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สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่
ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นนั้ เป็นช่วงเวลาเดียวกับฤดูกาลหีบอ้อยของมิตรชาวไร่พอ
ดิบพอดี และเป็นประจ�ำเช่นนีท้ กุ ปี ซึง่ ปีนมี้ ติ รผลของเราก็จะยังเคียงบ่าเคียงไหล่อยูก่ บั มิตรชาวไร่ ไม่
ทิง้ ทุกท่านไปไหน พร้อมเป็นกัลยาณมิตรทีจ่ ะคอยให้คำ� ปรึกษาแก่ทกุ ท่านต่อไปแน่นอน
ประเด็นทีต่ อ้ งกล่าวถึงในช่วงปีใหม่น้ี คือความเข้าใจผิด ๆ เกีย่ วกับการท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่ ชาวไร่
บางส่วนยังมองว่าการลงทุนลงแรงปรับแปลงปลูกอ้อยรองรับกับการท�ำงานของเครือ่ งจักรนัน้ เป็น
เรือ่ งทีข่ าดทุนและสูญเปล่า ซึง่ ขัดแย้งกับความเป็นจริง เพราะนัน่ เป็นเพียงการมองผลประโยชน์ใน
ระยะสัน้ หากมองในระยะยาว การใช้เครือ่ งจักรทางการเกษตร นอกจากจะลดมลภาวะอันเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุน ลดเวลา เพิม่ ผลผลิต และเพิม่ รายได้ให้
กับมิตรชาวไร่ทกุ ท่านอีกด้วย
ในปีใหม่ 2563 นี้ ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลกทีท่ กุ ท่านนับถือดลบันดาล
ให้ทกุ ท่านพบเจอแต่สงิ่ ดี ๆ ตลอดปีนี้ และตลอดไป มีพลังในการต่อสูฟ้ นั ฝ่าอุปสรรคนานัปการ
เพือ่ ผลิตอ้อยคุณภาพดีออกมา เป็นประโยชน์สขุ แก่ตนเองและเศรษฐกิจของประเทศชาติตอ่ ไป...
สุขสันต์วนั ปีใหม่ครับ
คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

ปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สาหัสไม่น้อยเลย
ที เ ดี ย วส� ำ หรั บ มิ ต รชาวไร่ โดยเฉพาะภัยแล้ง
เมื่อกลางปีจนมิตรชาวไร่ห ลายคนอาจท้ อ ถอย
หรื อ เกิ ด ความผิดหวัง แต่ผมอยากบอกว่าชีวิต
ของคนเรามีขึ้นและลงเป็นธรรมดาของโลกครับ
แต่ชวี ติ ทีไ่ ร้ซงึ่ อุปสรรคนั้นไม่มีความหมาย เพราะอุปสรรคเป็นสิง่ ส�ำคัญที่
เสริมให้ศกั ยภาพในตัวเราเพิ่มพูน ท�ำให้เราเข้มแข็งและเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ล่วงเข้าปีใหม่ 2563 แล้ว ผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีทอง เป็นปีที่ดี
ของเรามิตรชาวไร่ ไม่ใช่ปีที่เลวร้าย ผมจึงปรารถนาให้ทุกท่านยิ้มสู้ต่อไป
ทิง้ ความผิดหวัง ความวิตกเอาไว้เป็นเพียงบทเรียนทีส่ อนเราว่าควรรับมือ
กับปัญหาอย่างไร และเติบโตขึ้นจากบทเรียนเหล่านัน้ ขอให้ทกุ ท่านมีแต่
ความสุข ความสดใส มีแต่เสียงหัวเราะ เพราะปีนเี้ ป็นปีของเรา สวัสดีปใี หม่ครับ
คุณวิชรัตน์ บุปผาพั นธุ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานอ้อย

ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปรียบ
เสมือนการเริม่ ต้นอะไรใหม่ ๆ ซึง่ ทุกคนก็ลว้ นหวัง
ให้ชีวิตในปีถัด ๆ ไปของเรานั้นดียิ่งขึ้น น�ำไปสู่
การขอพรให้ชวี ติ มีแต่ความสุขความเจริญ ตัวผมเอง
ก็ มี พ รที่ อ ยากจะขอ นั่ น คื อ ขอให้ อุ ป สรรค
ที่ มิ ต รชาวไร่ ทุ ก คนอาจต้ อ งพบพานในปี ที่ ก� ำ ลั ง จะมาถึ ง นี้ จงสลาย
กลายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ไม่มีปัญหาใดท�ำให้มิตรชาวไร่ต้องขุ่นข้อง
ขัดเคือง ทุกผู้คนมีแต่รอยยิ้มและความสุขสมหวัง การท�ำไร่สร้างรายได้
เป็นไปอย่างราบรื่น และที่ส�ำคัญปีใหม่ปีนี้ ขอให้มีความสุขกันมาก ๆ
นะครับ
คุณพรชัย ศรีสาคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประจ�ำกลุ่มธุรกิจอ้อย
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เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ขอ
อวยพรให้ มิ ต รชาวไร่ ทุกท่านมีความสุข
มาก ๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะในช่วงเวลาปีใหม่นี้
เท่านั้น แต่จงมีสุขทุกเวลาตลอดทั้งปีนี้
พร้อมทั้งมีชว่ งเวลาทีด่ ี สุขภาพทีด่ ี รวมถึง
ก�ำลังใจทีด่ ี เพือ่ ต่อสูฟ้ นั ฝ่าอุปสรรคที่อาจเคลื่อนผ่านเข้ามาใน
ชีวติ หรือหากในปีทผี่ า่ นมาใครไม่พงึ พอใจกับผลงาน ความสามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมของตน ก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นหมุดหมายใหม่
ส�ำหรับเริ่มต้นการพัฒนาตัวเอง เป็นคนใหม่ในปีใหม่นี้ สุขสันต์
วันปีใหม่ครับ
คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประจ�ำกลุ่มงานอ้อย

หนึ่ ง ในปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้
มิ ต รชาวไร่ ทุ ก ท่ า นด� ำ เนิ น กิ จ การไปได้
อย่างราบรืน่ นัน่ คือสุขภาพของตัวท่านเอง
เพราะหากป่วยไข้ชาวไร่ย่อมไม่มีก�ำลัง
วังชาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนั้นเนื่องในวันปีใหม่ 2563 นี้ ผมขออวยพรให้
มิตรชาวไร่ทุกท่านมีแต่ความสุขกาย สบายใจ ปราศจาก
ทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งมีเรี่ยวมีแรงสมบูรณ์
ในฤดูกาลหีบอ้อยนี้ รวมถึงจะได้เป็นการเก็บแรงไว้ใช้ก�ำไร
รายได้ที่จะได้จากอ้อยหีบนี้มาสร้างความสุขแก่ตนเองด้วย
(หัวเราะ) สวัสดีปีใหม่ครับ
คุณอภิวัฒน์ บุญทวี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย
(ภาคกลาง)

สวัสดีปีใหม่

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

ขอกล่าวสวัสดีปใี หม่มติ รชาวไร่
เมื่อพูดถึงปีใหม่ แน่นอนว่าเราก็ต้องพูดถึงความสุข
ทุกท่านนะครับ แม้จะเป็นช่วงเทศกาล
และการเริม่ ต้นใหม่ ปีใหม่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ทหี่ ลายท่าน
ปี ใ หม่ ที่ ห ลายคนพั ก ผ่ อ นว่ า งเว้ น
เชือ่ ว่าเป็นช่วงเวลาทีส่ งิ่ ไม่ดใี นปีทผี่ า่ นมาได้มลายหายไปแล้ว
จากการท�ำงาน แต่เชือ่ ว่ามิตรชาวไร่
ผมเองก็มคี วามเชือ่ เช่นนัน้ จึงอยากมอบค�ำอวยพร ขอให้
หลายท่านคงยังท�ำงานอยูใ่ นไร่ของตน
มิตรชาวไร่ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ ปี 2563 นี้ ก็ขอให้
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีปีใหม่นี้ ผมจึงขออวยพร พบเจอแต่สิ่งดี ๆ สิ่งที่ร้ายไม่ดีใดที่เข้ามาในชีวิตก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและ
ให้ทุกท่านจงประสบความส�ำเร็จในทุกกิจการงานที่ท�ำอยู่ ราบรื่น
ได้รบั ดอกผลทีค่ มุ้ ค่ากับความพยายามตลอดปีทผี่ า่ นมา และ
คุณอดุลย์ ครองเคหัง | ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยน�้ำตาลมิตรภูเขียว
สามารถต่อยอดดอกผลนั้นให้สมบูรณ์พูนสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
คุณสมศักดิ์ รอดหลง | ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยน�้ำตาล
วันปีใหม่เป็นวันดีวันหนึ่งของทุก ๆ ปีเป็นวันที่
มิตรผลด่านช้าง
หลายบ้านน่าจะได้อยูก่ นั อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นวันที่
มิตรชาวไร่บางท่านตัดสินใจจะท�ำอะไรใหม่ ๆ ในปีนี้ และ
ความสุขของคนเรานัน้ แตกต่าง
แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน
หลากหลายกันออกไป บางคนอาจมี
ฉะนั้ น แล้ ว ปี ใ หม่ 2563 นี้ ผ มจะขอพรจากเทพไท้
ความสุขเมือ่ ธุรกิจประสบผลสัมฤทธิ์ ทุกพระองค์ให้ช่วยกันอวยชัยให้มิตรชาวไร่และครอบครัวมีแต่ความสมหวัง
บางคนอาจมี ค วามสุ ข เมื่ อ ได้ อ ยู ่ มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน และพร้อมสู้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคการท�ำไร่อ้อย
รับประทานข้าวปลาอาหารพร้อมหน้า ไปด้วยกันนะครับ
พร้อมตากับครอบครัว แต่ไม่ว่าความสุขของมิตรชาวไร่
คุณสหชาติ เต็มวงษ์ | ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยน�้ำตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ
แต่ละท่านจะเป็นอย่างไร มิตรผลเราก็พร้อมเคียงข้าง
และสนับสนุนความสุขของทุกท่าน ปีใหม่นี้ ผมขออวยพร
และแล้วปีใหม่ก็เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง
ให้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ทุกท่าน ไม่มีความทุกข์ใด
ซึ่งระยะเวลาหนึ่งปีนี้จะว่ายาวนานก็อาจใช่ แต่จะว่าสั้น
มากล�้ำกราย
และผ่านไปเร็วก็เห็นจะปฏิเสธไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่า
คุณทรงศักดิ์ เบญจพิ พิ ธ | ผูอ
้ ำ� นวยการด้านอ้อยน�ำ้ ตาลสิงห์บรุ ี
จะช้าหรือเร็ว ผมก็เชื่อว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นมันไปได้
ด้วยดี และโปรดอย่าลืมว่า ไม่ว่าในปีนี้มิตรชาวไร่ทุกท่าน
แม้จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไร แต่ขา้ งกายทุกท่านก็จะยังคงมีครอบครัว มีพวกเรากลุ่ม
ที่หลายท่านคงมีความยินดีในความ มิตรผล คอยผลักดันและร่วมเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านประสบความส�ำเร็จในปีนี้
ส� ำ เร็ จ ของตั ว เองในปี ที่ ผ ่ า นมา นะครับ
จนอยากเฉลิมฉลองกันให้สุดเหวี่ยง
คุณสมศักดิ์ จวงพลงาม | ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยน�้ำตาลมิตรภูหลวง
แต่ ก็ อ ย่ า ลื ม รั ก ษาสุ ข ภาพมี ส ติ
กั น ให้ ม าก ๆ เตรี ย มร่ า งกายและแรงใจให้ พ ร้ อ มกั บ
เริ่มต้นพร้อมกับปฏิทินฉบับใหม่ 12 เดือนล่วงผ่าน
ฤดูหบี อ้อยที่ยังไม่ผ่านพ้นไปนี้ให้ดี เพียงมีสติ ร่างกายและ
ไปแล้ว และอีกหนึ่งชุดก�ำลังจะมาถึง พี่น้องมิตรชาวไร่
จิตใจที่แข็งแรง เชื่อว่าความตั้งใจใดก็ตามของมิตรชาวไร่
ทุกท่านก็ต้องยังท�ำงานกันต่อนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู
ทุกท่านย่อมสมหวังดั่งใจแน่นอน
เก็บเกี่ยวอ้อยพอดี เก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ต้องเตรียมบริหาร
คุณทวีป ทัพซ้าย | ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยน�้ำตาลมิตรภูเวียง
จัดการอ้อยตอกันต่อไป ผมและพี่น้องชาวมิตรผลยินดี
ที่จะร่วมทุกร่วมสุขกับพี่น้องมิตรชาวไร่กันต่อไปอีกปี ผมขอให้ทุกท่านรุ่มรวย
ปีทแี่ ล้วเป็อย่างไรกันบ้างครับ ไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขอย่างล้นเหลือในปีนี้นะครับ
มิตรชาวไร่ที่รักทุกท่าน ผมหวังว่า
คุณทินกร กลมสอาด | ผูอ
้ ำ� นวยการด้านพั ฒนาระบบชลประทานและพั ฒนาบุคลากรอ้อย
ทุกท่านจะยังคงมีความสุขเต็มไป
ด้วยเชื้อไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะท�ำ
สิ้ น สุ ด วาระแห่ ง ปี เ ก่ า ขอให้ เ รื่ อ งเศร้ า ที่ ไ ม่ ดี
ไร่ อ ้ อ ยในปี นี้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ง อกงาม
จงสิ้นสุดลงไปกับวันวาน ขอให้มิตรชาวไร่มีแต่ความหวาน
เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา หรือหากใครรูส้ กึ ว่าผลงานของตน
ในปีใหม่ ผลผลิตอ้อยงอกงาม รายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ไม่ น ่ า พึ ง พอใจนั ก มิ ต รผลเราก็ พ ร้ อ มสนั บ สนุ น และ
นะครับ ขอให้โชคจากการเตรียมความพร้อมของมิตรชาวไร่
เป็นก�ำลังใจให้กับทุกท่านในการปรับปรุงแก้ไขไร่อ้อย
หนุนน�ำให้สิ่งดี ๆ เข้ามา ทั้งเรื่องฝนฟ้าอากาศเป็นใจ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะน�ำพาความสุขมาให้ทกุ ท่าน อ้อยเจริญเติบโตงอกงาม และขอให้ประสบความส�ำเร็จทุกเรื่องที่ปราถนาในปี
ตลอดจนครอบครัว
2563 นี้ตลอดทั้งปีนะครับ
คุณค�ำสี แสนศรี | ผู้อ�ำนวยการด้านอ้อยน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

คุณจิระ กุพชกะ | ผู้อ�ำนวยการด้านไร่ด่านช้าง
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มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

SPECIAL SCOOP

กลุ่มมิตรผลให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
และคณะรัฐมนตรีลงพื้ นที่จังหวัดชัยภูมิ

