ะ เพราะว่า
แต่ก่อนสมัยพ่อนี่ต้องลงมือท�าทุกอย่างเองเลย แต่พอบ้านเรามี
รถตัดอ้อย มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก็สะดวกสบายขึน้ ค่ะ เมือ่ ก่อนใช้คน
ตัดอ้อย ค่าแรงก็ตอ้ งจ่าย อาหารการกินก็ตอ้ งท�าให้เขากินด้วย ตอนนี้
ก็ไม่ต้องหาให้ใครกินแล้ว ประหยัดตรงนี้ไปได้อีก เปลี่ยนไปเป็นค่า
น�า้ มันแทน ถึงจุดนีก้ ต็ อ้ งบอกว่าอุปกรณ์เครือ่ งไม้เครือ่ งมือมันท�าให้
ชีวติ เราดีขนึ้ จริง ๆ หนูมเี วลาอยูก่ บั ครอบครัวมากขึน้ ค่ะ” กุก๊ กิก๊ กล่าว

ในอนาคต หากมีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ที่เอื้อ
ให้การท�าไร่สมัยใหม่ของเธอง่ายขึน้ เธอก็พร้อมเปิดรับและ
เรียนรู้ เพื่อให้กิจการงานในไร่อ้อยของเธอนั้นง่ายขึ้นไปอีก
เธอเองในฐานะคนรุน่ ใหม่จงึ ฝากมาถึงคนรุน่ ราวคราวเดียวกัน
กับเธอซึ่งเป็นลูกหลานชาวไร่ที่ยังกลัวความล�าบากจากการ
ท�าไร่วา่
“คนอืน่ อาจมองว่างานไร่ไม่ใช่งานของลูกผูห้ ญิง ไม่ใช่
งานของเด็กสมัยใหม่ เป็นงานของคนรุน่ เก่า แต่ในฐานะทีก่ กิ๊
เข้ามาท�างานในไร่แล้ว อยากจะบอกคนทีช่ อบคิดว่าท�าไร่ทา� นา
นีม่ นั ร้อนมันเหนือ่ ยเหลือเกินว่า คิดกันแบบนัน้ มันไม่ผดิ หรอก
พอมาท�าจริง ๆ เราก็พบว่ามันเหนือ่ ยแรก ๆ เท่านัน้ แหละ
แต่พอเรียนรูไ้ ปเรือ่ ย ๆ เราจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบา
ได้ดว้ ยเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาช่วยทุน่ แรงเรา มิตรผลก็มาแนะน�า
อยูต่ ลอดแหละ ทีก่ กิ๊ เลือกจะท�าไร่ออ้ ยต่อไปเรือ่ ย ๆ นีก่ เ็ พราะ
ว่าเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ นีม่ เี ข้ามาไม่ใช่แค่เรือ่ ย ๆ นะ
แต่มนั เข้ามาอย่างเร็วและแรงด้วย นัน่ ก็เท่ากับว่างานของเรา
ก็จะง่ายขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยใช่ไหมล่ะ (หัวเราะ)”
กุก๊ กิก๊ กล่าวทิง้ ท้ายด้วยความสุข
และนี่ คื อ เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง แล้ ว ในแบบ
Nothing Impossible โดยเธอคนนี้
“มินตรา กิที”

่ อำจมองว่ำงำนไร่ไม่ใช่งำนของ
คนอืน
ลูกผูห
้ ญิง ไม่ใช่งำนของเด็กสมัยใหม่
่ ก
เป็นงำนของคนรุน
่ เก่ำ แต่ในฐำนะทีก
ิ๊
เข้ำมำท�ำงำนในไร่แล้ว อยำกจะบอก
่ อบคิดว่ำท�ำไร่ทำ� นำนีม
่ น
คนทีช
ั ร้อน
่ ยเหลือเกินว่ำ คิดกันแบบนัน
มันเหนือ
้
มันไม่ผด
ิ หรอก พอมำท�ำจริง ๆ เรำก็พบว่ำ
่ ยแรก ๆ เท่ำนัน
มันเหนือ
้ แหละ แต่พอเรียนรู้
่ ย ๆ เรำจะสำมำรถผ่อนหนักให้เป็นเบำได้
ไปเรือ
ด้วยเทคโนโลยีทเี่ ข้ำมำช่วยทุน
่ แรงเรำ

ไม่มีอะไร
ที่เป็นไปไม่ได้
ส�าหรับ
“มินตรา กิที”

www.mitrpholmodernfarm.com
www.mitrpholmodernfarm.com
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ต�ำบลมิตรผล
ร่วมพั ฒนำ

โครงกำรท�ำตำมพ่ อ ปลูกเพ(ร)ำะสุข
่ ัมผัสได้
กับควำมสุขทีส
ผู้เขียน - คุณกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
ผูอ
้ า� นวยการด้านพั ฒนาชุมชนเพื่ อความยัง
่ มิตรผล
่ ยืน กลุม

่ ต
สวัสดีคะ่ พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่ทก
ุ ท่าน... หากจะพู ดถึงโครงการทีม
ิ รผลท�าร่วมกับพี่ นอ
้ งชาวไร่ออ
้ ยหลายท่านคงจะพอจ�า
“โครงกำรท�ำตำมพ่ อ ปลูกเพ(ร)ำะสุข” กันได้นะคะ โครงการนีเ้ ป็นการน้อมน�าเอาศาสตร์พระราชาด้านการท�าเกษตรทฤษฏี
ใหม่มาสูเ่ กษตรกรชาวไร่ออ
้ ยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ให้แบ่งพื้ นทีใ่ นแปลงมาท�าเกษตรผสมผสานนอกเหนือจากการท�าอ้อย
้ เ็ ข้าสูป
เป็นหลัก เผลอแป๊บเดียวโครงการนีก
่ ท
ี ส
ี่ ามแล้วนะคะ เรามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม 3 ปี กว่า 8,000
้ เรือ
่ ด
่ ย ๆ เครือข่ายต�าบลมิตรผลร่วมพั ฒนาฉบับนี้ จะขอพา
ครัวเรือนแล้ว และเราได้เห็นรูปธรรมความส�าเร็จทีช
ั เจนขึน
้ ของครัวเรือนเกษตรกรชาวไร่ออ
่ เราจะวัดความสุขกันอย่างไร
พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่มาร่วมสัมผัสกับความสุขทีเ่ กิดขึน
้ ย ซึง
ไปติดตามกันเลยค่ะ

หลังจากด�าเนินโครงการมาได้กว่า 2 ปี ทางคณะท�างานต้องการทราบว่าโครงการทีท่ า� อยูน่ ไี้ ด้เกิดประโยชน์กบั พีน่ อ้ งชาวไร่ออ้ ยมากน้อย
แค่ไหน เราหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยท�าการวิจัยประเมินผลโครงการท�าตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข เป็นคณะอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยท�าการประเมินโครงการ ตัง้ แต่การด�าเนินงานและผลทีไ่ ด้รบั มีการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 288 คน รวมถึงผู้บริหาร และคณะท�างานแต่ละโรงงาน รวม 83 คน เพื่อให้ทราบว่าที่ผ่านมา
การด�าเนินงานท�าได้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรแค่ไหน และมีอะไรที่ควรปรับปรุง นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบว่าโครงการ
ของเรา ปลูกเพ(ร)าะสุขได้ดแี ค่ไหน เรามีการวัดดัชนีความสุขของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการอีกด้วย พีน่ อ้ งมิตรชาวไร่อยากรูก้ นั แล้วใช่มยั้ คะ
ว่าดัชนีความสุข เค้าวัดกันอย่างไร เราแบ่ง “ความสุข” ออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ค่ะ
ด้ำนสุขภำวะ

ด้ำนเศรษฐกิจ
การที่พี่น้องเกษตรกรมีความสุข
จากการลดค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า อาหารเพราะ
มีการปลูกอยูป
่ ลูกกิน และมีเหลือก็ขาย
เป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้
หลักจากการท�าไร่ออ
้ ย ดังเช่นค�าสัมภาษณ์
ของเกษตรกร ที่ก ล่ า วว่ า “ตั้ ง แต่ ท� า
เกษตรผสมผสานปลู ก ผั ก หลายอย่ า ง
้ งไก่ไข่ดว
เลีย
้ ย ก็ทา� ให้ลดค่าใช้จา่ ยในการ
้ ของได้เหมือนกัน อาจจะไม่ใช่จา� นวน
หาซือ
มากมายแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปหา
้ ข้างนอก เพราะเราไปเก็บทีส
่ วนทีเ่ รา
ซือ
ปลูกมากินได้ โดยเฉพาะ ผัก ปลา และ
่ อ
ไข่ไก่ นีถ
ื ว่าเป็นอาหารหลักนะ”
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เกษตรกรมีความสุขอันเกิดจาก
่ ลอดภัยด้วย
การรับประทานอาหารทีป
ความมัน
่ ใจว่าไร้สารเคมี เพราะลงมือ
ปลู ก เอง เลี้ ย งเองทุ ก อย่ า ง โดย
เน้นการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบวิถี
อิ น ทรี ย์ ดั ง ค� า ที่ ว่ า “กิ น ทุ ก อย่ า ง
่ ลูก ปลูกทุกอย่างทีก
่ น
ทีป
ิ ” เกษตรกร
ชาวไร่ออ
้ ยได้กล่าวถึงความสุขประเด็น
นี้ไว้ว่า “เวลาท�าอาหารเราก็เอาของ
่ วนเรามาท�าโดยเฉพาะพวกผักเนีย
่
ทีส
้ ข้างนอกเขาน่าจะใส่ยาเยอะแต่ถา้
ถ้าซือ
เราปลูกเองเราก็มน
ั่ ใจว่าปลอดภัยต่อ
สุขภาพแน่นอน”

