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แม้ตว
ั อยูไ่ กลกัน
แต่ความผูกพั นจะไม่หา่ งไกล
สวัสดีครับ มิตรชาวไร่ทรี่ กั ทุกท่านครับ ท่ามกล่างสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของ
ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบกับพวกเราทุกคนทัว่ โลกนับล้านคน ท�าให้เราได้เห็นสัจจธรรมว่า
โรคภัยไม่เลือกสัญชาติ เชือ้ ชาติ ไม่วา่ แขก ฝรัง่ จีน ไทย เราทุกคนต่างต้องเผชิญกับโรคร้ายนี้
อย่างเท่าเทียมกัน ท�าให้เราได้เห็นถึงความทุม่ เทของรัฐบาลทีต่ อ้ งดูแลคนไทยทัง้ ประเทศ และ
ทุกภาคส่วนทีร่ ะดมทุกสรรพก�าลังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซงึ่ นาทีนคี้ อื นักรบแนวหน้า
ในสมรภูมติ อ่ สูก้ บั ไวรัสร้ายเพือ่ ช่วยรักษาชีวติ ผูป้ ว่ ย ลดความสูญเสีย และบรรเทาความรุนแรง
ไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไป และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท�าให้เราได้เห็นคลื่นแห่ง
ธารน�า้ ใจไทยทีห่ ลัง่ ไหลไปสูผ่ คู้ นทัว่ โลกโดยไม่มพี รมแดนใดมาขวางกัน้
ส�าหรับกลุ่มมิตรผลของเราได้ติดตามสถานการณ์นี้มาอย่างใกล้ชิดและรับรู้ถึงความ
ยากล�าบาก จึงไม่รอช้า เข้ามามีสว่ นร่วมช่วยดูแลคนไทยเช่นกัน โดยเราได้เร่งผนึกก�าลังกับ
บริษทั บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) จัดตัง้ กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสูภ้ ยั โควิด-19”
มูลค่า 500 ล้านบาท เพือ่ ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขทีจ่ า� เป็นในยามนี้
เบือ้ งต้นเราได้เร่งจัดหาหน้ากากอนามัย N95 กว่า 30,000 ชิน้ ชุด PPE จ�านวน 10,000 ชุด
เตียงผูป้ ว่ ย เครือ่ ง CT Scan และเครือ่ งช่วยหายใจ กระจายลงไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ราชการทัว่ ประเทศ อาทิ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.เลย รพ.สิงห์บรุ ี รพ.ด่านช้าง
รพ.หนองหญ้าไซ รพ.บ้านโป่ง รพ.ชัยภูมิ รพ.กาฬสินธุ์ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.อ�านาจเจริญ รพ.สรรพ
สิทธิประสงค์ รพ.สงขลา รพ.หาดใหญ่ รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าช ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นอกจากนี้ เรายังได้มอบแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ อีกกว่า 100,000 ลิตร
ทยอยส่งมอบไปให้หน่วยงานภาครัฐได้น�าไปใช้ดูแลพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และเตรียม
หน้ากากผ้าอีกกว่า 300,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องมิตรชาวไร่และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
มิตรผลของเราได้ใช้ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ตามมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม Social Distancing ด้วยนะครับ
ผมจึงอยากเน้นย�า้ ก�าชับกับพีน่ อ้ งมิตรชาวไร่ทกุ ท่านว่า เรือ่ งสุขภาพเป็นสิง่ ส�าคัญ
และจ�าเป็นทีเ่ ราต้องรักษาเนือ้ รักษาตัวให้แข็งแรง ปลอดภัย ไกลโรคกันเสียก่อน ดังนัน้
ช่วงนี้อยากขอความร่วมมือพวกเราปฏิบัติตามค�าแนะน�าของรัฐกันอย่างเคร่งครัด
ด้วยนะครับ หมัน่ รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าให้เป็นนิสยั และให้งดเว้นการออกมารวมตัวกันในทีช่ มุ นุมชน เรายังคง
ต้ อ งเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คมกั น อยู ่ ระหว่ า งนี้ แ ม้ ตั ว เราจะต้ อ งอยู ่ ไ กลกั น
แต่ความผูกพันจะต้องไม่ห่างไกลนะครับ เรายังส่งความปรารถนาดีและความ
ห่วงใยให้กนั ได้ทางสือ่ โซเชียลต่าง ๆ ได้ตลอดครับ
ในยามนี้ ความมี น�้ า ใจ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น อย่ า งเข้ า อกเข้ า ใจกั น
่ ทีช
่ ว
จะเป็นอีกหนทางหนึง
่ ยบรรเทาให้ปญ
ั หาเบาลงได้เช่นกันนะครับ ท�าได้งา่ ย ๆ
เริ่มได้เลยที่ตัวเรา แล้วเราจะผ่านพ้ นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน อย่าลืมส่งก�าลังใจไปให้
หมอ พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์กันด้วยนะครับ