่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทีผ
่ า่ นมา กลุม
เมือ
่ มิตรผล
น� ำ โดยคุ ณ อิ ส ระ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ ประธานกรรมการ
คุ ณ บรรเทิ ง ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผูบ
้ ริหารกลุม
่
มิ ต รผลให้ ก ารต้ อนรับ พลเอกประยุท ธ์ จั นทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ณ ไร่กุดจอก อ�ำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

6

MITR PHOL MODERNFARM

SPECIAL SCOOP

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นชิ้ว กล่าวต้อนรับคณะ
ท่านนายกฯ และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ได้กล่าวรายงานภาพรวมการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุม่ มิตรผล ทีม่ งุ่ พัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมอยู่
ร่วมเจริญ” โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเขียว ดูแลชาวไร่มากกว่า 24,000
ครอบครัว การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแต่ละปีสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ
มากกว่า 4,000 ล้านบาท/ปี มุง่ พัฒนาชาวไร่ให้เป็น Smart Farmer ท�ำเกษตร
สมัยใหม่แบบแม่นย�ำพร้อมน้อมน�ำแนวคิดทฤษฎีใหม่มาสร้างรายได้ทงั้ รายวัน
รายเดือน รายปี ทัง้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การวิจยั ถึง 250 ล้านบาท/ปี
สร้าง New S Curve ให้อตุ สาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลก้าวไปสู่ Bio-Technology
ตาม BCG Model ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบได้จาก 10 เป็น 100 เท่า
นอกจากนี้กลุ่มมิตรผลยังส่งเสริมการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้โดย
ได้รณรงค์ร่วมกับผู้ว่าฯ ชัยภูมิ หน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้กับชาวไร่ ส่งเสริมการใช้เครื่องสางใบอ้อย รถตัดอ้อย รับซื้อใบอ้อย
มาเป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวมวล โดยในปีนี้โรงงานน�้ำตาลมิตรผลภูเขียวสามารถ
ตัดอ้อยสดได้มากกว่า 90% และตั้งเป้าหมายตัดอ้อยสด 100% ในอีก 2 ปี
ในตอนท้ายนายกฯ ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มมิตรผลที่ให้การดูแลชาวไร่เป็นอย่างดี
มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ทั้งยัง
ช่วยพัฒนาการศึกษาไทยผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
อีกด้วย
จากนั้นคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารรดับสูง
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าเยีย่ มชมโรงเรียนภูดนิ (มิตรผล
อุปถัมภ์) คุณรชต วภักดิ์เพชร ประธานกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)
และ ผูอ้ ำ� นวยการโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูเขียว, คณะครู
และนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้นายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ พร้อมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก
จุดที่ 1

ห้องเรียนระดับชั้น ป.1 สาธิตการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยสือ่ IXL ร่วมกับ
อุปกรณ์ Clicker และร่วมร้องเพลง Merry Christmas
จุดที่ 2

ชมนิ ท รรศการพั ฒ นาอาชี พ นั ก เรี ย น อาทิ
การผลิตน�ำ้ อ้อยสด, การผลิตอ้อยงบ และการประดิษฐ์
มาลัยมะกรูด
จุดที่ 3

ชมศูนย์การเรียนรู้ Learning Center อาทิ
Primo Cubetto Robotics, Mojobot Robotics
Strawbee การทดลองวิทยาศาสตร์ และการเรียนการ
สอน Active Learning ตามศตวรรษที่ 21
MITR PHOL MODERNFARM
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พฤศจิ
มกราคม-กุ
กายน-ธั
มภาพั
นวาคม
นธ์ 2562
2563

มิมิต
ตรผลโมเดิ
รผลโมเดิรร์น์นฟาร์
ฟาร์มม

SUGARCANE
LOGISTICS

ระบบโลจิสติกส์
อ้อยรถตัดกลุ่มมิตรผล
ผู้เขียน - คุณอนุพงษ์ นามเจริญ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเครื่องมือเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

่ ราบกันดีอยูแ
สวัสดีครับมิตรชาวไร่ทก
ุ ท่าน อย่างทีท
่ ล้วว่าการปลูกอ้อยสมัย
ใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมีการน�ำรถตัดอ้อยมาเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างแพร่
่ ง เพื่ อเพิ่ ม
หลายและพั ฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของรถตัดอ้อยอย่างต่อเนือ
่ ด
ผลผลิตและลดการสูญเสีย พร้อมทัง
ุ ใน
้ รักษาคุณภาพของอ้อยไว้ให้ได้มากทีส
ฉบับนีเ้ ราจะพู ดถึงการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานหรือระบบโลจิสติกส์ทเ่ี ป็นอีกขัน
้ ตอน
่ ำ� คัญไม่แพ้ กระบวนการอืน
่ ๆ เพราะการขนส่งอ้อยทีม
่ ป
ทีส
ี ระสิทธิภาพ นอกจาก
ช่วยประหยัดเวลาการท�ำงานแล้ว ยังรักษาความสด น�ำ้ หนักและค่าความหวานหรือ
ซี.ซี.เอส. ของอ้อยอีกด้วย

ระบบโลจิสติกส์อ้อยรถตัด เป็นการบริหารจัดการการขนส่ง
ตั้งแต่อ้อยอยู่ที่ไร่จนถึงโรงงานน�้ำตาล โดยควบคุมระยะเวลาจาก
ตัดอ้อยถึงหีบอ้อย (Cut to Crush) ให้รวดเร็วที่สุด หรือ ไม่เกิน 8
ชั่วโมง ปกติอยู่ที่ 4-6 ชั่วโมง หลังเก็บเกี่ยวเสร็จ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ
ในการผลิตน�้ำตาลที่มีคุณภาพ ซึ่งชาวไร่เจ้าของอ้อยจะเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการขายอ้อยสด ค่าความหวานสูง ความบริสุทธิ์สูง
8
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โดยรวมแล้วคือมูลค่าอ้อยต่อตันที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง และนั่นเป็นความ
ท้าทายของการออกแบบและควบคุมระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ
การออกแบบหรือเลือกเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีจ่ ะน�ำมาใช้งานในระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ให้ ส ามารถท� ำ งานรวมกั บ รถตั ด อ้ อ ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด มิตรชาวไร่มาดูกันว่าระบบโลจิสติกส์อ้อย
รถตัดที่มิตรผลใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีแบบใดบ้าง

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

รูปแบบที่ 1 ระบบโลจิสติกส์ออ
้ ยรถตัด
โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อ

ระบบนีเ้ ป็นระบบดัง้ เดิมตัง้ แต่มกี ารใช้งานรถตัดอ้อยมา
เมือ่ 20 ปีจนถึงปัจจุบนั โดยชาวไร่ออ้ ยจากเดิมทีใ่ ช้แรงงานคน
ตัด มีรถบรรทุกสิบล้อส�ำหรับใช้ขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอยูแ่ ล้ว
พอพัฒนามาใช้รถตัดอ้อยเก็บเกีย่ ว ก็นำ� รถบรรทุกทีม่ อี ยูม่ าวิง่
คูก่ บั รถตัดอ้อย โดยรถตัดอ้อย 1 คัน ใช้รถบรรทุกสิบล้อวิง่ ร่วม
8-10 ตัน การท�ำงานรถบรรทุกสิบล้อจะวิง่ รองอ้อยคูก่ บั รถตัด
อ้อยทีละคัน เมือ่ เต็มแล้วก็นำ� รถบรรทุกสิบล้อคันอืน่ มารองอ้อย
ต่อไปเรือ่ ย ๆ ส่วนรถคันทีอ่ อ้ ยเต็มก็จดั การคลุมผ้ากันอ้อยหกหล่น
วิง่ เข้าโรงงานระหว่างสลับรถบรรทุกสิบล้อ รถตัดอ้อยอาจมีการ
จอดรอบ้างหากบริหารจัดการเวลาขนส่งอ้อยไม่ดี

ข้อดี

1. ชาวไร่ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรในการขนส่งอ้อยเพิ่ม
2. มีความคล่องตัวในเส้นทางขนส่งสูง โดยเฉพาะเส้นทาง
ที่ถนนแคบ ทางเข้าแปลงอ้อยล�ำบาก

ข้อเสีย

1. การท�ำงานของรถบรรทุกสิบล้อในแปลงคู่กับรถตัดอ้อย
ไม่คล่องตัว
2. เหมาะส�ำหรับขนส่งระยะทางห่างจากโรงงานไม่เกิน
30 กิโลเมตร หากมากกว่านัน้ ต้นทุนค่าน�ำ้ มันดีเซลจะสูงมาก
3. น�้ำหนักรวมของรถขณะท�ำงานร่วมกับรถตัดอ้อยในแปลง
มีหนักมากถึง 32 ตัน น�ำ้ หนักมากกว่ารถตัดอ้อย 2 เท่า
4. น�้ำหนักบรรทุกต่อเที่ยวน้อย เฉลี่ย 20 ตันต่อเที่ยว
5. เกิดการเหยียบย�่ำในแปลงสูง เกิดดินอัดแน่น มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของตออ้อย
รูปแบบที่ 2 ระบบโลจิสติกส์ออ
้ ยรถตัดโดยใช้รถ
ล�ำเลียงอ้อย (Haulout Bin) ท�ำงานในแปลงคู่
่ อดรอ
กับรถตัดแล้วน�ำอ้อยมาเทใส่รถบรรทุกทีจ
อยูน
่ อกแปลงอ้อย

ระบบนีเ้ ป็นระบบใหม่ทไี่ ด้รบั ความนิยมใช้งานตัง้ แต่ชว่ ง
5 ปีทแี่ ล้วถึงปัจจุบนั โดยน�ำรถล�ำเลียงอ้อยจากไร่สรู่ ถบรรทุก
(Haulout Bin) จ�ำนวน 2 คัน ขนาดบรรทุก 6-8 ตัน ท�ำงาน
ในแปลงคูก่ บั รถตัดอ้อย เมือ่ อ้อยเต็ม Haulout Bin ก็นำ� มาเทใส่รถ
บรรทุกสิบล้อ รถพ่วง ทีจ่ อดรออยูน่ อกแปลงอ้อย โดยรถตัดอ้อย
1 คัน ใช้รถบรรทุกสิบล้อวิง่ ร่วม 8-10 ตัน หรือ รถพ่วง 4-5 คัน

รถบรรทุกสิบล้อท�ำงาน
รองอ้อยคูก
่ บ
ั รถตัดอ้อย

รถล�ำเลียงอ้อย (Haulout Bin)
ท�ำงานรองอ้อยคูก
่ บ
ั รถตัด
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Haulout Bin จะสลับกันท�ำงานกับรถตัดไปเรือ่ ย ๆ โดยคันหนึง่ รองอ้อย
จากรถตัด อีกคันเทอ้อยทีเ่ ต็มแล้วใส่รถบรรทุก ท�ำงานสลับกันไปแบบนีจ้ นกว่า
อ้อยจะเต็มรถบรรทุก รถคันทีอ่ อ้ ยเต็มก็จดั การคลุมผ้ากันอ้อยหกหล่นวิง่ เข้าโรงงาน
รถทีม่ ารอทีไ่ ร่แล้วก็จอดรับอ้อยจาก Haulout Bin ต่อ ท�ำให้รถตัดอ้อยท�ำงานได้
อย่างต่อเนือ่ ง ไม่ตอ้ งเสียเวลาจอดรอ ในต่างประเทศเช่น บราซิลกับออสเตรเลีย
ใช้ระบบนีใ้ นการเก็บเกีย่ วทัง้ หมด เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลทัว่
โลกให้การยอมรับ
ข้อดี
1. Haulout Bin ท�ำงานในแปลงคู่กับรถตัดอ้อยมีความคล่องตัว

ในการท�ำงานสูง เครื่องจักรกลับหัวแปลงได้เร็ว
2. รถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงขึ้น ประหยัดค่าน�้ำมันดีเซล
ลดระยะเวลาจอดรอท�ำงาน ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร
3. น�้ำหนักรวมของรถขณะท�ำงานในแปลงน้อย เฉลี่ย 18 ตัน
(น�้ำหนักอ้อย 8 ตัน)
4. Haulout Bin ใช้ยางแบบหน้ากว้าง ลดการเหยียบย�่ำตออ้อย
ลดการอัดแน่นของดิน ยืดระยะเวลาในการไว้ตออ้อย
5. Haulout Bin ช่วยให้รถตัดอ้อยสามารถท�ำงานในพื้นที่ดินทราย
ได้ดีกว่าท�ำงานคู่กับรถบรรทุก

ข้อเสีย

1. ชาวไร่ตอ้ งลงทุนซือ้ Haulout Bin เพิม่ จ�ำนวน 2 คันต่อรถตัดอ้อย 1 คัน
2. ต้องวางแผนจัดหาพื้นที่ให้ Haulout Bin เทอ้อยใส่รถบรรทุก
ระบบโลจิสติกส์ออ้ ยทัง้ 2 รูปแบบ เมือ่ น�ำรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานแล้ว
พนักงานขับรถจะน�ำบัตรรถ (บัตร RFID) พร้อมข้อมูลชาวไร่เจ้าของอ้อย ไปท�ำการ
แจ้งคิวทีป่ อ้ มแจ้งคิว เมือ่ รับใบคิวเสร็จรอเรียกคิวเข้าชัง่ น�ำ้ หนักรถหนัก จากนัน้
น�ำรถเข้าไปโรงงานเรียงแถวเพือ่ รอเทอ้อย หลังจากเทอ้อยเสร็จน�ำรถไปชัง่ น�ำ้ หนัก
รถเบา พนักงานขับรถจะได้รบั ใบรับอ้อย (บิลน�ำ้ หนักอ้อย) น�ำส่งกลับให้ชาวไร่
เจ้าของอ้อยทีแ่ ปลง เป็นอันเสร็จขัน้ ตอนของระบบโลจิสติกส์ออ้ ย

นอกเหนื อ จากการมี ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ อ้ อ ยรถตั ด ที่ ดี แ ล้ ว
่ ลอดภัย การเตรียมพร้อมการบ�ำรุงรักษาเครือ
่ งจักร
การปฏิบต
ั ง
ิ านทีป
ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโลจิ ส ติ ก ส์
โดยเฉพาะรถบรรทุก ต้องหมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ ระบบเบรก
ระบบลม ระบบไฟส่องสว่าง เช็คลมยาง อยูเ่ สมอ ๆ ใช้ความเร็วในการ
ขับตามกฎหมายก�ำหนด ที่ส�ำคัญที่สุดก่อนรถบรรทุกอ้อยจากแปลง
ทุกครั้งต้องคลุมผ้ากันอ้อยหกหล่นจนถึงโรงงาน เพื่ อรับผิดชอบ
ต่อสังคม เอื้อเฟื้ อต่อเพื่ อนร่วมถนนนะครับ

การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน

รถบรรทุกเทอ้อยรถตัดทีโ่ รงงาน
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่ งทีต
่ อ
การท�ำไร่ออ
้ ย เป็นเรือ
้ งใช้เวลา
ศึกษาและสั่งสมความรู้ ทั้งจากหนังสือ
อินเทอร์เน็ต และการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ
ผนวกกับการปฏิบต
ั แ
ิ ละแก้ไขปัญหาจริง
่ วชาญ ให้สามารถ
ในไร่ ก่อเกิดความเชีย
รั บ มื อ กั บ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง ทั น ท่ ว ง ที
้ อ
แต่กระบวนการเหล่านีต
้ งใช้เวลามากมาย
บางคนอาจใช้เวลามากกว่าสิบปี กว่าจะ
่ วชาญในสิง
กลายเป็นผูเ้ ชีย
้ ๆ หากแต่
่ นัน
่ เวลาผ่านล่วงเลยไป อายุของคนเราก็
เมือ
้ คงเป็นเรือ
่ งน่าเสียดาย
ย่อมเพิ่ มมากขึน
หากความรูแ
้ ละประสบการณ์อน
ั มีคา่ ไม่ได้
รับการสืบทอดและสูญหายไป

แต่เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนส�ำหรับ
คุณถวิล เพียโคตร ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ทำ� ไร่ออ้ ยมากว่า 14 ปี ที่
ปัจจุบนั ได้เริม่ ถ่ายทอดวิชาการท�ำไร่ออ้ ยให้กบั สองบุตรสาว
ชาวไร่ คุณรัชดาพร เพียโคตร (โบว์) และคุณอทิตยา เพียโคตร
(กวาง) เปลีย่ นสาว ๆ วิศวกรและนักบัญชี สูก่ ารเป็นชาวไร่
อย่างเต็มตัว
เลือกอ้อยเพราะต้องการแบ่งเบา
เมื่อคุณพ่อถามถึงทางเลือกของลูกสาว ว่าอยาก
ท�ำงานในบริษทั เอกชนทีต่ รงกับสายวิชาทีร่ ำ�่ เรียนมา หรือ
กลับมาสานต่องานของพ่อและแม่ ซึ่งหากลูกสาวเลือกไป
ท�ำงานบริษัท ตนจะลดพื้นที่ในการท�ำไร่อ้อยลงเนื่องจาก
อายุทมี่ ากขึน้ อาจท�ำให้รบั ผิดชอบไม่ไหว แต่นา่ ยินดีทคี่ ำ� ตอบ
ของลูกสาวคนโตอย่างโบว์ คือต้องการเข้ามาช่วยงานทีบ่ า้ น
เพือ่ จะได้อยูด่ แู ลพ่อแม่ “เราอยูไ่ หนก็ได้ถา้ พ่อแม่เราสบาย
และได้อยูด่ ว้ ยกันสามารถดูแลท่านได้ในเวลาเจ็บป่วย หากไป
ท�ำงานบริษัท ส่งเงินมาให้พ่อและแม่ก็จริง แต่ว่าไม่มีใคร
สามารถพาพ่อกับแม่ไปหาหมอได้ หรือบางทีปว่ ย ได้นอน
ห้องพิเศษแต่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รู้สึกไม่
สบายใจ เราเป็นลูกแต่ไม่สามารถดูแล ยามพ่อแม่เจ็บป่วยได้”

MITR PHOL MODERNFARM

11

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

cover story

อีกทัง้ การรีบตัดสินใจกลับมาสืบทอดกิจการทีบ่ า้ นทันทีหลังศึกษาจบ
ระดับอุดมศึกษา ถือเป็นข้อดีอย่างหนึง่ โบว์บอกว่า “เรามาท�ำตอนนีท้ พี่ อ่
กับแม่ยงั สอนงานเราได้ดกี ว่า ถ้าเรามาท�ำไร่ออ้ ยตอนทีเ่ ราแก่แล้ว จะกลาย
เป็นว่าเราไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย อยูด่ ี ๆ เราจะไปสัง่ คนงานไม่ได้ เพราะเราไม่มี
ความรู้ ความช�ำนาญ เขารูม้ ากกว่าเราอีก (หัวเราะ) ถึงตอนนัน้ จะให้พอ่ แม่
สอนก็หมดแรงแล้ว”
“ตอนพ่อสอนใหม่ ๆ นีย่ ากค่ะ ดุดว้ ย แต่ดเุ พราะอยากให้เป็นนะคะ”
กวางเล่าถึงตอนที่เข้ามาช่วยงานไร่ในช่วงแรก “ส่วนมากจะตามพี่โบว์ค่ะ
แล้วท�ำด้วยกัน พวกเครือ่ งมือกลไกบางอย่างก็ไม่เข้าใจ แบบว่าเขาท�ำอะไรกัน
เราเรียนบัญชีมาด้วยก็ยงิ่ งงเข้าไปใหญ่ แต่วา่ พอเรียนรูไ้ ปนานวันเข้าก็คนุ้ ชิน
สามารถท�ำตามได้”
ถื อ เป็ น ความโชคดี ที่ ใ นวั ย เด็ ก ทายาททั้ ง สองช่ ว ยพ่ อ และแม่
ในการท�ำไร่มาตัง้ แต่วยั เรียน ท�ำให้โบว์และกวางสามารถเรียนรูง้ านในไร่ได้
อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 2 ปี ก็สามารถรับผิดชอบได้เกือบหมดทุกอย่าง
ไม่ ว ่ า จะเป็ น งานด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น กิ จ กรรมการจั ด การบ� ำ รุ ง รั ก ษา
วางระบบการให้ น้� ำ อ้ อ ย ทั้ ง หมดเกิ ด จากความคิ ด ของคุ ณ พ่ อ ถวิ ล
ทีอ่ ยากให้ลกู สาวเรียนรูง้ านทุกอย่างในไร่ คุณพ่อบอกว่า “อย่างแรกทีส่ อน
คือ ให้เรียนรู้ ให้ลงมือท�ำ เราอยากจะให้เขาท�ำเป็นหมดทุกอย่าง เพื่อว่า
เขาจะได้รู้ จะได้คดิ ได้ สอนคนอืน่ ได้ สัง่ งานคนอืน่ ได้ ถ้าเราท�ำไม่เป็น เวลา
เราจะวางแผนอะไร เราก็มองภาพไม่ออก สอนคนอื่นไม่ได้ ต้องท�ำให้เป็น
หมดทุกอย่างก่อน”
ทัง้ โบว์และกวางต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่หวัน่ กับการเรียนรูง้ านจากพ่อและแม่ เพราะพวกเธออยากจะเรียนรูแ้ ละสืบทอดงานแบบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่วา่ จะหนักขนาดไหน พวกเธอก็จะไม่ทอ้ “อยากท�ำให้ได้ทกุ อย่าง ผูช้ ายท�ำได้เราก็ตอ้ งท�ำได้ รถต้องขับเป็นทุกคัน พยายามขับ
คันไหนทีข่ บั ไม่เป็นก็ขน้ึ ไปหัดขับเองหมดเลย อยากขับเป็นทุกคันค่ะ” โบว์พดู ด้วยความมุง่ มัน่
การเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้โบว์เรียนรูแ้ ละเข้าใจวิธกี ารท�ำงานของเครือ่ งมือเครือ่ งจักร อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในไร่ได้งา่ ย
และยังสามารถสามารถอธิบายให้กวางผูเ้ ป็นน้องได้เข้าใจ นอกจากนีค้ ณ
ุ พ่อของทัง้ สองคนก็ยงั คงเป็นทีป่ รึกษา คอยสอนและบอกวิธแี ก้ปญ
ั หา
อยูเ่ สมอท�ำให้ทงั้ คูส่ ามารถท�ำงานในไร่ได้อย่างราบรืน่
่ าด
เติมเต็มส่วนทีข
จากความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องของคุณพ่อที่แสดงให้เห็นมา
โดยตลอด จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกสาวทั้งสองตั้งใจเดินตามรอย
ของพ่ อ โบว์ บ อกว่ า “เราทึ่ ง ที่ พ ่ อ เราสามารถท� ำ ได้ ทุ ก อย่ า งเลย
เวลารถเสีย เราโทรมาบอกพ่อว่ารถมันเป็นอาการแบบนี้ พ่อก็รู้แล้ว
ว่ามันเป็นอะไร ก็คดิ ว่า โห ท�ำไมพ่อรู้ เราก็อยากรูบ้ า้ ง ถ้าเกิดว่ารถเรา
เป็นอย่างนี้ คนขับรถโทรมาบอก เราก็จะได้รวู้ า่ รถเราเป็นอะไร อยากจะ
รู้เหมือนพ่อ”
อีกทั้งความรู้บางเรื่องของพ่อถวิลก็เกิดจากการศึกษา จาก
ประสบการณ์การพลิกแพลงแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มีคำ� แนะน�ำทีม่ า
จากประสบการณ์ของตนให้ลกู สาวเสมอ โบว์ยกตัวอย่างค�ำแนะน�ำของ
คุณพ่อว่า “ถ้ารถเสีย แล้วเอาไปร้านซ่อม ให้ชา่ งไปซือ้ อะไหล่ มันก็จะช้า
แล้วก็ราคาก็สงู ขึน้ มาอีก พ่อก็จะแนะน�ำร้านอืน่ ทีซ่ อื้ ได้ บางทีอะไหล่บาง
ตัวมันไม่มี พ่อก็จะบอกให้ไปดัดแปลง เอาไปโรงกลึงนะ เอาไปท�ำแบบนี”้
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แต่ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเป็นผู้ที่สัพพัญญูผู้รอบรู้เกือบทุกเรื่อง ก็ยังมีเรื่องที่
ไม่ถนัดเช่นกัน นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนนี้ลูกสาวทั้งสองก็เข้า
มามีส่วนช่วยพัฒนา น�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ภายในไร่ ทั้งการน�ำโซลาร์เซลล์
มาใช้เป็นแหล่งพลังขับของเครื่องสูบน�้ำ แทนการใช้รถไถมาปั่นเป็นต้นก�ำลัง
ซึง่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าน�ำ้ มัน ซึง่ ตัวโซลาร์เซลล์มอี ายุการใช้งานถึง 20 ปี
เมื่อค�ำนวนถึงค่าน�้ำมันในแต่ละปีที่มีแต่จะพุ่งสูงขึ้น เปรียบเทียบกันแล้วการใช้
โซลาร์เซลล์คุ้มค่ากว่ามาก
นอกจากนีโ้ บว์และกวางยังน�ำเทคโนโลยี GPS เข้ามาใช้เป็นตัวช่วยลดปัญหา
การควบคุมรถและเครือ่ งจักร โดยน�ำไปติดทีเ่ ครือ่ งจักรทุกคันในไร่ “เรารูว้ า่ รถเรา
อยู่ไหน หรือว่าคนขับรถอู้ ทิ้งเครื่องแล้วนอนมั้ย เพราะว่าถ้าแค่ถามเฉย ๆ ก็ไม่รู้
หรอกค่ะ ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้สตาร์ทนอน อะไรแบบนี้ เราก็ต้องเชื่อเขาเพราะเรา
ไม่มีหลักฐาน แต่ถ้าเราติด GPS เราก็จะเปิดดูได้ว่าท�ำไมสตาร์ทเครื่องไว้ รถเป็น
อะไรรึเปล่า เราก็จะโทรเช็คได้” กวางบอกถึงวิธีแก้ปัญหา ให้คนงานท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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นอกจากเรื่องเครื่องจักรแล้ว การท�ำบัญชีก็มี
ความส�ำคัญไม่แพ้กนั โดยคุณพ่อถวิลจะเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำ
แก่ลูกสาวเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและท�ำบัญชี การวาง
ระบบฐานข้อมูลพื้นที่แปลงอ้อย โดยยึดต้นแบบจาก
โรงงาน คุณพ่อบอกว่า “อย่างพวกบัญชีจะท�ำอย่างไร
ท�ำแบบไหนเราก็แนะน�ำเขาให้แยกท�ำบัญชีคนงาน คนนี้
เบิกเงินเดือนเท่าไหร่ มาท�ำงานกีว่ นั รายได้เท่าไหร่ มีทำ�
ล่วงเวลามัย้ อะไรประมาณนี้ แล้วก็ทำ� ให้เขาส�ำรวจพืน้ ที่
ท�ำข้อมูลของพื้นที่แปลงอ้อย ท�ำเหมือนโรงงานน�้ำตาล
เขาท�ำนะ หาข้อมูล มีข้อมูลแปลง แปลงนี้อ้อยปลูกใหม่
แปลงนี้อ้อยตอ 1 อ้อยตอ 2 ตอ 3 ตัดแปลงนี้ได้กี่ตัน
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้ปุ๋ยกี่กระสอบ ฉีดยากี่ครั้ง กี่รอบ
ประมาณนั้น”

"

อย่างแรกที่สอนคือ
ให้เรียนรู้ ให้ลงมือท�ำ
เราอยากจะให้เขาท�ำเป็นหมดทุกอย่าง
เพื่ อว่าเขาจะได้รู้ จะได้คิดได้
สอนคนอื่นได้ สั่งงานคนอื่นได้
ถ้าเราท�ำไม่เป็น เวลาเราจะวางแผนอะไร
เราก็มองภาพไม่ออก สอนคนอื่นไม่ได้
ต้องท�ำให้เป็นหมดทุกอย่างก่อน

"
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ใบอ้อยมีคา่ "ขายได้"
ลองคิด ๆ ดู
ตัง
้ สามร้อยกว่าบาทต่อตันนะ
้ ก
อันนีห
ั ค่าใช้จา่ ย เราได้เต็ม ๆ
เผาทิง
้ เสียดายมาก
ถ้าตอนนัน
้ เรารู้ เราจะไม่เผา
เพราะมันเป็นเงิน
ดังนัน
้ งหาวิธี
้ เราก็ตอ
่ ำ� ยังไงเราจะไม่ตอ
ทีท
้ ง
เผาเงินเราทิง
้
ด้ ว ยความที่ คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่
อาจไม่สันทัดการใช้เทคโนโลยีมากนัก
เมื่อลูกสาวทั้งสองเข้ามาช่วยดูแลในการ
ท�ำบัญชีจากเดิมที่จดด้วยมือ ก็เปลี่ยน
มาใช้คอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถเรียกดูขอ้ มูล
ย้อนหลังได้งา่ ย ข้อมูลไม่สญ
ู หาย สามารถ
น�ำมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว คุณพ่อ
ยังบอกถึงที่มาของการท�ำฐานข้อมูลว่า
“เห็ น โรงงานเขาท� ำ แบบนี้ แ ล้ ว เราก็
อยากรู้ด้วย อยากมีข้อมูล ด้วย เราจะ
ได้วางแผนถูก มันจะง่ายขึ้น ถ้าให้พ่อ
ท�ำเองมันท�ำรายละเอียดไม่ได้ ท�ำไม่ไหว
ไหนจะวางแผน ไหนจะต้องมาคีย์ข้อมูล
ก็ให้ลูกสาวมาท�ำตรงนี้”
พ่อถวิลบอกว่าการท�ำบัญชีไร่ออ้ ย
ส่งผลดีอย่างมาก เพราะท�ำให้เห็นค่าใช้
จ่ายต้นทุนทีเ่ สียไปในแต่ละปี “เราจะได้รู้
เอามาเปรียบเทียบ ค่าใช้จา่ ยลดลง คือเน้น
อยากจะลดค่าใช้จา่ ย เพราะเราไม่สามารถ
จะไปเพิม่ ราคาอ้อยเราเองได้ เราท�ำได้ก็
คือลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต เราท�ำได้แค่นน้ั
ราคาอ้อยจะถูกแพงเราก็ตอ้ งขาย”