www.mitrpholmodernfarm.com
มี
www.mitrpholmodernfarm.com
นาคม-เมษายน 2563

ด้ำนทรัพยำกร
และสิง
่ แวดล้อม
เป็นผลส�าเร็จที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยภูมิใจต่อ
การจัดการและการออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้ นที่
่ อง
ให้เป็นระบบตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้ นทีข
ตนเอง นอกจากนีเ้ กษตรกรชาวไร่ออ
้ ยยังมีความสุข
จากการลดใช้สารเคมี หันมาใช้สารอินทรียท
์ เี่ ป็นมิตร
กับสิง
่ แวดล้อม ดังเช่นการบอกเล่าของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยถึงประสบการณ์ท่ีท�าให้เกิดความสุขไว้
่ ลูกแบบไม่ได้
ดังนี้ “รูส
้ ก
ึ ว่าตนเองท�าได้คอ
ื เดิมทีป
เข้าใจว่าต้องแบ่งสัดส่วน ต้องคิดวิเคราะห์พื้นที่
แต่ พ อได้ ล องท� า ก็ ท� า ให้ เ รารู้ พื้ นที่ แ ค่ ไ ม่ ถึ ง ไร่ ก็
ปลูกได้หลายอย่าง ปลูกผัก ผลไม้ สมุนไพร ข้าว
ท�าบ่อเลี้ยงปลา ท�าเล้าไก่ และตรงพื้ นที่ปลูกผัก
่ ย ๆ ท�าให้รส
ก็หมุนเวียนปลูกได้เรือ
ู้ ก
ึ ภูมใิ จมาก”

ด้ำนสังคม
การที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความสุขอันมาจากการได้แบ่งปันผลผลิตการเกษตรกันภายในชุมชน รวมทั้งการได้แบ่งปันและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งความสุขด้านสังคมที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนถึงสัมพั นธภาพที่ดีภายในกลุ่มเกษตรกรชาวไร่
่ มโยงไปยังภาคีเครือข่ายภายนอกในบทบาทของเกษตรกรต้นแบบและปราชญ์ดา้ นเกษตร
อ้อยด้วยกันเอง ตลอดจนความสัมพั นธ์ทเี่ ชือ
ทฤษฎีใหม่ ความสุขด้านนี้ยังเผื่อแผ่มาถึงพี่ น้องเจ้าหน้าที่ของมิตรผลด้วยนะคะ ถ้าสังเกตุดี ๆ จะเห็นได้ว่าช่วง 2 ปีมานี้ เจ้าหน้าที่
้ ก็เพราะผักผลไม้จากพี่ นอ
มิตรผลหลายคนสุข “สมบูรณ์” ขึน
้ งเกษตรกรในโครงการนีเ่ องค่ะ ดังเช่นการบอกเล่าของเกษตรกรชาวไร่ออ
้ ย
ถึงการแบ่งปันผลผลิตให้กับผู้อื่นที่ว่า “นอกจากเราจะปลูกไว้กินเอง เรายังแบ่งให้ญาติ ๆ กับเพื่ อนบ้านให้เขาได้กินด้วย และถ้าหัวหน้า
(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) เข้ามาหาเราก็จะแบ่งให้ไปกินด้วย”

ด้ำนจิตใจ
การเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรชาวไร่ออ
้ ยก่อให้เกิดความสุขทางจิตใจและความรูส
้ ก
ึ ในมุมมองทีเ่ ป็นความสุขจากการ
ตระหนักรูแ
้ ละเข้าใจในความพอเพี ยง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ออ
้ ยมีความสุขบนพื้ นฐานการท�าเกษตรอย่างมีเหตุผลและความ
่ นเอง ดังเช่นทัศนะ
คุม
้ กัน รวมถึงความสุขทีเ่ กิดจากการกลับมาอยูร่ ว
่ มกันของลูกหลานเกษตรกร มาช่วยกันท�าเกษตรในพื้ นทีต
่ ล่าวว่า“ท�าได้เท่าทีท
่ า� ไม่ฝน
่ นเองมี มันเป็นความพอเพี ยง คือ เรามีทด
่ี น
ของเกษตรกรชาวไร่ออ
้ ยทีก
ื และท�าตามศักยภาพทีต
ิ
่ ค
ท�าอยู่ 3 ไร่ เราก็จะท�าแค่นี้ ไม่ขยายเพิ่ มเพราะแรงงานเราท�ากันเองแค่ 2 คนผัวเมีย นีก
็ อ
ื ท�าตามความพอเพี ยงของตนเอง”

จากการสอบถามเกษตรกรในโครงการเรา
พบว่าครัวเรือนเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีเ่ ข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 มีความสุขมากขึน้ โดย
ความสุ ข ในระดั บ ครั ว เรื อ นที่ เ ห็ น ได้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ได้แก่ การลด
รายจ่าย การพึง่ พาตนเองในการผลิต
อาหารทีป่ ลอดภัยไว้บริโภคในครัว
เรือน รวมทั้งการละเลิกอบายมุข
อันเป็นผลจากการพัฒนาแนวคิด
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิด
ขึน้ ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ เมื่อดูตาม 5 มิติพบว่า
เกษตรกรมีความสุขในมิติด้านจิตใจ
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือมีความสุขในด้าน
สุขภาวะ ซึง่ มีรอ้ ยละค่าเฉลีย่ ต่อคะแนนเต็ม
เท่ากับ ร้อยละ 84.0 และ 80.0 ตามล�าดับ

่ รำยด้ำน
ควำมสุขเฉลีย
ด้ำนเศรษฐกิจ
ด้ำนสุขภำวะ
ด้ำนทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม
ด้ำนสังคม
ด้ำนจิตใจ

จากผลประเมินความสุขทัง
ิ องเกษตรกรชาวไร่ออ
้ ยทีเ่ ข้าร่วมโครงการนัน
้ งมิตรชาวไร่คงเห็นแล้วว่า ความสุขทัง
้ 5 มิตข
้ พี่ นอ
้
้
5 มิตท
ิ เ่ี กิดขึน มาจากการทีเ่ กษตรกรชาวไร่ออ
้ ยทีเ่ ข้าร่วมโครงการท�าตามพ่ อ ปลูกเพ(ร)าะสุข มีความมุง
่ มัน
่ ตัง
้ ใจสะสมองค์ความรู้
่ นประสบการณ์กน
จากการฝึกอบรมและแลกเปลีย
ั จนน�าไปสูก
่ ารปฏิบต
ั โิ ดยการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่รว
่ มกับแนวคิดเศรษฐกิจ
่ อ
่ ต
่ี อ
พอเพี ยง การรูจ
้ ก
ั ประมาณตน วางแผนการผลิตตามศักยภาพและทุนทีม
ี ยู่ ทัง
้ งการเพาะปลูก
้ ในด้านความเหมาะสมของพื้ นทีท
ความเหมาะสมของแรงงานในครัวเรือนทีเ่ ป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าเกษตร ตลอดจนความสามารถวางแผนและปรับระบบการผลิต
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ ความสุข 5 มิติท่ีเล่ามา พี่ น้อง
มิตรชาวไร่ได้เห็นแล้วว่าความสุขอยู่รอบ ๆ ตัวเรานี่เองนะคะ และถ้าอยากจะสัมผัสอย่างใกล้ชิด ก็ลองไปแวะเวียนที่ศูนย์
่ มเยียน
ปลูกเพ(ร)าะสุขในพื้ นทีใ่ กล้ ๆ ของพี่ นอ
้ งได้เลยค่ะ เรามีศน
ู ย์ ปลูกเพ(ร)าะสุขรวมกันถึง 101 ศูนย์ รอให้พ่ี นอ
้ งมิตรชาวไร่ไปเยีย
แบ่งปันความสุขกันได้นะคะ

www.mitrpholmodernfarm.com
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กลุม
่ มิตรผล ปันน�า้ ใจ
มอบไออุน
่ ...สูช
่ ม
ุ ชน

CSR

ในช่วงต้นเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา จากอุณภูมทิ ลี่ ดลง
ท�าให้อากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูหบี อ้อยทีม่ าพร้อมกับความ
หนาวเหน็บนี้ กลุ่มมิตรผลจึงจัดโครงการ “ปันน�้าใจ มอบ
ไออุน่ …สูช่ าวไร่ และชุมชน” โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กบั
ชุมชนและชาวไร่บริเวณรอบ 7 โรงงาน (ภูเวียง, ภูเขียว,
ภูหลวง, กาฬสินธุ,์ อ�านาจเจริญ, สิงห์บรุ )ี และ 4 โครงการ
ขยาย (เสลภูม,ิ บ้านไผ่, เกษตรสมบูรณ์, เพชรบูรณ์) เพือ่ ช่วย
บรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่
ชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว พร้อมส่งก�าลังใจ
ให้แก่ชาวไร่ในการส่งอ้อยเข้าหีบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การตัดอ้อยสด การบ�ารุงตออ้อยหลังตัด และไม่สนับสนุน
การใช้พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซตในไร่ออ้ ย..
ถึงแม้จะหนาวกาย แต่ไม่หนาวใจแน่นอน เพราะกลุม่ มิตรผล
อยูเ่ คียงข้างพีน่ อ้ งมิตรชาวไร่กนั ตลอดไป สร้างความประทับใจ
สร้างรอยยิม้ ความอบอุน่ ให้กบั ชาวไร่กนั ถ้วนหน้า
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โครงการขยายเพชรบูรณ์