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

"กลุม
่ มิตรผล ผนึกบ้านปูฯ รวมใจช่วยไทยสูภ
้ ย
ั โควิด-19"
ตัง
ุ ลากรทางการแพทย์
้ งบ 500 ล้านบาท เสริมอาวุธและเกราะป้องกันให้บค

กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชนที่ด�าเนินธุรกิจ
ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลควบคู่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น
“มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสูภ
้ ย
ั โควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท เพื่ อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์
่ า� เป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทีจ
(COVID-19) ในประเทศไทย โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาและยับยัง
้ วิกฤติการระบาดในครัง
้ นี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ขยายตัวรุนแรงขึ้น
ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ�านวนมากในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
และยากต่อการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นมากเพียงใด หรือจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ดังนั้น
การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่ต้องสู้กับไวรัสนี้
ถือเป็นเรื่องจ�าเป็นที่สุด
โดยคุ ณ อิ ส ระ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทกุ แขนง และเนือ่ งจาก
ประธานกรรมการ กลุ ่ ม มิ ต รผล การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กล่าวว่า ทางกลุม่ มิตรผลและบ้านปูฯ เป็นภัยพิบัติใหญ่หลวงต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
รวมถึงบริษทั ในเครือ ตระหนักถึงภัย และมนุ ษ ยชาติ ป ั จ จุ บั น ทั่ ว โลก “ภั ย พิ บั ติ ค รั้ ง นี้
คุกคามนี้ และเล็งเห็นความส�าคัญ นอกจากจะคร่าชีวิตมนุษย์แล้วยังสร้างความชะงัก
ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ร่ ว มกั น ต่ อ สู ้ ทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีกินดี ความสุขของโลก
โดยเริ่มจากการอ�านวยทรัพยากร เครื่องมือ ดั งนั้ น ควรต้ อ งขจั ด ไปโดยด่ วน ซึ่ งความส�า เร็จ
อุ ป กรณ์ สิ่ ง ของด้ า นเวชภั ณ ฑ์ แ ก่ บุ ค ลากร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านนับตั้งแต่นโยบายของ
ทางการแพทย์ ใ ห้ เ พี ย งพอและทั น เวลา ภาครัฐ บทบาทภาคธุรกิจ ความร่วมมือของพลเมือง
จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง กองทุนสนับสนุนการต่อสู้ ความรับผิดชอบต่อตนและครอบครัว และการเร่งรัด
COVID-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ตัดตอนการแพร่ขยายของโรค รวมถึงเร่งคิดค้นผลิต
ของภาครั ฐ และหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข วัคซีน และยารักษา”
ก่อนหน้านี้ กลุ่มมิตรผลได้มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มาจากกระบวนการผลิต
เอทานอลจากอ้อย และเจลแอลกอฮอล์ทา� ความสะอาดมือจากโมลาส ภายใต้แบรนด์
่ ใจ บาย มิตรผล” ให้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการกว่า
“ชืน
้ โรค ท�าความสะอาด
140 องค์กร ใน 37 จังหวัดทัว
่ ประเทศไทย เพื่ อใช้ในการฆ่าเชือ
้ อีก 1 แสนลิตรให้แก่กรมสรรพสามิต
ของใช้และสถานที่ และยังมอบแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ
่ ก�าลังสนับสนุนให้วก
่ ลายโดยเร็ว
รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่ อเป็นอีกหนึง
ิ ฤตคลีค
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Special
Scoop

อ้อยพั นธุ์ดี มีอยู่จริง
พั นธุ์ขอนแก่น 07-250

พั นธุอ
์ อ
้ ยตัวเลือกเพื่ อมิตรชาวไร่
ผู้เขียน - ดร.สมหวัง อนุสนธิ์พรเพิ่ ม
ผู้ช�ำนำญกำรพั นธุ์อ้อย บริษัท มิตรผลวิจัย พั ฒนำอ้อยและน�้ำตำล จ�ำกัด

จากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยประสบภาวะความแห้งแล้ง
รุนแรงมากในปี 2562 ที่ผ่านมา ท� า ให้ ป ริ ม าณอ้ อ ยลดลงเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง
่ อ
ในปีการผลิต 2562/63 และในพื้ นทีอ
้ ยตอนัน
้ ค่อนข้างเสียหายเป็นอย่างมาก
ท� า ให้ มี ก ารรื้ อ ตออ้ อ ยที่ ไ ม่ ง อกเพื่ อปลู ก ใหม่ ม ากขึ้ น จึงส่งผลให้ในช่วงนี้
่ ทีอ
่ ง
่ ยูใ่ นความสนใจ
มีความต้องการพั นธุอ
์ อ
้ ยในปริมาณทีส
ู และอ้อยพั นธุห
์ นึง
และพู ดถึ ง กั น อย่ า งแพร่ ห ลายของมิ ต รชาวไร่ คื อ พั นธุ์ ข อนแก่ น 4
้ ั นธุข
แต่ท้ังนี้ทางศูนย์วิจัยพื ชไร่ขอนแก่นเปิดเผยว่าในขณะนีพ
์ อนแก่น 4
ยังไม่มก
ี ารประกาศอย่างเป็นทางการ และพั นธุอ
์ อ
้ ยบางส่วนที่มิตรชาวไร่
่ อ
น�ามาปลูกในพื้ นทีท
ี่ อ
้ ยตอกระทบแล้งน่าจะเป็น พั นธุข
์ อนแก่น 07-250
นั่นเอง และในวารสารมิตรชาวไร่ฉบับนี้เราจึงน�าลักษณะประจ�าพั นธุ์
้ี าน�าเสนอให้กบ
ของอ้อยพั นธุน
์ ม
ั มิตรชาวไร่เพื่ อเป็นตัวเลือกและเป็น
ข้อมูลที่ใช้ประกอบกับการตัดสินใจเลือกพั นธ์ุอ้อยมาปลูกในไร่
ของเรากันต่อไป
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ลักษณะประจ�าพั นธุ์ของ
พั นธุ์อ้อยขอนแก่น 07-250
ให้ผลผลิตสูง

มีขนำดล�ำปำนกลำง
ถึงค่อนข้ำงใหญ่
ไว้ตอดี แตกกอดี

ค่ำควำมหวำนสูง
(ซี.ซี.เอส.)
มีควำมต้ำนทำนโรคแส้ดำ�
และโรคเหี่ยวเน่ำแดง
ปำนกลำง

พันธุอ์ อ้ ยขอนแก่น 07-250 เป็นพันธุอ์ อ้ ยพันธุใ์ หม่ทไี่ ด้รบั การ
ปรับปรุงพันธุจ์ ากศูนย์วจิ ยั พืชไร่ขอนแก่น เมือ่ ปี พ.ศ. 2550 เกิดจาก
การผสมตัวเองของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 1 โดยมีลักษณะประจ�าพันธุ์
คือ เป็นพันธุอ์ อ้ ยทีใ่ ห้ผลผลิตสูง มีขนาดล�าปานกลางถึงค่อนข้างใหญ่
มีการไว้ตอดี แตกกอดี ความหวานสูง มีความต้านทานโรคแส้ด�า
และโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
พั นธุ์

ผลผลิต/ไร่

ซี.ซี.เอส.

ขอนแก่น 3

14.00

14.01

ขอนแก่น
07-250

14.40

13.34

ส�าหรับผลผลิตพบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยอ้อยปลูก และอ้อยตอ
ประมาณ 14.40 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 เล็กน้อย และ
ค่าความหวานเฉลี่ย 13.34 ซี.ซี.เอส. ต�่ากว่าพันธุ์ขอนแก่น 3
เล็กน้อย ส�าหรับอ้อยพันธุ์นี้มีความเหมาะสมในการปลูกในพื้นที่
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน�้าดี
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ อ้อยพั นธุใ์ หม่ พั นธุด
์ ี เป็นพั นธุ์
อ้อยตัวเลือก ฝากพี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่เก็บไว้พิจารณาด้วยนะครับ
อย่างไรก็ดม
ี ต
ิ รผลโมเดิรน
์ ฟาร์มเราแนะน�าให้พี่นอ
้ งมิตรชาวไร่
่ งของการระบาดของโรค
ปลูกอ้อยพั นธุใ์ หม่ ๆ เพื่ อลดความเสีย
และแมลงในกรณีทเี่ ราปลูกอ้อยพั นธุเ์ ดียวนะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ขอนแก่น
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มิตรผล
โมเดิร์นฟาร์ม