14
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เป้าหมายในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนี่เองที่เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ
ซือ้ รถตัดอ้อย ตัวช่วยทีส่ ามารถลดจ�ำนวนแรงงานคน จาก 40 คน เหลือเพียง 10 คน
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประหยัดต้นทุน และยังเป็นการประหยัดเวลา ท�ำให้
สามารถตัดอ้อยเข้าหีบได้ทนั เวลา ส่งผลให้สามารถขยายพืน้ ทีท่ ำ� ไร่ เพิม่ ปริมาณอ้อย
ทีป่ ลูกได้เป็นอย่างดี การหันมาใช้เครือ่ งจักรมากขึน้ ท�ำให้พอ่ ถวิลบอกว่าสามารถลด
ต้นทุนไปได้กว่า 70% และในปัจจุบันเครื่องจักรทั้งหมดที่สะสมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
ก็มี รถตัด 1 คัน รถกระเช้า 1 คัน แทรคเตอร์ 105, 90, 24, 21 แรงม้า อย่างละ
1 คัน รถกล่อง 2 คัน รถพ่วง 2 คัน เครือ่ งปลูก 1 คัน และยังมีอปุ กรณ์ตอ่ พ่วงจ�ำพวก
ผาลพรวน 20 จาน โรตารี่ ผาลสับใบ เครือ่ งใส่ปยุ๋ ริปเปอร์ระเบิดดินดาน และบูมสเปรย์
ขนาด 8 หัว อีกด้วย
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการหารายได้เพิม่ เติม จึงมีการน�ำเครือ่ งอัดใบอ้อยจากโรงงาน
มาใช้ตงั้ แต่ประมาณ 2 ปีทแี่ ล้ว น�ำใบอ้อยไปขายเป็นรายได้เสริม “ก็ได้เงินประมาณ
350 บาทต่อตัน (หักค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการเรียบร้อย เช่น ค่าขนส่ง ค่าเครือ่ ง
อัดใบอ้อย) ปีนขี้ ายได้ 70,000 บาทแล้ว แต่ไม่ได้ขายทัง้ หมดนะ ขายเฉพาะทีล่ มุ่
ทีล่ มุ่ มันไว้ใบไม่ได้ เวลาหน้าฝน ความชืน้ มันเยอะเกิน อ้อยมันตาย มันจะเกิดเชือ้ ราด้วย
เหลือใบอ้อยไว้แค่ประมาณ 10%-20% แต่ที่ดอนเนี่ย ไม่เอาใบออกเลยดีมาก
เอามาคลุมดินดีมากเหมือนทีม่ ติ รผลเขาสือ่ สารออกมา พอเวลาหน้าฝนมา ใบอ้อย
ก็ยอ่ ยสลาย ดีกว่าเผาใบทิง้ เป็นไหน ๆ เสียดายมากเลยเมือ่ ก่อนเราไม่รู้ เหมือนกับเผา
เงินทิง้ เลย” คุณพ่อบอกด้วยสีหน้าทีแ่ สดงความเสียดายและกล่าวย�ำ้ อีกว่า “ลองคิด ๆ
ดูขายได้ตั้งสามร้อยกว่าบาทต่อตันนะ อันนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วเราได้เต็มๆ เผาทิ้ง
เสียดายมาก ถ้าตอนนัน้ เรารู้ เราจะไม่เผา เพราะมันเป็นเงิน ดังนัน้ เราก็ตอ้ งหาวิธที ที่ ำ� ยังไง
เราจะไม่ตอ้ งเผาเงินเราทิง้ ”
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่ นแปลงสูอ
่ ก
เปลีย
่ นาคตทีด
ี ว่า
จากการค่อย ๆ พัฒนาจากยุคของคุณพ่อสู่ยุคของลูกสาวสองคน
ได้ น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ค วบคู ่ กั บ ความรู ้ ข องเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ข องคุ ณ พ่ อ
ซึ่งในปัจจุบันนี้ทั้งคู่มีพื้นที่ไร่อ้อยที่อยู่ในการดูแล 800 กว่าไร่ เป็นพื้นที่
ส�ำหรับรถตัดไปแล้วกว่า 90 % โดยแผนในอนาคตข้างหน้าได้คาดการณ์วา่
ภายใน 3 ปี จะเปลี่ยนเป็นแปลงแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มได้ครบ 100 %
ส�ำหรับชาวไร่ท่านอื่นคุณพ่อก็ได้ให้ค�ำแนะน�ำว่า “พยายามน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เยอะ ๆ แล้วก็ทำ� ให้เต็มที่ วางแผน และต้องพัฒนา
มองไปข้างหน้า แรงงานคนเดี๋ยวนี้หายาก ต้องเตรียมพื้นที่รถตัด แล้วก็
ใช้ระบบน�้ำหยดประหยัดน�้ำเป็นระบบการใช้น�้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่มีอะไรมากในการท�ำไร่อ้อย ต้องตั้งใจ พร้อมเปลี่ยนแปลง ปัญหาส่วน
มากจะมีตอนที่เราตัดไปขาย ปัญหาเยอะก็แรงงานคนนี่แหละ ตอนปลูก
และขั้นตอนดูแลรักษา เราสามารถท�ำกิจกรรมไปเรื่อยๆไม่ติดปัญหา
แต่เวลาตัด เราคิดอยากจะตัดอ้อยสดไม่ได้ เขาไม่ตัดให้ เขาต้องเผา จะมา
เผาเงินเราทิง้ คิดดู เราท�ำแทบตาย เขามาเผาเงินเราไปแล้ว เสียดายครับ”
การเผาเงินในทีน่ เี้ นือ่ งมาจากราคาของการขายอ้อยเผานัน้ น้อยกว่าอ้อยสด
ยิ่งเป็นปริมาณมากจะยิ่งเห็นถึงความต่างของรายได้ที่ได้จากการขายอ้อย
อีกทั้งอ้อยไฟไหม้ยังมีค่าความหวานและน�้ำหนักที่น้อยลง ซึ่งขัดกับหลัก
การของคุณพ่อที่เน้นลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นอย่างมาก
ทางด้านของลูกสาว โบว์เพี ยงฝากค�ำกล่าวสัน
้ ๆ ง่าย ๆ ว่า
“มันไม่มอ
ี ะไรยากหรอกค่ะถ้าเราจะคิดจะท�ำ” สมกับเป็นคนทีไ่ ด้เรียนรู้
่ ะได้ทำ� เป็นทุกอย่างและสามารถสืบทอด
และลองท�ำทุกอย่าง เพื่ อทีจ
งานต่อจากพ่ อและแม่ได้จริง ๆ
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ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา

THE POTENTIAL
OF PERSON WITH DIFFERENTLY ABLED
ผักสลัดปลอดสาร...ศักยภาพผูพ
้ ิ การกลุม
่ มิตรผล
ผู้เขียน - กรรณิกา ว่องกุศลกิจ
ผูอ
้ ำ� นวยการด้านพั ฒนาชุมชนเพื่ อความยัง
่ มิตรผล
่ ยืน กลุม

สวัสดีพ่ี น้องมิตรชาวไร่ทุกท่านค่ะ หากพู ดถึง
โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผูพ
้ ิ การของกลุม
่ มิตร
ผล พี่ น้องมิตรชาวไร่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
แต่ถ้าพู ดถึงพนักงานผู้พิการของกลุ่มมิตรผลที่
ท�ำงานอยูใ่ นชุมชน หลายท่านคงจะพอคุน
้ เคยกันบ้าง
แล้วนะคะ แล้วรูม
้ ย
ั้ คะ พนักงานผูพ
้ ิ การของกลุม
่ มิตร
่ นอกจากจะต้องปฏิบต
ผลเนีย
ั ง
ิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบ
ั
มอบหมายแล้วยังต้องพั ฒนาศักยภาพและองค์ความ
รู้ของตนเองอยู่เสมอด้วยนะคะ เพราะเราเชื่อว่า
ผูพ
้ ิ การหลายท่านมีความสามารถและศักยภาพเทียบ
่ ได้รบ
้ ะ
เท่ากับคนปกติ และเมือ
ั โอกาสผูพ
้ ิ การเหล่านีจ
สามารถพึ่ งพาตนเองได้อย่างยัง
่ ยืน รวมถึงการเป็น
่ วชาญ
คนต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรูท
้ เ่ี ชีย
ให้กับภาคีเครือข่ายงานพั ฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น
ครัวเรือนอาสา กลุ่มสมาชิกโครงการท�ำตามพ่ อ
ปลูกเพ(ร)าะสุข กลุม
่ ผักปลอดสาร และกลุม
่ อาชีพ
รอบโรงงานน�ำ้ ตาลกลุม
่ มิตรผล ได้อก
ี ด้วย
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เครือข่ายต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนาฉบับนี้
จะขอพาพี่น้องมิตรชาวไร่ทุกท่าน ไปร่วมเรียนรู้
การผลิ ต ผั ก สลั ด ปลอดสารจากกลุ ่ ม ผู ้ พิ ก าร
โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงผู้พิการในพื้นที่
ต�ำบลโคกสะอาด อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าไปศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าที่ Smart Farmer
คุณสุรยิ า สีหอมกลิน่ หรือน้องแบงค์ ทีท่ ำ� หน้าที่
ดูแลโครงการปลูกผักปลอดสารในโรงงานน�ำ้ ตาล
มิตรภูเขียว ได้มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผูพ้ กิ ารในทุกขัน้ ตอน ท�ำให้กลุม่ ผูพ้ กิ ารได้เรียนรู้
หลั ก ในการท� ำ เกษตรปลอดภั ย และสามารถ
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นเรือ่ งนี้
ให้ กั บ ผู ้ ที่ ส นใจได้ อ ย่ า งเชี่ ย วชาญเลยที เ ดี ย ว
ซึ่งวิธีการผลิตผักสลัดปลอดสารจะเป็นอย่างไร
นั้นเราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ต�ำบลมิตรผลร่วมพั ฒนา

การเพาะกล้าผักสลัด

หัวใจส�ำคัญที่สุดของการผลิตผักสลัดคือการเพาะกล้า ถ้ากล้าผักมี
ความสมบูรณ์จะท�ำให้ผลผลิตผักที่ได้มีคุณภาพ อุปกรณ์การเพาะกล้าผัก
สลัดประกอบด้วย ถาดเพาะกล้า 104 หลุม วัสดุเพาะกล้าพีทมอส
เมล็ดผักสลัด เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วให้น�ำวัสดุเพาะกล้าใส่ในถาดหลุม
โดยห้ามใส่แน่นจนเกินไปเพราะจะท�ำให้รากต้นกล้าไม่เดิน จากนั้นรดน�ำ้
ให้พอชุ่มแล้วน�ำเมล็ดมาหยอดลงในถาดหลุมประมาณหลุมละ 2 เมล็ด
เสร็จแล้วรดน�้ำตามในช่วงเช้า กลางวัน เย็น ข้อควรระวังคืออย่าให้น�้ำมาก
เกินไปเพราะจะท�ำให้ต้นกล้าแคระแกร็นไม่โต อายุกล้าผักสลัดพร้อมปลูก
อยู่ที่ 15 - 18 วัน
การเตรียมแปลง

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

สูตรสารชีวภัณฑ์
ป้องกันโรคและแมลง
การป้องกันโรคใบจุดจะใช้เชื้อราฟไตรโคเดอร์มา
100 กรัม ผสมกับน�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน
ห้ามรวมกับสารตัวอื่นในการฉีดพ่น
การป้องกันแมลงจะใช้เชื้อราเมธาไรเซียม 100 กรัม
ต่อน�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน ห้ามรวมกับสารตัวอื่น
ในการฉีดพ่น
ทั้งนี้การใช้เชื้อราในการควบคุมโรคและแมลง
ควรฉี ด พ่ น ในเวลาตอนเย็ น เพราะจะท� ำ ให้ ส ปอร์
เชื้อราแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนการเตรียมแปลงปลูกผัก เริม่ จากใช้กากหม้อกรองอ้อยทีก่ อง
พักไว้ประมาณ 1 ปี น�ำมาท�ำเป็นแปลงปลูกผักขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร
ส่วนความยาวตามพื้นที่ ช่องทางเดินระยะระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร
ความสูงของแปลงประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อท�ำแปลงเสร็จให้คลุมด้วย
พลาสติกคลุมแปลงขนาดกว้าง 1.2 เมตร ขั้นตอนการคลุมจะใช้ไม้ไผ่
ตอกยึดพลาสติกกับแปลงไว้ เวลาคลุมจะต้องดึงพลาสติกคลุมแปลง
ให้ตึงเรียบแนบกับตัวแปลง การเจาะรูพลาสติกจะใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ท�ำปลายท่อเป็นแง่งฟันปลาหลังจากนั้นสามารถ
เจาะรูพลาสติกได้ตามต้องการ
การปลูกลงแปลง

เมือ่ ต้นกล้าได้อายุพร้อมปลูก ควรเตรียมต้นกล้าโดยลดปริมาณการ
ให้น�้ำ เพิ่มปริมาณแสงให้ต้นกล้ามีการปรับตัวก่อนที่จะย้ายลงแปลงปลูก
การปลูกลงแปลงควรปลูกในตอนบ่ายหรือตอนค�่ำ เพราะจะท�ำให้ต้นกล้า
ปรับตัวในตอนกลางคืนและมีโอกาสรอดสูง
การดูแลรักษา

เมื่ อ ปลู ก ผั ก สลั ด ลงแปลงแล้ ว การดู แ ลรั ก ษาเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ
ต้องควบคุมโรคและแมลงให้ดี ผักจึงจะออกมาสมบูรณ์แข็งแรงและมี
คุณภาพ โรคที่ส�ำคัญในผักสลัด คือ โรคใบจุด โรคโคนเน่า อาการเหล่านี้
ป้องกันได้โดยอย่าปล่อยให้แปลงผักชื้นจนเกินไป ความสะอาดแปลง
ก็เป็นเรื่องส�ำคัญอย่าปล่อยให้แปลงรก ต้องก�ำจัดวัชพืชออกจากแปลง
ตัดที่อยู่ของโรคและแมลงออกก็จะท�ำให้การจัดการผักง่ายขึ้น รวมถึง
หมั่นให้น�้ำ เช้า กลางวัน เย็น และต้องระมัดระวังอย่าให้ผักสลัดขาดน�้ำ
เพราะจะท�ำให้ผกั สลัดขม ในส่วนการให้ปยุ๋ จะให้เมือ่ ปลูกลงแปลงได้ 3 วัน
โดยปุ๋ยที่ใช้จะเป็นสูตร 46-0-0 และ 15-15-15 อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ละลาย
น�้ำรด 2 ช้อนโต๊ะต่อน�้ำ 10 ลิตร โดยจะต้องใส่ทุก ๆ 7 วัน โดยอายุ
การเก็ บ เกี่ ย วผั ก สลั ด นั บ จากปลู ก ลงแปลงได้ 30 วั น ก็ ส ามารถเก็ บ
รับประทานได้