จัดกิจกรรมสนับสนุน
โครงการ
ผักปลอดสารพิ ษ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีผ่ า่ นมา โครงการขยายเพชรบูรณ์รว่ ม
กับโรงเรียนในพืน้ ทีต่ า� บลห้วยใหญ่และต�าบลบ้านโคก อ�าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ�านวน 11 แห่ง จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการผักปลอดสารพิษ
น�าโดยตัวแทนทีมงานโครงการขยายเพชรบูรณ์ มอบปุย๋ อินทรียซ์ อยล์เมต
ส�าหรับใช้ในแปลงผัก เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสขุ ภาพทีด่ ี ได้บริโภคผัก
ทีส่ ะอาด ปลอดสารเคมี สามารถน�าผักทีป่ ลูกไว้ประกอบอาหารกลาง
วันในโรงเรียน แล้วยังเป็นอีกหนึง่ กระบวนการเรียนรู้ ให้นกั เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตั กิ ารเกษตรด้วยตัวเองอีกด้วย
www.mitrpholmodernfarm.com
www.mitrpholmodernfarm.com

MITR PHOL MODERNFARM

19

ห้องเรียน
ชำวไร่

PROPER USE
OF HERBICIDES
การใช้สารก�าจัด
วัชพื ชในอ้อยตอ
อย่างเหมาะสม

่ ต
อ้อยตอ คือ ก�าไร อย่างทีม
ิ รผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม
ได้กล่าวไว้ตลอดว่า การจะได้กา� ไรนัน
้ งบ�ารุง
้ เราก็ตอ
อ้อยตอเป็นอย่างดี การจัดการวัชพื ชก็เป็นขัน
้ ตอน
ที่ส�าคัญในการจัดการอ้อยตอ โดยสามารถท�าได้
หลายวิธี ได้แก่ การก�าจัดวัชพื ชโดยไม่ใช้สารก�าจัด
วัชพื ช เช่น การตัดอ้อยสดไว้ใบอ้อยคลุมดิน ช่วยลด
่ งจักร และ
และชะลอการงอกของวัชพื ช การใช้เครือ
การควบคุมก�าจัดโดยการใช้สารก�าจัดวัชพื ช หรือ
อาจจะใช้ทั้ง 2 วิธีการ มาผสมผสานใช้ตามความ
เหมาะสม
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ช่วงเดือน มิถน
ุ ายน–พฤศจิกายน
ก�าจัดวัชพืชที่เหลือในแปลง ก่อนที่จะไม่สามารถท�ากิจกรรม
ในแปลงได้ พิจารณาจากชนิดของวัชพืชและการเจริญเติบโต
ของอ้อย เช่น
การใช้แรงงานคน
การใช้สารก�าจัดวัชพืชแบบหลังงอกเฉพาะจุด ซึ่งมี
วิธกี ารเลือกใช้คล้ายกับช่วงคุมฆ่า (แต่ทสี่ า� คัญควรเลือกใช้สาร
ก�าจัดวัชพืชที่มีผลตกค้างในดินหรืออ้อยน้อยที่สุด)

พ.ย.

ช่วงเดือน ธันวาคม–กุมภาพั นธ์
ใช้สารก�าจัดวัชพืชแบบก่อนงอก (พ่นทับใบ) หลังตัดทันที
พิ จ ารณาจากชนิ ด ของวั ช พื ช และปั ย จั ย แวดล้ อ ม จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช เช่น
เลือกใช้ สารอินดาซิแฟลม อัตรา 20 ซี.ซี. และ ซัลเฟนทราโซน
อัตรา 250 ซี.ซี. ผสมน�า้ 100 ลิตรต่อไร่ ในพืน้ ทีส่ ามารถให้นา�้ ได้และ
สามารถพ่นทับใบอ้อยได้ (ก่อนอ้อยคลีใ่ บ) เลือกใช้ สารเพนดิเมทาลิน
อัตรา 400 ซี.ซี. และ อิมาซาพิค

หลังจำกตัดอ้อยและมีใบ
คลุมแปลง ใช้สำรก�ำจัด
วัชพื ชแบบก่อนงอก
(ยำคุมพ่ นทับใบ)
หรือพื้ นทีไ่ ฟไหม้

ธ.ค.

ต.ค.
อ้อยอำยุ
5-7 เดือน
ใส่ปย
ุ๋ เพิ่ มผลผลิต
+ ใช้สำร
ก�ำจัดวัชพื ช
้ ย
แบบฆ่ำ เถำเลือ
(เก็บงำน)

ก.ย.

ส.ค.

ม.ค.

ขัน
ั ิ
้ ตอนปฏิบต
ในกำรจัดกำรวัชพื ช
ในอ้อยตอ
อย่ำงถูกต้อง
ก.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
มิ.ย.

พ.ค.

หลังใส่ปย
ุ่
แต่งหน้ำอ้อยตอ
ใช้สำรก�ำจัดวัชพื ช
แบบก่อนและหลังงอก
(ยำคุม-ฆ่ำ)

ช่วงเดือน มีนาคม–พฤษภาคม
ใช้ใบอ้อยคลุมแปลง และใช้สารก�าจัดวัชพืชแบบก่อนและหลังงอก ในช่วงหลังใส่ปุ๋ยแต่งหน้า และให้น�้า หรือ ใช้สารก�าจัดวัชพืช
หลังงอก พิจารณาจากชนิดของวัชพืช และการเจริญเติบโตของอ้อย (พ่นเป็นจุด) เช่น
ใช้สารอินดาซิแฟลม อัตรา 20 ซี.ซี. และ ซัลเฟนทราโซน อัตรา 250 ซี.ซี.
ผสมน�้า 100 ลิตรต่อไร่ ในพื้นที่สามารถให้น�้าได้ เพื่อควบคุมวัชพืช
หรือ ผสมสารไตรคลอเพอร์ อัตรา 125 ซี.ซี. ผสมน�้า 100 ลิตรต่อไร่ เพื่อก�าจัดวัชพืชใบกว้าง และเถาเลื้อย
หรือ ผสมสารกลูโฟซิเนต แอมโมเนียม อัตรา 700 ซี.ซี. ผสมน�้า 100 ลิตรต่อไร่ เพื่อก�าจัดวัชพืชใบแคบ
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JUST TRY IT

คนเก่ง
มิตรชำวไร่

“อ�านวย สิงห์ส�าราญ”
มิตรชาวไร่มือเก๋า
ที่หัวใจไม่เคยหยุดพั ฒนา
“ถ้าไม่ลองดู ก็ไม่รู้
ว่าความต่างเป็นยังไง”
การจะท� า ไร่ อ้ อ ยให้ ส� า เร็ จ
ได้น้ัน หากยังท�าอยู่แบบเดิม
ซ�า้ ๆ ตลอดเวลา คงยาก
ที่ จ ะเห็ น ผลลั พ ธ์ ใ หม่ ใ น
ปั จ จุ บั น ที่ โ ลกหมุ น ไปสู่
ยุค 5G แล้ว การปรับเปลี่ยน พั ฒนา และคิดหา
่ ะเจาะ
หนทางต่อยอดจึงเป็นดัง
่ สว่านดอกส�าคัญทีจ
ทะลุเข้าไปให้ถึงแก่นเคล็ดลับการท�าไร่อ้อยสมัยใหม่
มิ ต รชาวไร่ มื อ เก๋ า ที่ ผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวมาอย่ า ง
โชกโชนจึงพลาดไม่ได้ท่ีจะต้องมองหาแนวทางการ
ปรั บ ขยั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารท� า ไร่ กั น ใหม่ เ พื่ อไว้ ล าย
ความเก๋าไว้ให้โลกระบือ...(อีกครัง
้ )

คนเก่งมิตรชาวไร่ฉบับนีจ้ งึ ขอพามิตรชาวไร่มาท�าความรูจ้ กั กับมิตรคนเก่งผูม้ ากประสบการณ์ทา่ นหนึง่ ของเราทีค่ ลุกคลีอยูใ่ นวงการอ้อย
มานานเกือบสองทศวรรษ จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สวมบทบาทการเป็นลูกจ้างที่ไม่ย่อท้อ จึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างให้การสนับสนุน
จนเติบใหญ่ดว้ ยความพากเพียรส่วนตน ท�าให้ทกุ วันนี้ เขากลายเป็นเจ้าของโควตาส่งอ้อยเฉียดหมืน่ ตัน กว่าจะมาถึงจุดนีไ้ ด้ตอ้ งผ่านบทพิสจู น์
มามากมาย เราก�าลังพูดถึง คุณอ�านวย สิงห์สา� ราญ มิตรชาวไร่จากภูหลวงขึน้ แท่นมิตรชาวไร่ “มือเก๋า” ทีป่ จั จุบนั ยังคงไม่หยุดทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
เริม
่ ต้นจำกกำรเป็นลูกจ้ำง