TAKE A BREAK
ดินดี มีชัยไปกว่าครึ่ง...
“พั กดิน”ปลูกพื ชตระกูลถั่วสลับอ้อยเพื่ อบ�ำรุงดินกันเถอะ
ผู้เขียน - ดร.ปรีชำ พรำหมณีย์
ที่ปรึกษำ สำยงำนพั ฒนำและจัดกำรด้ำนอ้อย

ดิน เป็นหัวใจส�าคัญของการปลูกอ้อย อ้อยจะงอกงามดีหรือไม่น้น
ั การดูแลรักษาดินถือเป็นขั้นตอน
้ึ ควรจะต้องให้ดน
่ า� คัญทีม
่ ต
ทีส
ิ รชาวไร่จะละเลยเสียไม่ได้ หากเราต้องการให้ดน
ิ มีคณ
ุ ภาพดีขน
ิ ในแปลงปลูกได้
่ หรือ “พั กดิน” เพื่ อเว้นช่วงและบ�ารุงรักษาดินให้มค
พั กผ่อนระยะหนึง
ี วามพร้อมส�าหรับการปลูกอ้อยครัง
้ ต่อไป

หากเราปลูกอ้อยอย่างต่อเนือ่ งโดยไม่มกี ารพักดินจะท�าให้เกิดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูออ้ ย ดินเสือ่ มคุณภาพ อีกทัง้ ยังท�าให้ตอ้ ง
ไถพรวนอย่างรุนแรงเพือ่ ท�าลายตออ้อยเก่า เพือ่ ให้ดนิ อยูใ่ นสภาพพร้อมปลูกอ้อยทันทีเป็นการท�าลายโครงสร้างของดิน แต่หากเราพักดินโดยการปลูก
พืชตระกูลถัว่ สลับท�าให้ไม่จา� เป็นต้องไถพรวนมาก เพราะมีเวลาให้ตออ้อยย่อยสลายได้นานขึน้ การปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ปอเทือง
จะช่วยเพิม่ ไนโตรเจนในดินเพราะมีแบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากถัว่ ทีส่ ามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาสะสมไว้ กลายเป็นปุย๋ ในดินให้กบั อ้อย
ในอนาคต ท�าให้เราสามารถลดการใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนได้ จึงเป็นการเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดินด้วยวิธธี รรมชาตินนั่ เอง และยังเป็นการลดใช้
สารเคมีในไร่ออ้ ย นอกจากนี้ การปลูกพืชตระกูลถัว่ ในช่วงพักดินยังช่วยตัดวงจรของโรคและแมลงศัตรูพชื รวมทัง้ สร้างรายได้เสริมจากการจ�าหน่าย
ผลผลิตอีกทางหนึง่ ด้วย
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เวลำทีเ่ หมำะสมเพื่ อปลูกพื ช
ตระกูลถัว
่ คือช่วง
มิถน
ุ ายน-กรกฎาคม
่ ว
และจะเก็บเกีย
ก่อนกำรปลูกอ้อย

เวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปลูกพืชตระกูลถัว่ คือช่วง มิถนุ ายนกรกฎาคม และจะเก็บเกี่ยวก่อนการปลูกอ้อย ซึ่งตามหลัก
มิตรผลโมเดิรน์ ฟาร์มทีม่ รี ะยะปลูกอ้อยความกว้างของเบดอยูท่ ี่
1.20 เมตร เราใช้เครือ่ งปลูกถัว่ ปลูกบนเบด 3 แถว ระยะห่าง
40 เซนติเมตร แต่จะปลูกอ้อยอยูร่ ะหว่างร่องถัว่ เมือ่ อ้อยเริม่ มี
รากอ่อนหากิน ก็จะไปเจอกันแหล่งอาหารทีอ่ ยูต่ รงรากถัว่ นัน่ เอง
เราได้ทดลองปลูกถั่วในพื้นที่พักดิน 1 ปี ปรากฏว่า
ผลผลิตของอ้อยต่างจากแปลงที่ไม่พักดินอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น
2-3 ตันต่อไร่ ถึงแม้จะใส่ปยุ๋ ให้นา�้ เหมือนกัน อายุออ้ ย 12 เดือน
เก็บเกีย่ วเข้าโรงงานพร้อมกัน แปลงทีป่ ลูกถัว่ อ้อยจะเขียวกว่า
สดกว่าแปลงทีไ่ ม่พกั ดิน เนือ่ งจากธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ์
ขึน้ ทัง้ ยังช่วยลดใช้สารปรับปรุงดิน ช่วยตัดวงจรของโรคและ
แมลงศัตรูพชื ได้อกี ด้วย
ทีก่ ล่าวมาคือประโยชน์ของพืชตระกูลถัว่ อย่างถัว่ เหลือง
ถั่วเขียว และปอเทือง ที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มแนะน�าให้ปลูก
ในช่วงพักดิน ซึง่ ถ้าเราไม่รอจนถัว่ แก่เพือ่ จะเก็บผลผลิต เราสามารถ
ไถกลบเป็นปุย๋ พืชสดได้ ซึง่ ปุย๋ พืชสด คือ ปุย๋ อินทรียท์ ไี่ ด้จาก
การไถกลบ หรือคลุกเคล้าส่วนต่าง ๆ ของพืชในขณะทีย่ งั สดอยู่
ช่วงทีเ่ หมำะส�ำหรับกำรไถกลบพื ชตระกูลถัว
่
่ ท
่ี ุด คือ ช่วงถัว
ทีด
ี ส
่ ออกดอกถึงติดฝักอ่อน
่ เป็นช่วงทีถ
่ ว
ซึง
่ั สะสมธำตุอำหำรและน�ำ้ หนัก
สูงสุด กำรทิง
ั่ ย่อยสลำยผุพังก็จะ
้ ให้ถว
ปลดปล่อยธำตุอำหำรให้
่ ะปลูกตำมมำ
แก่พืชทีจ
อย่ำงอ้อย

ประโยชน์ของปุย
๋ พื ชสด
• เพิ่มอินทรียวัตถุจากการไถกลบพืชปุ๋ยสดลงในดิน
จะท�าให้มีการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุในดินชดเชย
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินทีส่ ญ
ู เสียไปจากการปลูกอ้อย
• ช่วยในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างดิน ให้ดิน
เกาะตัวกันอย่างหลวม ๆ โปร่งร่วนซุย อุม้ น�า้ ได้ดขี นึ้ และ
มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอ้อยอีกด้วย
• ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้ดินได้เป็นอย่างดีจาก
การสลายตัวของพืชที่ไถกลบไปเพราะแบคทีเรียที่ช่ือ
ไรโซเบียมในปมรากถั่วคือตัวช่วยตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศมาเก็บไว้ในดิน
• ช่วยลดต้นทุนการใช้ปยุ๋ โดยเฉพาะปุย๋ ยูเรีย (46-0-0)
และปุย๋ แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)
• เป็นการอนุรกั ษ์ดนิ และน�า้ โดยใช้เป็นพืชคลุมดินช่วย
ไม่ให้หน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายจากน�้าและลม
เมื่อเศษใบหรือกิ่งของพืชคลุมดินนั้นหมดอายุหลุด
ร่วงลงทับถมหน้าดิน ต่อมาก็จะผุสลายตัวกลายเป็น
อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ
• ช่วยเพิม่ รายได้จากการขายผลผลิตถัว่
เราจึงรณรงค์ให้พ่ี นอ
้ งมิตรชาวไร่ เข้าใจถึงผลดีของหลักการ
พั กดินปลูกพื ชตระกูลถั่วสลับอ้อยให้มากขึ้น อยากให้ทุกคนหันมา
่ านาน
ใส่ใจสภาพดินของท่านเอง เพราะเราใช้ประโยชน์จากพื้ นทีม
เราควรเลือกวิธีที่จะช่วยดูแลรักษาพื้ นที่ท่ีเราใช้ประโยชน์ให้
คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ หากใครอยากรู้ว่าพื้ นที่ของ
ท่านเหมาะแก่การปลูกถั่วประเภทไหน สามารถปรึกษา
ทีมงานของมิตรผลได้ทุกพื้ นที่
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เส้นทางชีวต
ิ ของเกษตรกรแต่ละคนไม่ได้โรย
่ า� กินมากมาย แต่
ด้วยกลีบกุหลาบ บางคนมีพ้ื นทีท
ไม่สามารถหาประโยชน์จากพื้ นทีเ่ หล่านัน
้ ได้ ส�าหรับ
บางคนแทบไม่มท
ี ท
ี่ า� มาหากิน มีเพี ยงแรงกายแรงใจ
ที่จะต่อสู้เพื่ อไปให้ถึงฝัน แม้ต้องเช่าที่เช่าทาง
พลัดถิน
้ ยค�าว่า “มุง
่ มัน
่ ขยัน
่ ฐานบ้านเกิด แต่ดว
อดทน” ท� า ให้ เ กษตรกรมื อ สมั ค รเล่ น ในวั น นั้ น
่ มืน
่ ตันในวันนี้
สูเ่ ถ้าแก่ไร่ออ
้ ยสัญญาส่งอ้อยสีห