เป็นยังไงกันบ้างคะ.. องค์ความรู้การผลิตผักสลัด
่ น่นจริง ๆ มัน
ปลอดสารจากกลุม
่ ผูพ
้ ิ การของเรานีแ
่ ใจว่า
่ี นใจในเรือ
่ งนี้ สามารถน�ำความรูท
พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่ทส
้ ไ่ี ด้
่ องตนเองได้ รับรอง
ไปประยุกต์ใช้และทดลองปลูกในพื้ นทีข
้ ะได้ผก
ได้เลยค่ะว่าถ้าลงมือปลูกตามขัน
ั สลัด
้ ตอนข้างต้นนีจ
่ ค
ทีม
ี ณ
ุ ภาพ กรอบ อร่อยแน่นอนค่ะ และหากพี่ นอ
้ งท่านใด
สนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ในพื้ นที่จริงสามารถเข้ามา
เรียนรูไ้ ด้ทโ่ี ครงการปลูกผักปลอดสารโรงงานน�ำ้ ตาลมิตร
่ ะ
ภูเขียว กลุม
่ ผูพ
้ ิ การรวมถึงน้องแบงค์ ยินดีและพร้อมทีจ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละแนวทางการผลิ ต ผั ก สลั ด
ปลอดสารให้กบ
ั พี่ นอ
้ งทุกท่านค่ะ
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เมล็ดพั นธุแ
์ ห่งความดี

จากเหตุการณ์พายุโพดล พั ดถล่มพื้ นที่ อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ท�ำให้มผ
ี ป
ู้ ระสบ
่ ได้รบ
่ า่ นไปพบเหตุการณ์ เมือ
่
อุทกภัย ซึง
ั จากช่วยเหลือจากพนักงานของมิตรผล 2 คน ทีผ
่ า่ นมา ในวันนัน
่ ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทีผ
่ เสริม 2 คนได้รบ
ั มอบหมายให้สำ� รวจ
้ เจ้าหน้าทีส
่ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมและได้ขบ
่ เี่ กิดเหตุการณ์ ได้ยน
เส้นทางและแปลงอ้อยทีป
ั รถผ่านสถานทีท
ิ เสียง
่ มน�ำ้ อยูโ่ ดยไม่หว
ร้องขอความช่วยเหลือว่ามีคนจมน�ำ้ จึงจอดรถและว่ายน�ำ้ เข้าไปช่วยชายทีจ
่ ง
ชีวต
ิ ตนเอง จนชายคนดังกล่าวรอดอย่างปาฏิหาริย์
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กลุ่มมิตรผล จัดพิธีมอบเหรียญกล้าหาญ
แก่พนักงานที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม โดยคุณอิสระ
ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธมี อบเหรียญกล้าหาญให้แก่คณ
ุ เลิศชาย
ห้อยดอกหอม และคุณปิตภิ ทั ร โพธิเ์ งิน พนักงาน
เขตส่งเสริมที่ 1 โครงการขยายเสลภูมิ กลุม่ มิตรผล
ในโอกาสที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างของพนักงานที่ดี มีคุณธรรม
ใส่ใจต่อชุมชน และเป็นผูก้ ล้าหาญของกลุม่ มิตรผล
ทีท่ กุ คนต่างให้ความชืน่ ชม เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติ
และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานท่านอืน่ ๆ ได้
ยึดเป็นแบบอย่างในการมีจิตอาสาเพื่อสังคมต่อไป
โดยมีคุณชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้เกียรติ
ร่วมแสดงความยอนดี ณ อุทยานมิตรกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์

เพื่ อรับชมวิดโิ อ
"เมล็ดพั นธุ์
แห่งความดี"

MITR PHOL
OF HONOR
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GROUND WATER BANK

ธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ โมเดลการจัดการน�ำ้
เพื่ อการเกษตรที่ยั่งยืน
ผูเ้ ขียน - ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ บูรณะ
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาเรื่องการจัดการน�้ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
่ งจากขาดน�ำ้ การเกิดน�ำ้ ท่วมขัง น�ำ้ หลาก และความสะอาดของน�ำ้ ดืม
่ จากแหล่งน�ำ้ ใต้ดน
ภัยแล้งเนือ
ิ หลักการ
้
้
ธนาคารน�ำใต้ดน
ิ (Ground Water Bank) ของ “สถาบันน�ำนิเทศศาสนคุณ” โดยท่านหลวงพ่ อสมาน สิรป
ิ ญ
ั โญ
้
่
่
่
ก็เป็นวิธีการหนึงทีน�ำมาใช้ปฏิบัติเพื อแก้ไขปัญหาข้างต้นและเป็นแนวทางการบริหารจัดการน�ำใต้ดินแบบ
่ ค
่ ว
ครบวงจรทีม
ี วามยัง
ั่ ประเทศ เช่น จังหวัดก�ำแพงเพชร แพร่
่ ยืน จนประสบความส�ำเร็จแล้วในหลายพื้ นทีท
่ ากล
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ชัยนาท และสตูล หลักการนีเ้ ป็นวิธก
ี ารจัดการน�ำ้ ทีส
่ ระสบความส�ำเร็จทัง
ทัว
่ โลกยอมรับ ท�ำให้เกิดการจัดการระบบน�ำ้ ทีป
้ เพื่ อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลาย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ คือ การทีข่ ดุ หลุมลักษณะ
ก้นครก เพือ่ จัดกักเก็บน�ำ้ ฝนทีต่ กลงมาในช่วงฤดูฝน
ไว้สู่ใต้ดิน ตั้งแต่ระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุม
ที่ขุด เพื่อให้น�้ำกระจายออกในแนวระนาบของ
ชั้นใต้ดิน เพราะหากเราไม่จัดเก็บน�้ำลงสู่ใต้ดิน
แล้วปล่อยให้นำ�้ ฝนไหลทิง้ ตามผิวดิน เมือ่ น�ำ้ ฝนที่
ไหลทิ้งเหล่านี้ไปรวมตัวกันเยอะก็จะเป็นสาเหตุ
ของปัญหาน�้ำท่วมขังดังเช่นที่ผ่านมา และหลุมนี้
ยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้ชั้นผิวดิน จากดิน
ที่แห้งแข็งก็จะมีความอ่อนนุ่มและชุ่มชื้น ท�ำให้
ต้นไม้ในบริเวณนั้นจะอุดมสมบูรณ์สามารถเจริญ
เติบโตได้ดีแม้ผ่านฤดูฝนไปแล้วก็ตาม เปรียบ
เสมือนเราเปลีย่ นพืน้ ทีก่ นั ดารให้เป็นทีช่ มุ่ ผืนใหญ่
หากทุกคนในพื้นที่ร่วมมือกันท�ำทุกบ้าน ก็จะ
สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผนื ป่า และรักษา
แหล่ ง น�้ ำ ให้ ยั ง คงมี น�้ ำ เพี ย งพอส� ำ หรั บ ฤดู แ ล้ ง
ท�ำให้สตั ว์ปา่ มีนำ�้ ดืม่ ไม่ตอ้ งออกจากป่ามารบกวน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟป่าได้
อีกด้วย
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ที่มา : https://www.pheupuangchon.com/44349

หลักการของธนาคารน�้ำใต้ดินคือ ก่อนน�ำน�้ำมาใช้ เราต้องมีกระบวนการเติมน�้ำ
เข้าไปเก็บไว้ทชี่ นั้ น�ำ้ ใต้ดนิ ก่อน เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารก่อนจึงจะสามารถถอน
มาใช้ได้ โดยการเก็บน�ำ้ ฝนทีต่ กลงมาในช่วงฤดูฝนไปเก็บไว้ยงั ชัน้ น�ำ้ ใต้ดนิ ซึง่ จะเป็นการ
ป้องกันการเสียสมดุลของน�ำ้ ใต้ดนิ และขาดแคลน (Overdraft) โดยพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำธนาคาร
น�้ำใต้ดิน ควรได้รับการคัดเลือกและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่มีความ
เชีย่ วชาญทางด้านธรณีวทิ ยา วิศวกร เพือ่ เป็นการป้องกันความผิดพลาดและผลกระทบ
ข้างเคียงที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม และการปนเปื้อนของน�้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ

ห้องเรียนชาวไร่

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

ธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ มี 2 แบบด้วยกันคือ ระบบเปิด และระบบปิด
ธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ ระบบเปิด
คือการเติมน�้ำลงบ่อก่อนน�ำมาใช้ ลักษณะเป็นบ่อเปิดโดยทั่วไป ขนาดความ
กว้างยาวของบ่อเติมน�ำ้ ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ทีแ่ ละชัน้ ดิน แต่สงิ่ ส�ำคัญคือความลึกของบ่อเติม
น�้ำควรจะลึกถึงชั้นหินซึมน�้ำ (Vadose Zone) เพื่อให้น�้ำสามารถกรองผ่านชั้นดิน
และชั้นหิน ลงไป สู่ชั้นน�้ำบาดาลตื้นได้ พื้นที่บ่อเปิดควรเป็นที่รับน�้ำเมื่อตอนฝนตก
ทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน หากบ่อเติมน�้ำอยู่ในเขตการเกษตรกรรม พื้นที่รับ
น�้ ำ ฝนที่ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณของบ่ อ เติ ม น�้ ำ นั้ น ไม่ ค วรจะมี ส ารเคมี ที่ เ ป็ น อั น ตรายจาก
ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยที่เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน�้ำใต้ดิน การน�ำน�้ำ
ขึ้นมาใช้สามารถใช้เครื่องสูบน�้ำท�ำการสูบน�้ำขึ้นมาจากบ่อน�้ำโดยตรง และสามารถ
ใช้น�้ำผ่านการสูบน�้ำของบ่อน�้ำบาดาล
บ่อบาดาล
่
น�ำ้ ดืม

บ่อบาดาล
ใช้อป
ุ โภคบริโภค
แม่นำ�้

ท่อ PVC
ก้อนหิน
ผ้าไนล่อน
ขวดน�ำ้

ชัน
้ ดินอ่อน

ยาง
รถยนต์

ชัน
้ ดินเหนียว
ชัน
้ น�ำ้
้ หินอุม
ชัน
ิ
้ กรวดทรายมีนำ�้ ใต้ดน

ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/123647.html
ระดับน�ำ้

้
บ่อบาดาลตืน

Recharge
Zone

บ่อบาดาลลึก
ที่มา : American Groundwater Solutions, LLC., 2018

สามารถเรียนรูร้ ะบบธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ
่ าทีไ่ ปเพิ่ มเติมได้ที่
และทีม
QR Code

ธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ ระบบปิด
เน้นการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขังในครัวเรือน
และเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้รว่ มด้วย
ช่วยกันลดปริมาณน�้ำหลากในช่วงฝนตก โดยการท�ำ
ธนาคารน�้ำใต้ดินระบบปิดในบริเวณบ้านหรือพื้นที่
ของตนเอง ซึ่งระบบปิดนี้สามารถช่วยชุมชนและ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน�้ำหลากในช่วงฝนตก
ให้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ปนเปือ้ นของแม่นำ�้ ล�ำคลอง และแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ

หากเราลองคิดสมมุติว่า ถ้าเราต้องการเก็บน�้ำฝนทั้งหมดที่ตกจากหลังคาบ้านซึ่งเป็นน�้ำสะอาดในช่วงฤดูฝนโดยใช้โอ่ง เราคงต้องใช้
จ�ำนวนมากจนไม่มีที่จะวางเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันเราปล่อยน�้ำฝนที่สะอาดเหล่านี้ทิ้งไปจนเกิดปัญหาน�้ำท่วมทุกปี และแก้ไขปัญหาโดยการ
สูบน�้ำผลักดันให้ไปท่วมพื้นที่อื่นต่อเพื่อปล่อยระบายลุ่มแม่น�้ำ จากแม่น�้ำก็ลงทะเล ซึ่งเรามักจะขาดแคลนน�้ำจืดหลังฤดูฝน และเกิดปัญหา
ภัยแล้งทุกปี ภัยพิบัติเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ และหากเราเก็บน�้ำฝนลงใต้ดินไว้เยอะเพียงพอ น�้ำฝนเหล่านี้ก็จะเก็บลงสู่ชั้นบาดาล ด้วยวิธีการ
ธรรมชาติ และเมื่อน�้ำใต้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนดังเช่นในอดีต ประเทศเราจะกลับมาเป็นอู่ข้าว อู่น�้ำ เช่นเดิม และสามารถ
น�ำมาใช้ส�ำหรับการเกษตรต่อไป
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ นัน
ั หา
้ สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน�ำ้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่วา่ จะเป็น 1. ช่วยแก้ปญ
่ ต้องการ
น�ำ้ ท่วมได้ เพราะช่วยให้นำ�้ ซึมลงใต้ดน
ิ ได้ดข
ี น
ึ้ 2. ช่วยแก้ปญ
ั หาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน�ำ้ จากธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ ใช้ได้เมือ
3. แก้ปญ
ั หาน�ำ้ เค็ม เพราะมวลน�ำ้ เค็มจะมีนำ�้ หนักมากกว่าน�ำ้ จืด ดังนัน
่ า้ นล่าง และ 4. แก้ปญ
ั หาน�ำ้ สกปรก เพราะระบบน�ำ้
้ น�ำ้ เค็มจึงอยูด
แบบปิดจะช่วยกรองน�้ำให้สะอาดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ระบบธนาคารน�้ำใต้ดินเพื่ อบริหารจัดการน�้ำในพื้ นที่ของท่านนั้น
ต้องด�ำเนินการตามความเหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนแต่ละพื้ นที่ เพื่ อไม่ให้เกิดปัญหาบางประการตามมาภายหลัง มีการ
่ อ
่ วชาญในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง เพื่ อให้ระบบ
ศึกษาพื้ นทีก
่ นการลงมือด�ำเนินการจัดท�ำระบบธนาคารน�ำ้ ใต้ดน
ิ มีการปรึกษากับผูเ้ ชีย
้ เกิดประโยชน์สง
่ ด
่ ง
ทีจ
ั ท�ำขึน
ู สุด คุม
้ ค่าต่อการลงทุน และเป็นการบริหารจัดการน�ำ้ เพื่ อการเกษตรและอุปโภคบริโภคทีย
ั่ ยืนโดยแท้จริง
ที่มา : AGS American Groundwater Solutions, LLC มูลนิธิสิริปัญโญ ประเทศไทย
สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.usagroundwater.com
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คนเก่งมิตรชาวไร่