คุณอ�านวย ในวัย 44 ปี เล่าให้ฟงั ว่า ประสบการณ์ในวงการอ้อย
ของตนเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2535 เมือ่ ครัง้ ยังเป็นวัยรุน่ ได้มโี อกาสท�างาน
เป็นพนักงานขับรถไถของเถ้าแก่ท่านหนึ่ง ต่อมาก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมา
เรื่อย ๆ ได้เป็นหัวหน้าคนงาน จนไต่เต้าขึ้นมาเป็นลูกไร่ของเถ้าแก่
ท่านเดิม แล้วขยับขยายมาเปิดโควตาส่งอ้อยของตนเอง
“ตอนนัน้ ก็เป็นหัวหน้าคนงานอยู่ แล้วเถ้าแก่กแ็ บ่งทีใ่ ห้มาปลูก
อ้อย ตอนแรกเราก็ทา� แบบเป็นลูกไร่เขาก่อน จากนัน้ ก็มาเปิดโควตา
ของตัวเองช่วงปี พ.ศ.2545 เริ่มจาก 500 ตัน” คุณอ�านวยกล่าว
และเสริมต่อว่า ปัจจุบนั โควตาส่งอ้อยของตนมีอยูร่ าว 8,800 ตันแล้ว
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เมือ่ ถามคุณอ�านวยว่า เหตุใดจึงไม่คดิ ประกอบอาชีพอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
ชาวไร่ออ้ ย ค�าตอบทีไ่ ด้รบั คือ “ผมว่าเป็นเพราะถูกปลูกฝังอย่างนัน้ มา
ชีวิตวัยเด็กก็รับจ้างอยู่ในไร่อ้อยมาตลอด อยู่กับเถ้าแก่เขามาตลอด
ขับรถไถ ให้น�้า ให้ยา จนมาขับสิบล้อ จนได้ท�าไร่ พอคลุกคลีอยู่ใน
วงการอ้อยมาตลอด ไม่รจู้ ะไปท�าอะไรอย่างอืน่ เราคลุกคลีอยูก่ บั แบบนี้
แล้วก็คดิ ว่าเราควรจะเอาดีทางใดทางหนึง่ สักอย่าง แล้วไปให้สดุ ทาง
ไปเลย สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่ท�าอย่างอื่น เลือกท�าไร่อ้อย
นี่แหละ ถ้านับตั้งแต่ปี 2535 ก็อยู่กับอ้อยมาประมาณ 27 ปีแล้ว
นะครับ และคงจะอยู่ต่อไป”

่ งจักรมำใช้ ได้ประโยชน์เต็ม ๆ
ลองน�ำเครือ

ด้วยความเป็นมือเก๋าในการท�าไร่อ้อย คุณอ�านวยจึงตัดสินใจที่จะ
น�าเอาเครื่องจักรมาใช้ในการท�าไร่ เพราะพิจารณาแล้วว่ามีส่วนช่วยลด
ทั้งต้นทุนและแรงงานคน รวมถึงลดการเผาใบอ้อยไปได้ในตัว
ประเด็นเรือ่ งการลดต้นทุนแรงงานนัน้ คุณอ�านวยเล่าให้เราฟังว่าเกิด
จากการทีแ่ รงงานคนเริม่ หายากขึน้ “ถ้าเราท�าอ้อยแค่ 10-20 ไร่ มันก็คง
ไม่จา� เป็น แต่ถา้ เราท�า 300-500 ไร่ขนึ้ ไปล่ะ ผมว่าถ้าใช้แรงงานคนอย่างไร
มันก็ท�าไม่ทัน เราเลยจ�าเป็นต้องใช้รถตัด เพราะจะได้ตัดส่งเข้าหีบได้ทัน
ถ้าไม่ทันจะเกิดความเสียหายมากกว่า แรงงานคนนี่เริ่มหายากขึ้นไป
ทุกวันนะ ต้องลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือรุ่นใหม่เข้ามาช่วยท�าไร่
เราถึงจะไปได้ตอ่ ”
คุณอ�านวยมองภาพการท�าไร่ในอนาคตว่า หากมีการน�าเครื่องจักร
โดยเฉพาะรถตัดอ้อยมาใช้ในไร่มากขึ้น ยิ่งช่วยลดแรงงานคนได้มหาศาล
อ้อยหมื่นตันอาจใช้แรงงานเพียง 5 คน ก็สามารถตัดอ้อยให้ลุล่วงได้ทัน
เวลา ในขณะทีป่ จั จุบนั รถตัดอ้อยยังมีไม่มาก ประกอบกับพืน้ ทีบ่ างส่วนยัง
ไม่ได้ปรับให้รถตัดอ้อยสามารถเข้าไปท�างานได้ ท�าให้ลา่ สุดอ้อย 8,800 ตัน
ต้องใช้คนงานถึงเกือบ 30 คน จึงตัดอ้อยแล้วเสร็จ น�ามาสู่ความคิดเรื่อง
การบริหารจัดการเครื่องจักรสมัยใหม่ให้ทันโลก ท�างานด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และต้องท�าให้ทันเวลา
ชาวไร่มือเก๋าเสริมต่อว่า จากนี้ไปจะทยอยปรับพื้นที่ไปเรื่อย ๆ
ให้สามารถใช้รถตัดอ้อยเข้าไปท�างานแทนคนให้ได้ทงั้ หมดในอนาคต เพราะว่า
มีเครื่องมือส�าหรับปรับพื้นที่แล้ว เพียงแต่เพิ่งเริ่มปรับพื้นที่อย่างจริงจัง
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ยังมีพื้นที่บางส่วนยังคงต้องใช้แรงงานคนอยู่
อย่างไรก็ตาม การตัดอ้อยส่งโรงงานน�้าตาลมิตรผลในฤดูกาลที่ผ่าน
มานี้ คุณอ�านวยยอมรับว่ายังใช้แรงงานคนเป็นจ�านวนไม่น้อยอยู่ “หีบที่
ผ่านมานี้ต้องใช้คนงานเพิ่มขึ้น เพราะว่าเราเลือกแล้วว่าจะไม่จุดไฟ ไม่ท�า
อ้อยไฟไหม้ แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าตัดอ้อยเข้าหีบได้ทันไหม ปีนี้จึงต้องเพิ่ม
คนงาน 20 คน เฉพาะคนตัดอ้อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ผมใช้แรงงานต่างประเทศหมด
ส่วนคนไทยที่เคยจ้างเขา เขาก็รวยกันหมดแล้วบ้าง เลิกท�ากันไปแล้วบ้าง
เราก็ไม่รจู้ ะไปหาจากทีไ่ หน ผมเลยคิดว่ามันต้องเปลีย่ นแปลง ถ้าอีกหน่อย
แรงงานต่างประเทศเขาไม่มา หรือมาไม่ได้ มันจะไม่มีคนท�าแล้ว ดังนั้น
เราจึงต้องพัฒนาการท�าไร่อ้อยด้วยเครื่องจักรทั้งหมดให้ได้”

่ เลิกจุดไฟเผำอ้อย...
เมือ

และด้วยเพราะว่าเลือกที่จะตัดอ้อยสดงดอ้อยไฟไหม้
นีเ่ อง ทีเ่ ป็นแรงจูงใจส�าคัญทีท่ า� ให้คณ
ุ อ�านวยตัดสินใจซือ้ เครือ่ ง
อัดใบอ้อยมาใช้ “หลัก ๆ ก็เรื่องนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ให้
จุดไฟเผาอ้อย เราจึงต้องตัดอ้อยสด โรงงานเองได้ปรับสัดส่วน
การรับอ้อยไฟไหม้ลดลงสนองนโยบายรัฐบาล ยิ่งเป็นโอกาส
ให้เราตัดสินใจซื้อเครื่องอัดใบอ้อยได้ง่ายขึ้น ซื้อมาเอาไว้อัด
ใบอ้อยหลังตัดอ้อยสดแล้วยังส่งขาย ได้เงิน ถือเป็นรายได้เข้า
มาอีกทางหนึ่ง” คุณอ�านวยกล่าว
นอกจากนี้ ชาวไร่มอื เก๋าของเรายังเล่ารายละเอียดเจาะลึก
ลงไปเพิ่มเติมว่า “ที่มาสนใจเรื่องเครื่องอัดใบอ้อย เพราะเคย
ศึกษาดูตวั อย่างมาบ้าง พอดูแล้วก็รสู้ กึ ว่ามันเป็นผลดี สร้างรายได้
ท�าให้เรามีเงินเพิม่ ขึน้ มาอีก ยิง่ พอมิตรผลเข้ามาส่งเสริมด้วยก็เลย
ตัดสินใจได้ไม่ยาก ยิง่ ปีนเี้ ป็นปีแรกทีม่ ติ รภูหลวงรับซือ้ ใบอ้อย
ปีแรกเราก็ได้เงินมาเพิม่ อีกตันละ 1,000 บาทแบบไม่หกั ความชืน้
เวลาเราตัดอ้อยไร่หนึง่ ก็ได้ใบอ้อยตันนิด ๆ ถ้าตัด 2,000 ไร่ ก็ได้
ใบอ้อยอีก 2,500 ตัน พอได้เอามาแบ่งเบาภาระเรือ่ งเงินซือ้ รถตัด
(หัวเราะ) ไปได้ แต่กอ่ นหน้านีก้ ป็ รึกษาคนมีประสบการณ์เรือ่ งนี้
มาก่อนเรา เขาก็บอกว่าท�าแนวนี้นี่โอเคเลยนะ ได้รายได้ดี
เลยล่ะ พอเปลีย่ นมาท�าไร่สมัยใหม่ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือก็ตอ้ งพร้อม
ตอนนีม้ คี รบแล้ว ทัง้ รถตัดอ้อย ทัง้ เครือ่ งอัดใบอ้อย พอรถตัด
วิง่ ไปท�างานทางไหน ตัดอ้อยสดทิง้ ใบไว้ ก็ใช้เครือ่ งอัดใบอ้อย
ตามเก็บกวาดอัดเป็นก้อนส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ทางกลุ่ม
มิตรผลเขารับซือ้ มาแนวนีด้ กี ว่าจริง ๆ”
คุ ณ อ� า นวยเน้ น ย�้ า ว่ า การมี ร ถตั ด อ้ อ ยและเครื่ อ งอั ด
ใบอ้อยท�างานประสานกันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก นอกจากจะมี
ประโยชน์สร้างรายได้เสริมให้ตนเองแล้ว การไว้ใบอ้อยบางส่วน
จากการตัดอ้อยสดไว้คลุมดินยังช่วยบ�ารุงดินได้อีกทางหนึ่ง
และยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายรัฐ
ด้วย งานนี้เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว
ส�าหรับแผนการในอนาคต คุณอ�านวยยังคงเน้นทีก่ ารปรับ
พืน้ ทีร่ องรับรถตัด เพือ่ ให้เครือ่ งจักรกลสมัยใหม่สามารถท�างาน
ได้เต็มศักยภาพมากขึ้นและเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น จึงเริ่ม
ศึ ก ษาเจาะลึ ก ลงไปถึ งหลั ก การท� า ไร่ ส มั ย ใหม่ แบบมิต รผล
โมเดิรน์ ฟาร์ม เพือ่ น�ามาประยุกต์ใช้ในกิจการงานไร่ของตนเองต่อไป
่
คุณอ�านวยยังทิง
้ ท้ายฝากมาถึงมิตรชาวไร่ทา่ นอืน
ที่ อ าจยั ง ลั ง เลใจเรื่ อ งการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
น้ อ ยใหญ่ ม าใช้ ใ นไร่ อ้ อ ยของตนเองว่ า “หากมี โ อกาส
เราต้ อ งไม่ ห ยุ ด พั ฒนา อยากให้ พ วกเราเกษตรกร
ได้ เ รี ย นรู้ แ ล ะ หั น ม า ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ไ ม้ เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก ษ ต ร
สมั ย ใหม่ จะได้ ทุ่ น ค่ า แรง เพิ่ มความสะดวกรวดเร็ ว
ในการท� า ไร่ จะได้ ทั น เวลาในทุ ก ขั้ น ตอน ต้ อ งบอกว่ า
ถ้ายังไม่ลองท�า ไม่ลองศึกษานับแต่วันนี้ ก็จะไม่มีทางรู้
ว่ามันดีกว่าการท�าไร่อ้อยแบบเดิมเป็นไหนไหน”
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เทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก

Plant

Factory
พื ชผักปลอดภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน : คุณบุษยำ พรมทำ
่ ำงแผนกลยุทธ์กลุม
เจ้ำหน้ำทีว
่ ธุรกิจอ้อย

่ า : https://thai.alibaba.com/product-detail/hydroponic-and-aquaponic-system-for-plant-factory-60706496081.html
ทีม

่ า : https://www.matichon.co.th/prachach
ทีม
uen/news_1429045

ในปั จ จุ บั น จากสภาพภู มิ
่ ปรปรวนส่งผลกระทบ
อากาศทีแ
กับการท�าการเกษตร ที่ยากต่อ
การควบคุ ม อี ก ทั้ ง กระแสรั ก
สุขภาพ ที่นับวันยิ่งต้องจับตา
มอง เนื่องจากสังคมคนเมือง
ในปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ ทั้ ง ฝุ่ น
้
ละออง โรคระบาดทีเ่ กิดจากเชือ
ไวรัส อย่างโควิด–19 ยิ่งต้อง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
อยูเ่ สมอ

การรับประทานพืชผักทีป่ ลอดภัยจากสารตกค้างทีย่ ากต่อการมองเห็นด้วยสายตาก็ยากขึน้ จะดีกว่าไหมหากเราสามารถปลูกพืชผักทานเอง
ได้ในครัวเรือน อีกทั้งยังต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้อีกทางนึง วันนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจะมาแนะน�าให้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า
“โรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory” สามารถปลูกพืชในตึก อาคาร และบ้านเรือนได้โดยไม่ต้องมีพื้นที่มหาศาลหรือดินก็สามารถปลูกได้
ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่หลายประเทศให้ความสนใจมากขึ้น การผลิตควบคุมด้วยเทคโนโลยีท�าให้ปราศจากโรคและ
แมลง ปลอดสารเคมี ท�าให้โรงงานผลิตพืชเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่หันมารักสุขภาพ บริโภค
ผักทีป่ ลอดภัยจากสารเคมี ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการควบคุมสารอาหารต่าง ๆ เช่น ผักกาดขาวโพแทสเซียมต�า่ ส�าหรับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
เป็นต้น ตลอดจนสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ท�าให้คาดว่าโรงงานผลิตพืชจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

Plant Factory

เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางเลือกที่น�ามาประยุกต์
ใช้ในการปลูกพืชทีม่ สี ารมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืช
ในกลุม่ สมุนไพร เทคโนโลยีนสี้ ามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ
เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น
แร่ธาตุตา่ ง ๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ เป็น
ปัจจัยหลักทีพ่ ชื ใช้ในการเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟ
LED เป็นแหล่งก�าเนิดของแสง เนื่องจากให้ความร้อน
น้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟมากกว่า และ
สามารถเลือกสีของแสงตามความเหมาะสมของต้นพืชได้
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จากการผลิตพืชผักในระบบปิดหรือ
กึ่ ง ปิ ด ที่ ส ามารถควบคุ ม สภาพแวดล้ อ ม
ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญ
เติ บ โตของพื ช ซึ่ ง เทคโนโลยี ดั ง กล่ า ว
ทีพ่ ฒ
ั นาจากองค์ความรูแ้ ขนงต่าง ๆ ทัง้ ด้าน
สรีรวิทยาพืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึง
การจัดการเทคโนโลยี ท�าให้มศี กั ยภาพทีจ่ ะ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น รู ป แบบการท� า ฟาร์ ม ใน
อนาคตของประเทศไทย (Future Farm in
Thailand) โดยระบบนี้สามารถปลูกพืช
ได้มากกว่า 10 ชัน้ ขึน้ กับชนิดของพืชนัน้ ๆ
เป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะส�าหรับผู้ที่มีพื้นที่จ�ากัด
่ า : https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.
ทีม
php?view_item=337

จุดเด่น

สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ผลผลิตสูงมากขึ้น 10 เท่า
ทั้งด้านอัตราการผลิตที่ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรในการผลิต
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพราะช่วยลดการใช้สารเคมีจากการก�าจัดศัตรูพชื
Plant
วัชพืช และโรคพืช ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ปราศจากสารพิษ
Factory
ลดการใช้ทรัพยากรน�้าและธาตุอาหาร โดยใช้น�้าเพียง 10%
และใช้ปุ๋ยเพียง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิม
สามารถปลูกพืชได้ในทุก ๆ สภาพอากาศ และในทุก ๆ พื้นที่ รวมทั้งไม่ได้รับผลกระทบ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
มีระยะการเก็บเกี่ยวที่สั้นลง และมีอายุหลังการเก็บนานขึ้น ท�าให้ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
สามารถเพิ่มคุณภาพของพืชด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เช่น การเพิ่มวิตามิน
สารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งสารสกัดที่ใช้เป็นยารักษาโรค
มีการเพิ่มศักยภาพการตลาดที่มีความเติบโตในด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยส่งวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมยา
เวชส�าอาง และในกลุ่มคนที่ต้องการพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หรือ Functional Food
ส�าหรับผู้ป่วย และการป้องกันโรค รวมทั้งยังสามารถผลิตพืชมูลค่าสูงอื่น ๆ ที่ไม่สามารถปลูกได้ในระบบปกติ
ปัจจุบันมีการลงทุนการผลิตพืชในระบบ Plants Factory ในอัตราก้าวกระโดด และมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท�า LED Plant Factory อยู่ที่ประมาณ 127,000 บาท/ตารางเมตร
สามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 75,000 บาท/ตารางเมตร จะคืนทุนได้ประมาณ 1-2 ปี

ของกำร
ปลูกพื ชแบบ

พี่ น้องมิตรชาวไร่เห็นหรือไม่คะว่าการท�า Plant Factory หรือโรงงานผลิตพื ชนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเทคโนโลยี
ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ให้ ค นรุ่ น ใหม่ หั น มาสนใจการเกษตรที่ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของประเทศและกลั บ สู่ ภู มิ ล� า เนา เพื่ อพั ฒนา
ถิ่ น ก� า เนิ ด สร้ า งภู มิ สั ง คมที่ แ ข็ ง แรงตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ อี ก ทั้ ง ในสั ง คมเมื อ งก็ ส ามารถสร้ า ง
พื้ นที่ สี เ ขี ย วในตั ว อาคาร ไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งมี พื้ นที่ ม หาศาลก็ ส ามารถปลู ก พื ชผั ก สมุ น ไพร รั บ ประทานได้ เ อง ทั้ ง สะอาด
ปลอดภั ย สดใหม่ ใกล้ ค รั ว พร้ อ มประกอบอาหาร แต่ ทั้ ง นี้ ห ากเราจะท� า เป็ น ธุ ร กิ จ เราต้ อ งมี ก ารวางแผนการผลิ ต
ควบคู่ ไ ปด้ ว ย เรื่ อ งการตลาดต้ อ งให้ ค วามส� า คั ญ ว่ า พื ชชนิ ด ไหนที่ ยั ง ไม่ เ พี ยงพอต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
เพื่ อเข้าถึงช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งมอบผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ถูกใจผู้บริโภคต่อไปค่ะ
ทีม่ า : https://www2.mtec.or.th/nacadmin/exhibition/files/005829_1519728750_5a95386e36ef8.pdf
www.mitrpholmodernfarm.com
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ของเล่น
ชำวไร่

NDVI

กับกำรเกษตร
และภัยแล้ง
ผูเ้ ขียน - คุณอิทธิชย
ั เชาว์มน
่ั
เจ้าหน้าทีร่ ะบบสารสนเทศการบริหารจัดการไร่

NDVI คืออะไร

Normalized Difference Vegetation Index
่ ในตัว
(NDVI) หรือ ดัชนีความแตกต่างพื ชพรรณเป็นหนึง
้ ง
่ ย
บ่งชีถ
ึ พื้ นทีภ
ั แล้ง ทีไ่ ด้มาจากการค�านวณค่าการสะท้อน
ในภาพถ่ายจากดาวเทียม NDVI นิยมใช้กน
ั อย่างแพร่หลาย
จากพื้ นฐานความสัมพั นธ์ทว
ี่ า่ "บริเวณทีเ่ กิดสภาวะภัยแล้ง
มักจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของพื ช" สิง
่ ทีเ่ ราจ�าเป็นต้อง
่ า� นวณได้ จะมีคา่ ตัง
เข้าใจอีกอย่างก็คอ
ื ค่า NDVI ทีค
้ แต่ -1
่ ื ชสมบูรณ์ ค่า NDVI ทีค
่ า� นวณได้
ถึง 1 แบ่งเป็นบริเวณทีพ
จะมีค่า ใกล้เ คียง 1 คือยิ่งมี ค่า ใกล้ เ คี ยง 1 เท่ า ไร พื ชยิ่ง
่ ื ชไม่สมบูรณ์หรือบริเวณ
มีความสมบูรณ์สง
ู ส่วนบริเวณทีพ
่ า� นวณได้จะมีคา่ ใกล้เคียง
ทีเ่ กิดความแห้งแล้งค่า NDVI ทีค
-1 คือ ยิ่งใกล้เคียง -1 มากเท่าไรหมายถึงแห้งแล้งมาก
พื ชทิ้งใบ หรือเป็นพื้ นที่ที่ไม่มีต้นไม้เลย ดังนั้น สามารถ
อนุมานได้ว่าบริเวณที่พืชไม่สมบูรณ์ก็คือบริเวณที่ก�าลัง
จะประสบภัยแล้งนัน
่ เอง

รูจ
้ ก
ั กับ NDVI Single Sensors

คือ กล้องทีส่ ามารถบันทึกข้อมูลภาพ ในช่วงคลืน่ ทีส่ ายตา
สามารถมองเห็นได้ คือช่วงคลื่นแสงสีแดง (Red Band) และ
ช่วงคลื่นที่สายตาไม่สามารถมองเห็นได้ คือ ช่วงคลื่นขอบแดง
(Red-edge Band) และช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ (NIR Band)
ข้อมูลภาพที่ได้มาจะถูกน�ามาค�านวณสัดส่วนความต่างของการ
สะท้อนระหว่างสองช่วงคลื่น แสงสีแดง (Red Band) และช่วง
คลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR Band) เพื่อใช้บ่งชี้ดัชนีวัดความอุดม
สมบูรณ์ของพืช (NDVI) และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ
Drone เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท�าเกษตรให้มีความแม่นย�ามากขึ้น

NDVI Single Sensors

มีควำมส�ำคัญอย่ำงไรในปัจจุบัน
เนื่องจากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เช่น
พืน้ ทีน่ าข้าว ไร่ออ้ ย และไร่มนั ส�าปะหลัง เป็นต้น ซึง่ ยากต่อการดูแล
รั ก ษาคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ตลอดอายุ ตั้ ง แต่ ก ารเพาะปลู ก
ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว อีกทั้งการสังเกตสุขภาพยังขาดความ
ละเอียด ส่งผลต่อการดูแลรักษาที่ถูกจุดซึ่งในปัจจุบันนี้แรงงาน
ภาคเกษตรลดลง ท�าให้สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการท�าเกษตรเช่นกัน
ดังนั้นจึงได้มีการประยุกต์ใช้ NDVI Single Sensors ร่วมกับ
Drone เนือ่ งจากเป็นพาหนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการส�ารวจพืน้ ทีส่ งู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของผลผลิต ประหยัด
เวลา ลดแรงงานในการท�างาน ทั้งยังรักษาคุณภาพของผลผลิต
และดูแลพืชได้อย่างตรงจุด
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NDVI Single Sensors

กับกำรประยุกต์ใช้

ทำงกำรเกษตร

กล้อง NDVI Single Sensors ถูกน�าไปติดตัง้ บน Drone เนือ่ งจากเป็นยานพาหนะ
ในการส�ารวจทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และรวดเร็ว ปัจจุบนั นีถ้ กู ใช้ในการติดตามการเจริญ
เติบโตของพืช ทั้งยังสามารถระบุพืชที่กา� ลังประสบปัญหาป่วยเป็นโรคหรือเกิดการ
ระบาดของศัตรูพืช เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตตลอดอายุของพืชได้อย่างตรงจุด
จากการบันทึกข้อมูลมุมสูง เนื่องจากปัจจุบันนี้การส�ารวจพื้นที่เพาะปลูกเพื่อส�ารวจ
ปัญหาด้วยยานพาหนะอืน่ ๆ อาจส่งผลท�าให้พชื ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกนัน้ เสียหายเพิม่ ขึน้
อีกทัง้ ยังถูกใช้ในการประเมินผลผลิตของพืชด้วยสมการทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis) จากดัชนีวดั ความอุดมสมบูรณ์ของพืช (NDVI) ร่วมกับข้อมูล
ผลผลิต

NDVI Single Sensors
กับกำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนภัยแล้ง
นอกจากนีย้ งั ถูกใช้สา� หรับตรวจสอบภัยแล้งได้อกี ด้วย เนือ่ งจากบริเวณทีพ่ ชื
ทิง้ ใบ หรือบริเวณทีป่ รากฏพืชไม่สมบูรณ์ สามารถอนุมานได้วา่ คือ บริเวณทีก่ า� ลัง
ประสบภัยแล้งนั่นเอง ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการท�าเกษตรที่มีความ
แม่นย�ามากยิง่ ขึน้ จ�าเป็นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลเป็นช่วงระยะเวลายาว ๆ เพือ่ เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลผลิตของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และควรน�าดัชนีอนื่ ๆ เช่น ดัชนีความ
ต่างความชืน้ (NDWI) ดัชนีสถานะพืชพรรณ (VCI) ดัชนีสถานะอุณหภูมิ (TCI) และดัชนี
สถานะความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ (VHI) เป็นต้น เป็นปัจจัยร่วมในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึง่ จะท�าให้เข้าใจการเปลีย่ นแปลงของแต่ละปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลผลิตเพือ่ ผลลัพธ์
ทีม่ คี วามถูกต้อง และการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ทีม่ า :
1. AZO SENSORS
- https://www.azosensors.com/news.aspx?newsID=11944
2. Sentera
- https://sentera.com/sensors/
- https://sentera.com/wp-content/uploads/2018/01/DJI_Mavic_NDVI_Single_Lit4057B_WEB.pdf
- https:/sentera.com/understanding-ndvi-plant-health/
- https://sentera.com/what-is-ndvi/
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มิตรอ�ำนำจเจริญ รณรงค์
ตัดอ้อยสด ลดมลพิ ษ เพื่ อชีวต
ิ ทีด
่ ก
ี ว่า

GOSSIP
ชำวไร่

วันที่ 31 มกราคม 2563 มิตรอ�านาจเจริญ จัดกิจกรรม “โครงการ
ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า” ร่วมกับหน่วยงานราชการ ณ แปลง
สาธิต บ้านนายม ต.นายม อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ เพื่อรณรงค์ให้พี่น้อง
มิตรชาวไร่ตัดอ้อยสด สะอาด ยอดสั้น ได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง
มิตรชาวไร่อ้อยด้วยดีเสมอ อีกทั้ง ลดการใช้แรงงานคน ลดการใช้สารเคมี
หันมาใช้เครือ่ งจักรกลเกษตรในการจัดการให้มากขึน้ เน้นการเพิม่ ผลผลิต
ต่อไร่ให้สูงขึ้น และทางโรงงานน�้าตาลมิตรอ�านาจเจริญ ยังมีโครงการ
รับซื้อ ใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
– วั น ที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ พี่ น ้ อ งชาวไร่ หยุ ด เผา
สร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่ง