BE AN EXPERIMENTER
“ไฉน ศรีเชียงษา”
ชาวไร่ยุคใหม่ กล้าคิด กล้าท�ำ
“เมื่อไม่แน่ใจ
จงทดลองหาค�ำตอบ”
การท� ำ ไร่ อ้ อ ยนั้ น ก็ เ หมื อ นกั บ การทดลองทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี พั นธุ์ อ้ อ ย ดิ น น�้ ำ สภาพอากาศ
่ งมือทางการเกษตร เป็นตัวแปร และการจะรูว
เครือ
้ า่ ไร่
ของเราจะมีผลผลิตดีหรือไม่ ก็ต้องทดลองปลูกและ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ เท่านั้น
เมือ่ พูดถึงตัวแปรส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการท�ำไร่ออ้ ย หนึง่ ในนัน้ คงหนีไม่พน้ “เครือ่ งจักรทางการเกษตร” ยิง่ ในยุค 4.0 ด้วยแล้ว ยิง่ ปฏิเสธไม่ได้วา่
เครือ่ งจักรสมัยใหม่กำ� ลังก้าวเข้ามาเป็นผูช้ ว่ ยหลักทีท่ รงประสิทธิภาพของชาวไร่
อย่างไรก็ตาม เครือ่ งจักรสมัยใหม่มกั มีหลายรูปแบบ หลายวัตถุประสงค์การใช้งาน ประกอบกับมีราคาค่อนข้างสูง ท�ำให้ชาวไร่หลายรายไม่กล้า
ตัดสินใจน�ำเครือ่ งจักรเหล่านัน้ เข้ามาใช้งาน แต่ความกลัวนัน้ ไม่เคยเกิดขึน้ เลยกับ คุณไฉน ศรีเชียงษา ชาวไร่มติ รภูหลวง สังกัดเขตส่งเสริมอ้อยที่ 3
“นักทดลอง” ผูบ้ กุ เบิกการน�ำรถตัดอ้อยเข้ามาใช้ในไร่เป็นรายแรกของจังหวัดเลย
่ า่ สนใจ
ไร่ออ
้ ย...อาชีพทีน

ในอดีต คุณไฉนเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการรับเหมา
และขายวัสดุกอ่ สร้าง แต่ตอ้ งเจอกับพิษเศรษฐกิจฟองสบู่
แตกช่วงปี 2540 จึงเริม่ มองหาลูท่ างในการท�ำธุรกิจใหม่ ๆ
จนหันมาสนใจในการท�ำไร่ออ้ ย ด้วยมองว่า ถ้าหากท�ำ
ไร่ออ้ ย เราก็จะมีออ้ ยอยูใ่ นมือ ถ้าเราท�ำได้ผลผลิตดี ก็จะมี
รายได้ทมี่ นั่ คง เพราะมีการรับซือ้ จากโรงงานน�ำ้ ตาล แต่การ
ขายวัสดุกอ่ สร้าง บางครัง้ เมือ่ ไม่มลี กู ค้า ก็เท่ากับว่ารายได้
จะหายไป
“อีกเหตุผลหนึง่ ทีม่ าท�ำไร่ออ้ ยคือ เดิมคุณพ่อของเรา
ท�ำอาชีพค้าขายพวกข้าวโพด ข้าว แต่วา่ มีโรงงานมาตัง้ อยู่
ทีภ่ เู ขียวพอดี พ่อก็เลยบอกว่าจะเปลีย่ นมาท�ำอ้อย เพราะ
ว่าท�ำอ้อยมันก็ดกี ว่าข้าว ทนแล้งกว่าด้วย” คุณไฉนเล่าถึง
จุดเริม่ ต้น
แม้จะเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่เคยมีประสบการณ์
ในการท�ำไร่ออ้ ยมาก่อน แต่เมือ่ มุง่ มัน่ แล้วว่าการท�ำไร่ออ้ ย
นัน้ จะต้องสร้างก�ำไรให้ครอบครัวได้ คุณไฉนจึงตัดสินใจลอง
ผิดลองถูกด้วยตัวเอง ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่สมัย
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ที่ยังไม่ได้น�ำเครื่องจักรเข้ามาใช้ แต่ด้วยคุณลักษณะที่เป็นคนมองการณ์ไกล
มีการวางแผน รวมถึงชอบสะสมประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและน�ำมาพัฒนา
ใช้ในพืน้ ทีข่ องตนเอง ท�ำให้ในปัจจุบนั คุณไฉนประสบความส�ำเร็จในสายอาชีพ
ปลูกอ้อย กลายเป็น “นักบริหารจัดการไร่ออ้ ยแบบเกษตรสมัยใหม่” ของจังหวัดเลย
่ งจักร...ผูช
เครือ
้ ว
่ ยสู่ความส�ำเร็จ

ในยุคแรกเริม่ ของการท�ำไร่ออ้ ยนัน้ คุณไฉนเล่าว่า ในไร่มเี ครือ่ งจักรเพียง
ชนิดเดียวคือรถไถ เพือ่ ใช้ในการปลูกอ้อย แต่ตอ่ มาเมือ่ แรงงานคนเริม่ ลดน้อยลง
จนส่งผลต่อการตัดอ้อย คุณไฉนจึงมีความสนใจทีจ่ ะน�ำเครือ่ งจักรการเกษตรอืน่
เข้ามาใช้ในไร่
คุณไฉนอธิบายว่า “ตอนนัน้ มีปญั หาแรงงานคนตัดอ้อยหายาก แล้วเราอยูไ่ กล
กว่าจะตัด แล้วขนส่งไปทีภ่ เู ขียวได้ ระยะทางก็เกือบหนึง่ ร้อยกิโลเมตร เกิดปัญหา
ค่าขนส่ง กับแรงงานตัดไม่ทนั แรงงานนีแ่ หละส�ำคัญ บางครัง้ เราจ่ายค่าจ้างไปแล้ว
เขาก็ไม่มาตัดอ้อยให้เรา ว่าง่าย ๆ ก็คอื โดนโกง เก็บหนีก้ ไ็ ม่ได้ ตัดอ้อยก็ไม่เสร็จ
เป็นปัญหาใหญ่ พีก่ เ็ ลยมาคิดว่าท�ำอย่างไรถึงจะเอารถตัดมาตัดอ้อยทีจ่ งั หวัดเลยได้
เพราะสมัยนัน้ ไม่มใี ครกล้าซือ้ สักคนเลย ก่อนหน้านีจ้ ะมีแต่รถตัดรับจ้าง ตัดแล้วก็กลับ
ไม่มใี ครกล้าซือ้ ผมก็เลยซือ้ รถตัดมาตัดเป็นคันแรก เป็นคนบุกเบิกคันแรกของจังหวัด
เลยทีภ่ หู ลวง ตอนนีก้ ป็ ระมาณ 8 ปีแล้วทีซ่ อื้ รถตัดคันแรกมา”

คนเก่งมิตรชาวไร่

การซือ้ รถตัดอ้อยนัน้ มีราคาไม่นอ้ ย ท�ำให้ชาวไร่หลายรายมองว่า
อาจจะเป็นความเสีย่ งไม่คมุ้ ทุน ต่างจากคุณไฉนทีต่ อบมาโดยพลันว่า
“ผมไม่กลัว ทีค่ ดิ จะซือ้ เนือ่ งจากตอนนัน้ เป็นช่วงระหว่างทีโ่ รงงานจะ
ปิดหีบพอดี เรารู้แล้วว่าเราตัดไม่ทันแน่นอน จึงต้องหาทางออก
ก็ลองหาข้อมูล เจออยู่เจ้าหนึ่งที่ต้องการจะขาย เลยไปดูรถตัดแถว
นครสวรรค์ ไปกับเจ้าหน้าทีม่ ติ รผลนีแ่ หละ ก็บอกเขาไปว่า จะเอาคันนี้
แต่เขาไม่ขายเพราะยังใช้ตดั อ้อยอยู่ ไม่สามารถน�ำมาส่งให้ได้ ก็ขอให้
เขาส่งให้ตอนตัดเสร็จแล้วก็ได้ แต่เขาก็ไม่สง่ รถตัดมาให้อยูด่ ี สุดท้ายฤดู
หีบนัน้ ก็ตดั อ้อยไม่เสร็จ ส่งอ้อยไม่ทนั ช่วงเปิดหีบ และก็ไม่ได้ซอื้ รถตัด
จากรายนัน้ แต่เราเห็นความส�ำคัญของเครือ่ งจักรแล้ว ถ้าเราไม่ใช้แล้ว
เกิดไม่มแี รงงานคน ก็ตดั อ้อยไม่ทนั อีก แล้วจะท�ำอย่างไร สุดท้ายเรา
ซือ้ รถตัดทีหลัง ซือ้ คันทีใ่ หม่กว่า และไว้ใจได้มากกว่า”
นอกจากนี้ คุณไฉนยังไปศึกษาดูงานกลุ่มหนองแซงโมเดล
และได้น�ำเอาวิธีการบริหารจัดการกลุ่มรถตัดมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
และบริหารสมาชิกกลุ่มตัดของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จนท�ำให้มนั่ ใจและกล้าตัดสินใจซือ้ รถตัดอ้อยคันทีส่ องเมือ่ 3 ปีทแี่ ล้ว
โดยรถตัดคันที่สองนั้น เป็นรถตัดแบบล้อแทรค ซึ่งเหมาะกับพื้นที่
ทีเ่ ป็นเนินเขาอย่างจังหวัดเลย เมือ่ ถามว่ารูไ้ ด้อย่างไร คุณไฉนก็ตอบกลับ
มาด้วยรอยยิ้มมั่นใจว่า “ก็ทดลองมาแล้ว”
คุณไฉนบอกว่า “แปลงของผมโซนข้างบนที่เป็นเนินติดเขา
รถตัดที่เป็นล้อยางจะเข้าไม่ได้ แต่ถ้าใช้รถตัดแบบล้อแทรคจะตัดได้
เพราะพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลยเหมาะกับล้อแทรค ล้อยางพีม่ หี นึง่ คัน แต่เมือ่
เทียบกันแล้วล้อแทรคดีกว่า ล้อแทรคนี่ก็ทดลองไง ในเมื่อไม่มีใคร
กล้าซือ้ พีก่ เ็ ลยซือ้ เป็นคนแรกเลย เอามาลองดูเป็นประสบการณ์ และ
ก็รเู้ ลยว่าพืน้ ทีเ่ ราเหมาะกับล้อแทรคจริง ๆ บางครัง้ ก็มรี บั จ้างตัดบ้าง
แล้วในช่วงแรกก็มีปัญหา ชาวไร่ที่เราไปรับจ้างตัดเขาไม่อยากให้ตัด
เพราะกลัวล้อแทรคจะไปบิดหัวแปลง แต่ตามระบบการท�ำไร่ออ้ ยมา
ก็ตอ้ งมีถนนตรงหัวแปลงใช่มยั้ แต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำ� เพราะพืน้ ที่
จะหายไป เขากลัวว่าจะเหลืออ้อยน้อยลง แต่แปลงผมปรับให้รถตัด
เข้าได้ กลับรถได้ไม่มปี ญ
ั หา น�ำรถตัดล้อแทรคมาทดลองเป็นคนแรก
แล้วมันก็เวิร์ก”
ปัจจุบันรถตัดอ้อยแบบล้อแทรคของคุณไฉนนั้นเป็นที่ถูกใจ
ผู้ว่าจ้างเป็นอย่างมาก “ส่วนใหญ่จะรับจ้างตัดให้กับชาวไร่พื้นที่ใกล้
เคียงกับโรงงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ราบลุ่ม มีร่องน�้ำ
บวกกับพืน้ ทีล่ าดชัน ซึง่ ล้อแทรคท�ำงานได้ดกี ว่าล้อยางในสภาพพืน้ ที่
แบบนี้ ชาวไร่ก็ชอบ เฝ้ารอต่อคิว ติดต่อให้ไปตัดให้ตลอดเลย”
นอกเหนื อ ไปจากรถตั ด แล้ ว คุ ณ ไฉนยั ง ก้ า วล�้ ำ ไปอี ก ขั้ น
ด้วยการน�ำ โดรนพ่นปุย๋ ทางใบ มาใช้ในไร่ออ้ ยของตนเอง ซึง่ คุณไฉน
คอนเฟิร์มว่า “เวิร์ก” สามารถลดต้นทุนการให้ปุ๋ยได้ โดยการ
ใช้โดรนฉีดปุ๋ยน�้ำ 3 ครั้ง จะเท่ากับการให้ปุ๋ยกระสอบหนึ่ง
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แม้เครือ่ งพ่นปุย๋ จะมีราคาสูงเกือบ 3 แสนบาท แต่คณ
ุ ไฉนก็มอง
ว่ามันคุม้ ค่า “ปัญหาตอนนีค้ อื ไม่มแี รงงานคน ถ้าอ้อยเจริญเติบโตหนา
แน่นแบบนี้ การเข้าไปจัดการในแปลงก็ลำ� บาก คนงานก็ไม่คอ่ ยอยากท�ำ
หรือหากฝนตกก็ไม่สามารถท�ำงานได้ และทีส่ ำ� คัญวิธกี ารให้ปยุ๋ น�ำ้ ไม่ตอ้ ง
รอฝนเพือ่ ละลายเม็ดปุย๋ เหมือนปุย๋ เม็ด เพราะปุย๋ ต้องอาศัยความชืน้ ใน
การละลายถึงจะซึมลงดินได้ พืชถึงจะกิน การหว่านปุย๋ พืชจะได้กนิ แค่
60% ทีเ่ หลือก็ไปกับอากาศ แต่ปยุ๋ น�ำ้ เนีย่ อ้อยได้ธาตุอาหารเยอะกว่า
เจริญเติบโตได้ดกี ว่า ก่อนจะท�ำอะไรก็แล้วแต่ ต้องพิสจู น์กอ่ น ได้ผลลัพธ์
ทีด่ ี แล้วค่อยตัดสินใจซือ้ จากการทดลองใช้เครือ่ งใส่ปยุ๋ น�ำ้ แบบสเปรย์
แล้วมันดี ก็คดิ ว่าถ้าใช้โดรนก็ตอ้ งดีกว่าสิ จึงตัดสินใจซือ้ มาใช้ ก็ปรากฏ
ว่าได้ผลดีเลยนะ เทียบกับการท�ำงาน 1 วัน ให้ปยุ๋ โดยใช้รถไถพ่วงเครือ่ ง
สเปรย์ทำ� งานได้ไม่เกิน 20 ไร่ แต่โดรนท�ำงานได้ไม่ตำ�่ กว่า 100 ไร่ ถ้าเป็น
แปลงใหญ่กอ็ าจจะถึง 200 ไร่เลยทีเดียว อ้อยเราทุกแปลงให้ปยุ๋ ทางใบ
นะ และอีกอย่างหนึง่ ก่อนหน้านี้ มีเพลีย้ แป้งระบาดต้องใช้แรงงานคน
ฉีด คนงานก็ไม่อยากฉีด ถ้าตอนนีเ้ ราใช้โดรนนีฉ้ ดี พ่นก็หมดปัญหา ดีกว่า
ใช้แรงงานคน”
เกษตรกรไทยต้องตอบรับโลกยุคใหม่