มิตรภูหลวง จัดกิจกรรมโครงกำร
่ นอ้อยสด
คุณภำพอ้อย ขับเคลือ
สะอำด เป็นมิตรกับสิง
่ แวดล้อมและชุมชน
มิตรภูเขียว จัดโครงกำร
เพิ่ มอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้
ด้านอ้อย โรงงานน�า้ ตาลมิตรภูเขียว จัดโครงการเพิม่ อ้อยสด
ลดอ้อยไฟไหม้ ตามรอบบริเวณในเขตพืน้ ทีข่ องโรงงาน เพือ่ รณรงค์
ให้ชาวไร่ตดั อ้อยสด ลดเผา ตามนโยบายของกลุม่ มิตรผล ทัง้ นีม้ ี
การสาธิตการป้องกันและลดอ้อยไฟไหม้อย่างครบวงจร
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ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงงานน�า้ ตาลมิตรภูหลวงร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมโครงการคุณภาพอ้อยขับเคลื่อน
อ้อยสด สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยท�ากิจกรรม
ร่ ว มกั บ ชาวไร่ พ ร้ อ มทั้ ง สาธิ ต การใช้ เ ครื่ อ งสางใบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เน้นย�า้ ความปลอดภัย ข้อควรระวัง ในการใช้งาน
พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ใช้งานจริงและแนวทางแก้ไขพัฒนา และ
มอบผ้าปิดจมูก ถุงมือ ให้ชาวไร่กลุ่มผู้ใช้เครื่องสางใบ เพื่อความ
ปลอดภัยในการท�างาน

มิตรผลด่ำนช้ำง
“กิจกรรมสูภ
้ ย
ั แล้งและบ�ำรุงอ้อยตอ
ปี 2563/64”

มิตรผลด่านช้างจัดกิจกรรมส่งเสริมชาวไร่เพื่อเตรียมรับมือ
ภัยแล้งของปี 2563 นี้ และเร่งบ�ารุงอ้อยตอ แนะน�าการเจาะบ่อบาดาล
ขุดสระน�า้ ระบบสูบน�า้ ด้วยโซ่ลา่ เซลล์ ให้กบั ชาวไร่ออ้ ย เพือ่ บ�ารุงอ้อยตอ
ปี 2563/64 ชาวไร่อ้อยมิตรผลด่านช้าง พร้อมทั้งด�าเนินการติดตั้ง
และใช้งานระบบสูบน�า้ ด้วยโซ่ลา่ เซลล์ (โอเอซิส โซ่ลา่ ร์) เพือ่ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ท�าให้ต้นทุนการท�าไร่อ้อยลดลงอีกด้วย

มิตรภูเวียง จัดกิจกรรม
”งานสาธิตไถเตรียมดิน”
โรงงานน�า้ ตาลมิตรภูเวียง จัดกิจกรรม”งานสาธิตไถเตรียมดิน”
ณ แปลงชาวไร่เขต 5 หนองสังข์ (นายสง่า ไทยทวี) เพื่อให้ชาวไร่
เห็นการท�างานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ในไร่อ้อย และตระหนักใน
เรือ่ งการเตรียมดินทีด่ เี พือ่ การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สามารถไว้ตอ
ได้หลายตอนั่นเอง

มิตรกำฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ออกติดตามโครงการดิน
แลกน�้า การท�าไร่อ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กล่าว
ชื่นชมที่โรงงานน�้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ได้ท�าโครงการซื้อใบอ้อย
และฟางข้าวกับเกษตรกรทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการลดการเผาตอ
ซังข้าวไปด้วยนอกจากอ้อย พร้อมนี้ได้ชมการสาธิตการเก็บ
ใบอ้อย การชลประทานในไร่ออ้ ย และการเก็บเกีย่ วอ้อยสดด้วย
รถตัด พร้อมสั่งการให้ชลประทานจังหวัดให้ความร่วมมือ
การสร้างแหล่งน�้าเพื่อเกษตรกรและโรงงานอย่างเต็มที่

น�ำ้ ตำลสิงห์บร
ุ จ
ี ด
ั กิจกรรม
ประชุมชาวไร่เขต 5
เข้าช่วงฤดูหีบอ้อยแล้ว โรงงานน�้าตาลสิงห์บุรีได้จัด
กิจกรรมประชุมชาวไร่เขต 5 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ปลูกอ้อย ตัดอ้อยสด และการรับมือภัยแล้ง ทัง้ นีช้ าวไร่ให้ความ
สนใจ เข้าใจรับรู้และให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยสด
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ไลฟ์สไตล์
มิตรชำวไร่

“ผักเคล” KALE

่ ำแรงแห่งยุคนี้
รำชินผ
ี ก
ั ใบเขียวทีม

้ เรือ
่ ย ๆ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมเพื่ อสุขภาพไม่วา่ จะเป็นการออกก�าลังกาย
ปัจจุบน
ั กระแสคนรักสุขภาพมีมากขึน
ทัง
ิ าราธอน การออกก�าลังกายในฟิตเนส และ Sport club อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหาร
้ การปั่นจักรยาน การวิง
่ มินม
่ า� คัญอย่างยิง
ให้ครบ 5 หมู่ ก็เป็นปัจจัยทีส
่ นชัน
้ วางจ�าหน่ายมีให้เลือกมากมายหลายชนิด
่ ต่อสุขภาพ ผักทีเ่ รียงรายอยูบ
่ ลูกในบ้านเรา เช่น คะน้า กวางตุง
มีทง
ั้ ในรูปแบบผักปลอดภัย ผักปลอดสาร และผักอินทรีย์ เป็นผักทีป
้ ผักบุง
้ แตงกวา ฯลฯ
่ า� เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ บร็อคโคลี่ แครอท เลม่อน ฯลฯ ผูบ
ผักทีน
้ ริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรมการบริโภคทีแ่ ตกต่างกัน
่ างจ�าหน่ายในท้องตลาด ห้างร้านต่าง ๆ มีคณ
ทัง
ุ ค่าทางโภชนาการ
้ ทานสดและน�าไปปรุงสุกก่อนรับประทาน ผักแต่ละชนิดทีว
้ ผักและน�าไปประกอบ
ไม่เท่ากัน ดังนัน
้ ง
ึ คุณค่าทางโภชนาการของผักแต่ละชนิดจึงเป็นสิง
้ การรูถ
่ ส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซือ
่ ณ
่ อบอาจไม่ดก
่ ณ
อาหารเพื่ อคนทีค
ุ รัก เพราะบางครัง
ั ทีช
ี บ
ั สุขภาพของคุณและคนทีค
ุ รักในระยะยาว
้ การเลือกทานแต่ผก
ผูเ้ ขียน : ผูช
้ ว
่ ยศาสตร์ตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ บูรณะ
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

ผักที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้ในยุคเกษตรปัจจุบันนี้ก็คือ ผักเคล
(Kale) หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ Super food
ชือ่ สามัญ : Curl leaf Kale (Dwarf Green Kale)
ชือ่ วิทยาศาสตร์ : Brassica oleracea var. sabellica
อยูใ่ นตระกูลกะหล�า่ จึงมีลกั ษณะคล้ายกับคะน้าซึง่ เป็นผักประเภท
เดียวกัน ผักเคลหรือราชินีแห่งผักใบเขียวนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ถึงกับมีผขู้ นานนามผักชนิดนีว้ า่ “The new beef”
หรือเนือ้ รูปแบบใหม่ เพราะความไม่ธรรมดาทีน่ อกจากอุดมไปด้วยสารต้านอนุมลู อิสระแล้วยังเต็มไปด้วยธาตุเหล็กในปริมาณมาก ถึงขนาดทีเ่ นือ้
สัตว์ยังสู้ไม่ได้เลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง 3 เท่า อีกทั้งแคลอรี่ต่�า มีไฟเบอร์สูง ไม่มีไขมัน เห็นอย่างนี้แล้วคงไม่วาย
ที่จะต้องรีบไปซื้อหามาทานกันใช่มั้ยละครับ
ลักษณะทัว่ ไปของผักเคลคือคล้ายกับคะน้า เพียงแต่ขอบใบมีรอยหยักและมีสเี ขียวเข้มออกนวล บางพันธุอ์ อกสีมว่ ง ปลูกในสภาพอากาศ
หนาว ผักเคลถูกน�ามารับประทานตัง้ แต่สมัยโรมัน และปลูกมากในยุโรปและจีน เพิง่ มีการน�าเข้ามาปลูกในไทยเมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง หลายคนเข้าใจ
ว่าทานคะน้าแทนผักเคลก็ได้เหมือนกันแต่จริง ๆ แล้วต่างกันมากครับ เนือ่ งจากคุณประโยชน์เทียบกับน�า้ หนักแล้วผักเคลเยอะกว่าคะน้ามากจริง ๆ
ค�าว่า ซุปเปอร์ฟดู้ (Super Food) ของผักเคล มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไรนัน้ เราคงไม่สงสัยหากทราบคุณประโยชน์ดงั นี้
1. ผักเคลเป็นผักที่แคลอรี่ต�่ำ ไฟเบอร์สูง และไม่มีไขมัน

มีค่าวิตามินเค (Vitamin K) วิตามินเอ (Vitamin A) และวิตามินซี (Vitamin C)
สูงมาก นอกจากนีป้ ระโยชน์ตอ่ สุขภาพของผักเคล ยังมาจากโอเมก้า 3 (Omega 3) โอเมก้า 6
(Omega 6) ซึง่ เป็นกรดไขมันไม่อมิ่ ตัวต่อร่างกาย จะช่วยลดการอักเสบของร่างกาย ไขข้อและ
ข้อกระดูก ช่วยต้านทานโรคไขข้ออักเสบได้ดี ด้วยวิตามินเค (Vitamin K) ที่สูงขนาดที่ช่วยให้
เลือดแข็งตัวได้ดี ป้องกันเลือดออกมากในกรณีที่เกิดบาดแผล ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังใช้
วิตามินเค (Vitamin K) จากผักเคลในการรักษาโรคกระดูกพรุน แต่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมถึง
ประสิทธิภาพการท�างานด้านนี้และยืนยันผลจนเป็นที่ยอมรับโดยสากล แต่ท่ีแน่ ๆ วิตามินเค
(Vitamin K) มีส่ วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียม วิตามินเอ - เรตินอล ( Vitamin A Retinol)
ยังช่วยเรื่องการลดรอยเหี่ยวย่นของผิว ช่วยในเรื่องชะลอวัย และ เรตินอล (Retinol) ยังช่วย
เรือ่ งการงอกของผมท�าให้ผมดกด�า ช่วยบ�ารุงสายตา เพราะลูทนี ในผักเคลเป็นเสมือนตัวกรอง
แสงสีฟ้าให้กระจกตา ช่วยให้เซลล์บริเวณดวงตาแข็งแรง
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2. ผักเคล อุดมไปด้วยสำรต้ำนอนุมล
ู อิสระ
่ ว
ทีช
่ ยป้องกันกำรเกิดมะเร็งชนิดต่ำง ๆ ได้

ไม่ว่าจะเป็นแคโรทีนอยด์ โพลีฟีนอล
และฟลาโวนอยด์ ต่ า งมี คุ ณ สมบั ติ ท่ี ช ่ ว ย
ปกป้องร่างกายจากโรคมะเร็ง จึงเป็นเหตุผลที่
ท�าไมผักเคลจึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เบต้า แคโรทีน (Beta -Carotene)
และ วิตามินซี (Vitamin C) ทีม่ มี ากในผักเคลนัน้
ช่วยต่อต้านความเสียหายที่เกิดจากอนุมูล
อิสระทีม่ มี ากในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่กระตุ้นให้เกิดภาวะที่
ร่างกายผลิตอนุมลู อิสระมากขึน้

3. ผักเคลดีตอ
่ ผิว ระบบเผำผลำญของร่ำงกำย และเพิ่ มภูมต
ิ ำ้ นทำน

โดยส่วนตัวแล้วแนะน�าให้ทานผักเคลในรูปแบบของเคลสด ไม่วา่
จะทานแบบสลัด ปัน่ รวมกับน�า้ ผลไม้หรือสกัดเย็นก็ตาม เช่นเดียวกับการ
ทานเคลผงทีผ่ า่ นกระบวนการแปรรูปเบือ้ งต้นเท่านัน้ การปรุงผักเคลด้วย
ความร้อนเป็นสาเหตุให้วิตามินต่าง ๆ โดยเฉพาะวิตามินซี (Vitamin C)
และสารต้านอนุมลู อิสระส่วนใหญ่สลายตัวไป แต่หากจ�าเป็นต้องปรุงสุก
เพราะทานผักยากจริง ๆ อันนี้เราไม่ว่ากัน เพราะอย่างน้อยก็ได้เส้นใย
อาหารและธาตุอื่น ๆ จากผักเคลแน่นอน วิตามินซี (Vitamin C) ช่วย
ป้องกันโรคหวัด ช่วยเสริมระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ช่วยกระตุน้ ระบบ
การเผาผลาญและช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ซึ่งจ�าเป็นต่อการลด
น�้าหนักของผู้ที่รักสวยรักงาม ผักเคลยังให้ความชุ่มชื่นแก่เซลล์ท�าให้ผิว
มีสุขภาพดี ลดริ้วรอย และชะลอวัยช่วยให้ดูสดใส เปล่งปลั่งมากขึ้น

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของผักเคล ต่อ 100 กรัม

4. ผักเคลช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้บ�ำรุงกล้ำมเนื้อหัวใจ
้
ให้แข็งแรงมำกยิง
่ ขึน

ด้วยคุณสมบัตทิ ก่ี ล่าวมาแล้วเบือ้ งต้นท�าให้เคลช่วยลดคอเลสเตอรอล
ซึง่ เป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดโรค NCDs (Non-Communicable diseases)
หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งก็คือ กลุ่มโรคที่ไม่ได้มี
สาเหตุมาจากการติดเชือ้ ไม่ได้เกิดจากเชือ้ โรค ไม่สามารถติดต่อได้ผา่ นการ
สัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวน�าโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลัง่ ต่าง ๆ
เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต หากแต่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
ร่างกาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วธิ กี ารใช้ชวี ติ ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
อย่างเช่น การดืม่ เหล้า การสูบบุหรี่ ขาดการออกก�าลังกาย การทานอาหาร
หวานมันเค็มจัด และมีความเครียด ด้วยการลดคอเลสเตอรอลนีเ้ องทีม่ ผี ล
ดีตอ่ หัวใจ มีรายงานวิจยั พบว่า การดืม่ น�า้ ผักเคลเป็นประจ�าทุกวันติดต่อกัน
12 สัปดาห์ช ่ ว ยเพิ่ ม คอเลสเตอรอล HDL ที่ ดี ขึ้ น ถึ ง 27% และลด
คอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL ลงไป 10%

5. ผักเคลช่วยล้ำงสำรพิ ษออกจำกร่ำงกำย

เส้นใยอาหาร (Fiber) และซัลเฟอร์ในผักเคลยังช่วยยึดจับสารพิษ
ทีส่ ะสมในร่างกายและก�าจัดออกจากร่างกาย ซึง่ สารพิษทีส่ ามารถก�าจัด
ออกจากร่างกายโดยผักเคลนั้น ได้แก่ สารตกค้างจากอาหารแปรรูป
มลภาวะ ยาฆ่าแมลง และสารพิษตกค้างจากยารักษาโรค ซึง่ ถ้าสะสมมาก
ในร่างกายก็จะเพิม่ โอกาสในการเกิดโรคและเป็นอันตรายต่ออวัยวะ เช่น
ตับและไต ดังนัน้ การล้างสารพิษหรือ Detox ร่างกายเป็นระยะ ๆ จึงเป็น
เรือ่ งจ�าเป็นส�าหรับยุคสมัยนี้ ผงเคลออร์แกนิคทีไ่ ม่มสี ว่ นผสมจากสารเคมี
คือค�าตอบในการช�าระล้างสารตกค้างข้างใน ช่วยท�าให้ตบั มีสขุ ภาพดีขนึ้

6. ผักเคลมีธำตุเหล็กสูง ช่วยบ�ำรุงโลหิตและกระตุน
้ กำรไหลเวียน

ผักเคลมีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อแดงมากเมื่อเทียบกันต่อแคลอรี่
ซึง่ ธาตุเหล็กนีเ้ อง เป็นตัวส�าคัญท�าให้สขุ ภาพโดยรวมแข็งแรง เพราะช่วย
ให้เลือดสามารถล�าเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทัง้
สมอง ช่วยให้เซลล์ตา่ ง ๆ สามารถเจริญเติบโตตามปกติ

7. ผักเคลช่วยลดน�ำ้ หนัก

เคลยังประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า Glycemic Index
(GI) ต�า่ ซึง่ ค่านีใ้ ช้วดั ความเร็วหรือช้าของอาหารทีม่ คี าร์โบไฮเดรตในการ
เพิม่ น�า้ ตาลในเลือดนัน่ เอง ผักเคลจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี า่ GI ต�า่ ช่วยในการจัดการ
และควบคุมระดับอินซูลนิ ในเลือด การทานผักเคลจึงช่วยสนับสนุนการลด
น�า้ หนักและดูแลสุขภาพ และควบคุมปริมาณน�า้ ตาลในเลือดได้อย่างดีเยีย่ ม

หลำกหลำยเมนูผก
ั เคล

การรับประทานผักเคลนัน้ สามารถท�าได้ทงั้ ในรูปแบบผักสด
แต่ อ าจมี ร สชาติ ข มเล็ ก น้ อ ยหรื อ บางท่ า นจะรู ้ สึ ก เหม็ น เขี ย ว
ก็สามารถน�าไปปรุงสุก เช่น ลวกน�า้ ร้อน ผัดน�า้ มันหอย หรือจะเลือก
รับประทานผักเคลทีย่ งั มีขนาดเล็ก (Baby Kale) หรืออายุประมาณ
28 วันหลังเพาะเมล็ด แทนการเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมคือ
55-60 วันหลังเพาะเมล็ด เพือ่ ทีจ่ ะได้ผกั เคลทีม่ รี สชาตินมุ่ ละมุนมาก
ยิง่ ขึน้ ได้ทงั้ เมนูไทยและเมนูจากต่างประเทศ นอกจากอาหารคาว
แล้วยังสามารถน�าไปท�าอาหารหวาน เช่น น�า้ ปัน่ เพือ่ สุขภาพ สมูทตี้
แต่อาจต้องมีการเติมผักผลไม้ชนิดอื่นเพื่อช่วยให้กลิ่นและรสชาติ
ดีขนึ้ เท่านีก้ จ็ ะท�าให้ทกุ ท่านสามารถรับประทานผักทีอ่ ดุ มไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการทีด่ ตี อ่ สุขภาพอย่างแท้จริง
ข้อควรระวัง

เนือ่ งจากผักเคลมีสารออกฤทธิ์ คือ กอยโตรเจน (Goitrogen)
ซึง่ ยับยัง้ การสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์ มีผลให้รา่ งกายน�าไอโอดีน
ไปใช้ได้น้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดภาวะท้องอืดและคอหอยพอกได้
ผูป้ ว่ ยโรคไตไม่ควรรับประทานผักใบเขียวรวมทัง้ ผักเคลด้วยเช่นกัน
ในกรณีเคลผงควรรับประทานวันละไม่เกิน 12 กรัมเท่านัน้ นะครับ

www.mitrpholmodernfarm.com
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