“เครื่องจักร” ยังคงเป็นสิ่งใหม่ที่ชาวไร่น้อยคนนักจะกล้าใช้
คุณไฉนจึงขอฝากถึงชาวไร่ที่ยังประสบปัญหาแรงงานคนแต่ยังกลัว
ทีจ่ ะใช้เครือ่ งจักรว่า “ยุคนีม้ นั เป็นยุค 4.0 แล้ว มันก็ตอ้ งใช้เครือ่ งจักร
ใช้พวกโดรน เมื่อขาดแรงงาน มันก็จ�ำเป็นต้องใช้ หลายคนไม่กล้า
ทดลองเพราะว่ากลัวไม่ได้ผล แต่ผมฝากบอกเลยว่ามันได้ผลดีทเี ดียว
เลย และมันก็คุ้มกับที่เราได้ลงทุนหลาย ๆ อย่างไป ที่ผมกล้าจะซื้อ
เครื่องจักร เพราะก่อนจะซื้อเราทดลองก่อนแล้ว มันได้ผล เราศึกษา
ข้อมูลส่วนใหญ่จากในอินเทอร์เน็ต แล้วก็ไปถามคนที่เขาศึกษาหรือ
ท�ำมาก่อนแล้ว ถ้าถามแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องพิสูจน์เอง ถึงกล้าซื้อ
ถ้าไม่ได้ลองไม่กล้า จู่ ๆ จะให้พี่ไปซื้อโดรนล�ำละสามแสนมาพ่น
พี่ก็ไม่กล้าซื้อ (หัวเราะ) ต้องทดลองเอง ยุคนี้เราต้องปรับเข้าให้ได้
กับยุค 4.0”
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

AUTONOMOUS THINGS
อุปกรณ์อัจฉริยะอัตโนมัติ

Autonomous Things คืออะไร?

สิ่งที่สามารถเริ่มท�ำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระและอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ ยานพาหนะ โดรน และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดย Autonomous Things ประกอบด้วย 5 ประเภทด้วยกัน คือ Robotics, Vehicles,
Drones, Appliances และ Agents ซึ่ง 5 ประเภทนี้ท�ำงานด้วยความสามารถการประสานงานร่วมกันและใช้
ความฉลาดในระดับที่แตกต่างกัน

ส�ำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

ในปัจจุบนั หลายภาคธุรกิจมีการน�ำเทคโนโลยี Autonomous
Things มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเทคโนโลยีนจี้ ะเข้ามาตอบโจทย์
งานหลาย ๆ อย่างแบบอัตโนมัติซึ่งท�ำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวก
สบาย และความปลอดภัย เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแทนที่ในรูปแบบ
ของหุ่นยนต์ รถยนต์ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจ
การคมนาคมการขนส่ง รวมไปถึงภาคการเกษตรเกิดประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนี้ได้
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หลักการท�ำงาน

Autonomous Things เป็นเทคโนโลยีที่มีการเรียนรู้โดยการ
ใช้เทคโนโลยี AI โดยเทคโนโลยี AI จะถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถคิด
และตัดสินใจสิง่ ต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ (เปลีย่ นจากการใช้ Programming
มาเป็น AI แทน) โดยเทคโนโลยี Autonomous Things ที่เป็น
Internet of Things (IoT) จะสามารถเชื่อมโยงถึงกัน และท�ำงาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายในวงกว้างได้อย่างอัตโนมัติ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
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จุดเด่น

จุดด้อย

เทคโนโลยี Autonomous Things ที่เป็น Internet of
Things (IoT) จะสามารถเชื่อมโยงถึงกันและท�ำงานร่วมกันเป็น
เครือข่ายในวงกว้างได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนีก้ ารใช้เทคโนโลยี
Al ยังเพิม่ มันสมองให้กบั สิง่ ของอัจฉริยะต่าง ๆ อย่างเช่นหุน่ ยนต์
เครื่องบินไร้คนขับ และยานพาหนะไร้คนขับ ให้สามารถสื่อสาร
และมีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบกับคนรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่าง
เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

แม้ Autonomous Things จะมีความสามารถทีจ่ ะท�ำแทน
มนุษย์ได้อย่างอัตโนมัติแต่เทคโนโลยีนี้จะใช้งานได้ดีที่สุดกับ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างจ�ำกัดและเฉพาะเจาะจง

การน�ำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ
ด้านอาชญากรรม

หุ่นยนต์ลาดตระเวนอัตโนมัติ
ซึ่งในเวลาเดียวจะมีหุ่นยนต์หนึ่งตัว
ที่ใช้ข้อมูลจากหุ่นยนต์แต่ละตัวมา
วิเคราะห์และมอบหมายให้คาดการณ์
และป้องกันอาชญากรรม
ด้านเกษตรกรรม
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1477060

ใช้อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติการ
วางแผนอัตโนมัติส�ำหรับการควบคุม
ดูแลไร่ด้วยหุ่นยนต์ ทั้งยังมีการใช้
UAV ที่ควบคุมโดยมนุษย์เพื่อศึกษา
ปัญหาของชาวไร่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว
นัน้ ๆ เช่น การท�ำฟาร์มแนวดิง่ (Vertical
Farming)

ด้านคมนาคม
ที่มา : https://www.auto.it/news/hi-tech/2018/07/26-1625593/
toyota_alle_olimpiadi_medaglia_d_oro_in_mobilita_del_futuro/

บริษัทธุรกิจรถยนต์ที่ทันสมัย
และดั้งเดิมพยายามที่จะผลิตรถยนต์
ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกัน
ด้านความผิดพลาดจากการขับขี่ของ
มนุษย์ และช่วยลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน

ด้านตัวแทน (ท�ำงานแทนมนุษย์)

ทางเลื อ กใหม่ ส� ำ หรั บ การ
สนับสนุนการปฏิ บั ติ ง านที่ ซั บ ซ้ อ น
ทัง้ หมด โดยหุน่ ยนต์ตวั แทนมนุษย์จะ
ท�ำงานให้งา่ ยต่อการแลกเปลีย่ นข้อมูล

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1477060

การน�ำไปประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรม

เทคโนโลยี Autonomous Things สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้งานทางด้านเกษตรกรรมได้หลากหลายส่วน ไม่วา่ จะเป็นในส่วน
ของการขนส่ง การดูแลผลผลิตและการเก็บเกี่ยว เป็นต้น โดยใน
ทีน่ จี้ ะขอยกตัวอย่างการน�ำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านเกษตรกรรม
ในส่วนของการดูแลผลผลิต คือ การน�ำ Drone หรือ UAV มาใช้
ในการส�ำรวจการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ผลผลิต โดยการ
ให้เทคโนโลยี AI จดจ�ำลักษณะของผลผลิตทีม่ กี ารแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืชอยู่ เมื่อสามารถตรวจจับพื้นที่ผลผลิตที่มีการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชได้แล้ว Drone หรือ UAV ที่ท�ำหน้าที่ส�ำรวจการแพร่
ระบาด จะส่งสัญญาณไปยัง Drone ที่ท�ำหน้าที่ก�ำจัดศัตรูพืชมา
ยับยั้งการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การแพร่ระบาดของศัตรูพืช ท�ำให้
สามารถจ�ำกัดวงการแพร่ระบาดของศัตรูพชื ได้รวดเร็วและทันท่วงที
ซึง่ Drone หรือ UAV ทีท่ ำ� หน้าทีส่ ำ� รวจการแพร่ระบาด และ Drone
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำจัดศัตรูพืชจะท�ำงานประสานกันแบบอัตโนมัติ

ที่มา :
- https://www.ar.co.th/news_content/en/1130
- https://truebusiness.truecorp.co.th/e-mag/ 2018/ 12.dec/pdf/Techno
Note-12.2018.pdf
- http://ww.its2010.org/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8
%B5-autonomous-things-%E0%B8%84%EO%B8%B7%E0%B8%AD%0%
B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
- https://lab.sal.mn/ 2019/01/technologytrend-2019/61055/
- https://finnovationa.com/keep-up-the-10-technology-trends-in-2016/
- https://blog.prophetic-technology.com/ autonomous-things-impac
ting-the-conventional-workplace
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AGRICULTURE DRONE
โดรนเกษตร
อากาศยานไร้ ค นขั บ เพื่ อการเกษตร
เสริ ม เทคโนโลยี ช่ ว ยบิ น อั จ ฉริ ย ะและระบบ
วิเคราะห์คา่ ดัชนีพรรณพื ชสร้างความแตกต่าง
และประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งส่งตรงจาก
แล็บวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โดรนเกษตร
คืออะไร
เป็ น อากาศยานไร้ นั ก บิ น ด้ ว ย
ระบบอัตโนมัติที่น�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ภาคการเกษตร ในด้ า นการส� ำ รวจ
สุ ข ภาพและติ ด ตามการเจริ ญ เติ บ โต
ของพืช และฉีดพ่นสารต่างๆ โดยติดตั้ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทเี่ หมาะกับพืช
แต่ละชนิด เช่น อ้อย ข้าว ข้าวโพด และ
มันส�ำปะหลัง เป็นต้น ทัง้ ยังมีระบบการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ(NDVI) ที่ใช้
ในการระบุความอุดมสมบูรณ์ของพืช

ปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยก�ำลังประสบปัญหาความยากจนและหนี้สิน เนื่องจาก
รายได้ต�่ำและหมดต้นทุนไปกับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ขาดการพ่นอย่างแม่นย�ำ
อีกทั้งยังไม่สามารถรู้เท่าทันถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคและศัตรูพืช
นอกจากนัน้ ในปัจจุบนั นีจ้ ำ� นวนแรงงานในภาคการเกษตรยังคงมีแนวโน้มลดลง และ
ไม่รวมปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสพิษสารเคมีของเกษตรกร ดังนั้นการน�ำโดรน
เกษตรมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรจะ ช่วยประหยัดเวลา ลดปริมาณการใช้สาร
ฉีดพ่น อีกทั้งยังช่วยลดการระบาดของโรคและศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรอีกด้วย
26

MITR PHOL MODERNFARM

ของเล่นชาวไร่

มกราคม-กุมภาพั นธ์ 2563

โดรนเกษตรมีก่ช
ี นิด ?

โดรนปีก
ท�ำหน้าที่ในการบินส�ำรวจ และส่งข้อมูลภาพจ�ำนวนมาก
เพื่อเช่น การส�ำรวจสุขภาพและติดตามการเจริญเติบโตของพืช
เป็นต้น ด้วยค่าดัชนีพืชพรรณ (NDV) ซึ่งสามารถระบุได้ว่า
พืชบริเวณใดเติบโตได้ดี และบริเวณใดก�ำลังมีปัญหา

เฮลิคอปเตอร์
ท�ำหน้าที่ในการฉีดพ่นสารต่างๆ ซึ่งด้วยลักษณะใบพัด
พิเศษ และรูปทรงที่ดัดแปลงใหม่จึงสามารถท�ำให้สารต่างๆ
กระจายได้ฟงุ้ กว่าปกติ อีกทัง้ ยังท�ำให้เกษตรกรไม่ตอ้ งสัมผัสสาร
เคมีโดยตรงอีกด้วย

ประโยชน์ของโดรนเกษตร
โดรนเกษตรด้วยระบบอัตโนมัตทิ นี่ ำ� มาประยุกต์ใช้ใน
ภาคการเกษตร จะช่วยให้การคาดการณ์ปริมาณปุย๋ แม่นย�ำ
กว่าการน�ำภาพถ่ายจากดาวเทียมมาวิเคราะห์ อีกทั้งบาง
พิกดั ยังละเอียดมากกว่า นอกจากนัน้ ยังสามารถปรับปริมาณ
การใช้ปุย หรือยาก�ำจัดศัตรูพืชได้ตามการวิเคราะห์ค่าดัชนี
พืชพรรณ (NDVI) ท�ำให้ไม่ก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมี
ที่มีปริมาณมากเกินไป

การพั ฒนาต่อยอดในอนาคต

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860775

ในอนาคต จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจ�ำหน่าย
ให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งจะพัฒนาต่อยอดขยายสู่พืชชนิด
อื่นๆ ที่ไม่จ�ำกัดเพียงพืชใบเท่านั้น หรือแม้กระทั่งการน�ำ
เทคโนโลยีอนื่ ๆ มาเสริม อาทิ การวัดความชืน้ และอุณหภูมิ
ในดิ น การหว่ า นเมล็ ด โดยใช้ อ ากาศยานฯ ซึ่ ง การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนด้านการเกษตรจะช่วยลดต้นทุน
ทั้งกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตและสร้างมาตรฐานเพื่อ
ควบคุมคุณภาพ ส่งผลให้สามารถยกระดับภาคการเกษตร
ไทยสู่เกษตร 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์
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พิ ธโี ยนอ้อย ประจ�ำปี 2562/63
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ ได้จดั งานพิธโี ยนอ้อยประจ�ำปี
2562/63 โดยคุณพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธี โดยมีคุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มโรงงาน
คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประจ�ำกลุ่มงานอ้อย ผู้บริหาร พนักงาน
สหกรณ์ชาวไร่อ้อยล�ำเซบายและพี่น้องชาวไร่ เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก พร้อมทั้ง
การบรรยายถึงความปลอดภัยในการขนส่งอ้อยจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ

โครงการขยายเกษตรสมบูรณ์

รณรงค์เพิ่ มอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้

่ งสางใบอ้อย
และสาธิตการใช้เครือ

โครงการขยายเกษตรสมบูรณ์จดั รณรงค์เพิม่ อ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้และ
สาธิตการใช้เครื่องสางใบอ้อยที่บ้านชีลองกลางต�ำบลห้วยตอล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพือ่ เป็นการกระตุน้ การตัดอ้อยสด
สะอาดมีคุณภาพและช่วยลดปัญหาแรงงานประหยัดต้นทุน-เวลา ช่วยเสริม
รายได้ สุขภาพแรงงานตัดอ้อยและเป็นการรักษาสิง่ แวดล้อมของชุมชน
ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านชีลองปลูกอ้อยขายทัว่ ไปโดยไม่ผา่ นการซือ้ -ขายในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายทัง้ ยัง
ไม่ได้รบั การส่งเสริมฯ ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกอบอาชีพการท�ำไร่ออ้ ยเท่าทีค่ วร ท�ำให้การเก็บเกีย่ วอ้อยเป็นการเผาตัด 100 %
ทัง้ ยังประสบปัญหาแรงงานหายากต้นทุนสูง อ้อยไว้ตอได้นอ้ ยหรือไม่สามารถไว้ตอได้เลย
ดังนัน้ ในช่วงเวลา 2-3 ปีทผี่ า่ นมาจากความพยายามในการพัฒนาและความร่วมแรงร่วมใจระดมความคิดของชาวไร่ออ้ ยผูน้ ำ� ชุมชนและ
ทีมงานด้านอ้อย ท�ำให้ในปัจจุบนั เขตส่งเสริมอ้อยที่ 11 ชีลองมีสมาชิกชาวไร่ออ้ ยคูส่ ญ
ั ญารวมกว่า 270 รายสัญญาตัน 32,000 ตันซึง่ ยังคง
ต้องมีการพัฒนาปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำไร่ออ้ ยอย่างต่อเนือ่ งให้กบั เกษตรกรได้แก่ การเลือกช่วงเวลาปลูกทีเ่ หมาะสม, มีการจัดหาแหล่งน�ำ้ และ
น�ำน�ำ้ ไปใช้ในการจัดการดูแลไร่ออ้ ยด้วยระบบน�ำ้ หยด การใช้ตน้ ก�ำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ย Solar Cell ขยายระยะร่องเพือ่ ใช้เครือ่ งจักรกล
เกษตรในการจัดการไร่ ฯลฯ แต่อีก 1 ปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเร่งด่วนคือปัญหาอ้อยไฟไหม้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงถึง
ตัวเกษตรกรทัง้ ด้านรายได้สขุ ภาพความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมชุมชนจึงท�ำให้เกิดการจัดกิจกรรม “รณรงค์เพิม่ อ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้และ
สาธิตการใช้เครือ่ งสางใบอ้อย” ขึน้ ในครัง้ นี้
รูปแบบ และการด�ำเนินกิจกรรม
1. แข่งขันตัดอ้อยสด โดยตัวแทนของแต่ละหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
2. สาธิตการใช้เครือ่ งสางใบในไร่ออ้ ย พร้อมอธิบายการท�ำงาน ข้อจ�ำกัด ของการใช้เครือ่ งสาง
ใบอ้อย และเปิดโอกาสในการสอบถามข้อสงสัย ลงแปลงเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพงาน และแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน
3. แข่งขันตัดอ้อยสด ทีผ่ า่ นการสางใบอ้อยทีส่ าธิตก่อนตัด
4. สรุปกิจกรรม : รูปแบบเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่เปรียบเทียบเวลาในการท�ำงาน ระหว่าง
ตัดอ้อยสดไม่สางใบ/ ตัดอ้อยไฟไหม้ (ประสบการณ์ชาวไร่)/ และตัดอ้อยสดทีใ่ ช้เครือ่ งสางใบ
ก่อนตัด/ เปรียบเทียบต้นทุนการจัดการ ความยากง่ายในการจัดการแปลง/ แรงงาน/ เก็บเกีย่ วขนส่ง พร้อมทัง้ รับฟังคาถาม และข้อเสนอแนะจากชาวไร่ออ้ ย
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MFA จัดการการเรียนการสอนภาคปฏิบต
ั ิ

“การสูญเสียจากการใช้รถตัดอ้อย”
ในช่วงต้นเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา MFA ได้จดั การ
การเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ “การสูญเสียจากการใช้
รถตัดอ้อย” ในเขตพื้นที่ของโรงงานมิตรผลภูเขียว
โรงงานมิตรผลภูเวียง และโรงงานมิตรผลภูหลวง ทัง้ 3
โรงงาน โดยมีคุณอนุพงษ์ นามเจริญ และคุณวิธิวัต
วันไธสงค์ เป็นแทรนเนอร์สอน Challenger รุน่ ที่ 1 ทัง้
30 คน โดยมีเนือ้ หาวิชาดังนี้
1. ทบทวนหลักการดก็บเกีย่ ว ด้วยรถตัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดหรือหลักการ 5C (5Check)
• C1 ตรวจเช็ครอบพัดลม
• C2 ตรวจเช็คใบมีดตัดโคน ใบมีดสับท่อน

• C3 ตรวจเช็คการตัดชิดโคน
• C4 ตรวจเช็คการปรับความยาวการสับท่อน
• C5 ตรวจเช็คความเร็วรถ
2. เก็บข้อมูลการสูญเสียจากการใช้รถตัด (แยกเป็น
การสูญเสียตามหลักของ 5C)
3. น�ำมาค�ำนวนเป็นน�ำ้ หนักการสูญเสียผลผลิตต่อไร่
และรายได้ทสี่ ญู หายไป
ซึง่ Challenger ได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง
วิเคราะห์หาสาเหตุการสูญเสีย และการแก้ไขในแต่ละกรณี
เพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปแนะน�ำชาวไร่ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักมิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์ม

วันที่ 1-2 พ.ย. 2562
โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูหลวง

ได้จด
ั กิจกรรม

“สัมมนาชาวไร่ประจ�ำปี 2562”

วันที่ 1-2 พ.ย. 2562 โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูหลวง ได้จดั
กิจกรรม “สัมมนาชาวไร่ประจ�ำปี 2562” เพือ่ เป็นการขอบคุณ
และสร้างความความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชาวไร่กลุม่ เป้าหมายในการ
น�ำส่งอ้อย ด้านปริมาณและคุณภาพทีด่ เี ข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ในปี 2561/62 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงเพือ่ เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ชี้แจ้งนโยบายการส่งเสริมการท�ำไร่อ้อยในปี 2563/64 และ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั พีน่ อ้ งชาวไร่ออ้ ยในด้านความมัน่ คงของ
อาชีพการท�ำไร่ออ้ ยการบริหารจัดการไร่ออ้ ยแบบยัง่ ยืนต่อไป
ภายในงานผู้บริหาร โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง ได้ถือ
โอกาส มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับชาวไร่ต้นแบบ จ�ำนวน
3 ท่าน
1. คุณวิทยา ภูมงิ่ ศรี ชาวไร่ทม่ี ปี ริมาณอ้อยสดสูงสุดใน
ปีการผลิต 2561/62
2. คุณศุภชัย รัตนโสภา ชาวไร่ทมี่ กี ารบริหารจัดการน�ำ้
ในไร่ออ้ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณนิรันดอน บงแก้ว ชาวไร่ที่มีการบริหารจัดการ
ไร่ออ้ ยสมัยใหม่ปกี ารผลิต 2561/62

ซึ่งทริปนี้ อาจเป็นทริปสั้น ๆ แต่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกาย
สบายใจ ที่คณะผู้บริหารโรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง ได้มอบให้กับพี่น้องชาว
ไร่ออ้ ย เรียกว่าเป็น “ทริปไหว้พระท�ำบุญ” ก่อนพีน่ อ้ งชาวไร่ลยุ งานหนักในช่วง
ฤดูหบี ทีใ่ กล้จะมาถึงนี้ เส้นทางเริม่ จากการไหว้พระขอพร “วัดป่าภูกอ้ น” เป็นวัด
ขึน้ ชือ่ ของ อ.นายูง จ.อุดรธานี “วัดผาตากเสือ้ ” อ.สังคม จ.หนองคาย ต่อด้วย
“วัดศรีชมภูองค์ตื้อ” ซึง่ เป็นทีเ่ คารพศรัทธาของประชาชนทัง้ สองฝัง่ แม่นำ�้ โขง
ทีต่ ง้ั อยู่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย และร่วมสนุกสนานกันช่วงเย็น กับงานเลีย้ งทีม่ ี
ชือ่ ว่า “ม่วนซืน่ กินข้าวแลง ฮักแพง ครอบครัวมิตรภูหลวง” ในธีม สไตล์รำ� วง
ย้อนยุค ลุน้ รับของรางวัลมากมายภายในงาน สร้อยคอทองค�ำมากกว่า 40 เส้น
ก่อนเดินทางกลับเช้าวันที่ 2 พ.ย.62 แวะไหว้พระขอพรสักการะ พระคู่บ้าน
คูเ่ มือง ของ จ.หนองคาย และเป็นทีศ่ รัทธาของชาวหนองคายและชาวไทย “วัด
โพธิช์ ยั หรือ วัดหลวงพ่อพระใส” เรียกได้วา่ ทริปนีพ้ นี่ อ้ งชาวไร่ออ้ ย อิม่ อกอิม่ ใจ
กันถ้วนหน้า มีแต่ได้กบั ได้จริง ๆ และเดินทางกลับจังหวัดเลยโดยสวัสดิภาพ
และขอบคุณผูส้ นับสนุนของรางวัลภายในงาน
1. สมาคมชาวไร่ออ้ ยทีร่ าบสูงจังหวัดเลย
2. บริษทั เพิม่ ผลผลิต จ�ำกัด
3. บริษทั บาก้า จ�ำกัด
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ไลฟ์สไตล์มิตรชาวไร่

้ รูปภาชนะ
่ งขึน
เครือ

จากใบไม้

นวัตกรรม
เพื่ อสิง
่ แวดล้อม
้ รูปภาชนะจากใบไม้
่ งขึน
เครือ
คืออะไร

เป็นเครือ่ งทีน่ ำ� วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้
กาบหมาก ใบสัก ใบบัว และใบตอง เป็นต้น มาขึน้ รูป
เป็นภาชนะเพื่อทดแทนการใช้จานชามพลาสติก โดย
อาศัยแรงอัด และความร้อน
เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบไม้มีความส�ำคัญ
อย่างไรในปัจจุบน
ั

ในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมทั่วโลกก�ำลังเผชิญปัญหาวิกฤติจาก
ขยะพลาสติ ก โดยเฉพาะปั ญ หาขยะล้ น เมื อ ง จากบรรจุ ภั ณ ฑ์
ถุ ง ภาชนะของใช้ พ ลาสติ ก นานาชนิ ด ในประเทศไทย ท� ำ ให้
ประเทศไทยมีปริมาณขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึง่ เป็น
อันตรายต่อระบบนิเวศสัตว์ทะเล และห่วงโซ่อาหารของมนุษย์
ดังนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมร่วมลดขยะพลาสติกให้โลก โดยน�ำ
วัสดุชีวภาพมาทดแทนการใช้จานชามพลาสติก หรือโฟม
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้ รูปภาชนะจากใบไม้ท�ำงานอย่างไร
่ งขึน
เครือ

เครือ่ งขึน้ รูปนี้ มีหลักการท�ำงานโดยใช้ความร้อน และ
แรงอัดในการขึน้ รูปภาชนะตามแบบแม่พมิ พ์ โดยความร้อน
และแรงอัดจะท�ำให้ใบไม้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และ
มีความหนาแน่นสามารถน�ำมาใช้งานได้ และเนื่องจาก
ใบไม้บางชนิดที่น�ำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะมีความหนา
และบางต่างกันดังนั้นจึงต้องค�ำนึงถึงจ�ำนวนใบที่น�ำมา
ใช้ในการขึ้นรูป เช่น ภาชนะที่ขึ้นรูปด้วยใบตอง ควรใช้
ใบตอง 2 – 3 ใบ ซ้อนกันเพื่อให้มีความหนาเพียงพอส�ำหรับ
การใส่อาหาร ในขณะที่ภาชนะที่ขึ้นรูปด้วยใบกาบหมากใช้เพียง
แค่ 1 ใบเท่านั้น เป็นต้น
ที่มา : https://www.salika.co

จุดเด่น

เป็นการผลิตภาชนะจากการใช้วสั ดุทางธรรมชาติ ไร้สว่ นประกอบ
จากสารเคมี ซึ่งการผนึกด้วยความร้อนจะท�ำให้ภาชนะปลอดเชื้อ
และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ภาชนะจากวัสดุบางชนิดสามารถใช้งาน
ได้มากกว่า 1 ครั้ง เป็น กาบหมาก เป็นต้น

ข้อจ�ำกัด
ทีม่ า : http://s2.liekr.com/thimgs/201906/24/1/15613527125323.jpg

เครื่องจักรยังมีมูลค่าสูง และก�ำลังการผลิตต�่ำ จึงส่งผลให้
ได้ภาชนะที่ไม่เพียงต่อความต้องการของตลาด

การน�ำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

ทีม่ า : https://img.77jowo.com/userfiles/images/77jowo_1543304151_8768.jpg

ปัจจุบันทั่วโลกก�ำลังให้ความส�ำคัญกับการลดขยะพลาสติก
ที่ก�ำลังคุกคามสิ่งแวดล้อมโลก ดังนั้น นวัตกรรมนี้จึงตอบโจทย์ต่อ
ความต้องการของตลาดภาชนะทีย่ อ่ ยสลายได้งา่ ย ปัจจุบนั เครือ่ งมือนี้
ถูกน�ำมาผลิตภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภค
มีทางเลือกในการใช้ภาชนะใบไม้แทนจานชามพลาสติก โดยภาชนะ
ทีย่ อ่ ยสลายได้งา่ ยจากวัสดุชวี ภาพก�ำลังเติบโตรวดเร็วทัง้ ในประเทศ
และตลาดส่งออกไปต่างประเทศ

การประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร

วัสดุชวี ภาพทีน่ ำ� มาผลิตเป็นภาชนะแทนจานชามพลาสติกมีหลากหลายชนิด เช่น กาบหมาก ใบตอง ใบสัก ใบบัว และใบเล็บครุฑ เป็นต้น
วัสดุเหล่านีถ้ กู ทิง้ หลังจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ซึง่ เป็นการเพิม่ ปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรทีไ่ ม่เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น เกษตรกรผูป้ ลูก
ต้นสัก สามารถใช้ประโยชน์จากใบสักได้ตลอดตั้งแต่อายุ 5 ปี แทนที่ต้องรอ 20 ปี เพื่อใช้ล�ำต้นเพียงอย่างเดียว ที่จะน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น การน�ำวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้มาผลิตเป็นภาชนะแทนการใช้จานชามพลาสติก
จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และส�ำคัญที่สุดคือ
การช่วยลดการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 300 ปี ด้วยภาชนะชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลา
อันสั้น

ทีม่ า : - https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_81812
- https://www.thansettakij.com/content/331020
- https://www.baanlaesuan.com/124936/diy/easy-tips/eco-friendly-utensils
- https://www.77jowo.com/contents/112107
- https://www.onlinenewstime.com
- https://www.creativeecon.asia
- https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=51363

- https://www.ananda.co.th/blog/thegenc
- https://www.creativethailand.org/article/people/31982/Believe-in-Leaves#Believe-in-Leaves
-https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/64976-veerasa.html
- https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191106180030607
- https://www.salika.co/2018/10/13/eco-friendly-plate-innovation/
- https://mpics.mgronline.com/pics/Images/560000004908101.JPEG
- https://www.salika.co/wp-content/uploads/2019/11/3-container-models-from-natural-1.jpg
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