แม่ประนอม ภูมปิ ระสาท มิตรชาวไร่วยั 73 ปี เขตส่งเสริม
อ้อยที่ 5 บ้านนาค�าน้อย ต�าบลพรสวรรค์ อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผูเ้ ริม่ ต้นปลูกอ้อยกับสามีเพียง 2 คน ตามค�าชวนของ
เพือ่ นบ้าน ทิง้ อาชีพค้าขายในจังหวัดชลบุรี มุง่ สูแ่ ดนดินอีสานด้วย
เงินทุนพอประมาณ เพือ่ เช่าทีป่ ลูกอ้อย เป้าหมายคือ “ลองท�าดู
ก่อน ถ้าไม่โอเคค่อยกลับบ้านเรา”

้ พั นธุอ
โรงงำนมิตรผลมำซือ
์ อ
้ ยจำกแม่
แม่กข
็ ำยให้เขำ เพรำะไม่ตอ
้ งยุง
่ ยำกอะไร
้ มำเรือ
่ ยๆ
โรงงำนมำตัดเอง ก็เริม
่ มีเงินขึน
จำกกำรขำยพั นธุอ
์ อ
้ ย ท�ำให้มก
ี ำ� ลังใจสู้
กับกำรปลูกอ้อยต่อ พอมีทน
ุ ก็เริม
่ ขยับ
้ ผลผลิต
ขยำยพื้ นที่ มีเงินจ้ำงคนมำกขึน
้
ทีไ่ ด้กเ็ ติบโตขึน

จากประสบการณ์ปลูกอ้อยที่พอมีติดตัว บวกกับความ
ขยัน อดทน สองสามีภรรยาปลูกอ้อย 100 ไร่แรกของชีวติ ด้วย
ผลประกอบการ เสมอตัว ไม่มีก�าไร ไม่ขาดทุน เมื่อเข้าสู่ปีที่
2-3 เริ่มมีก�าไรให้เห็นบ้าง สลับกับบางช่วงที่ราคาอ้อยตกต�่า
เคยตัดสินใจจะเลิกท�าอ้อยก็หลายครัง้ เพราะประสบปัญหาขาดทุน
จนกระทัง่ ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ เมือ่ โรงงานน�า้ ตาล
มิตรผลเข้ามาตัง้ ในพืน้ ที่
แม่ประนอมเล่าว่า “โรงงานน�า้ ตาลมิตรผลมาซือ้ พันธุอ์ อ้ ย
จากแม่ แม่กข็ ายให้เขา เพราะไม่ตอ้ งยุง่ ยากอะไร โรงงานมาตัด
เอง ก็เริม่ มีเงินขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จากการขายพันธุอ์ อ้ ย ท�าให้มกี า� ลัง
ใจสูก้ บั การปลูกอ้อยต่อ พอมีทนุ ก็เริม่ ขยับขยายพืน้ ที่ มีเงินจ้างคน
มากขึน้ ผลผลิตทีไ่ ด้กเ็ ติบโตขึน้ ”
www.mitrpholmodernfarm.com
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ผลจากการพักดินปลูกปอเทืองของแม่ประนอม ท�าให้
อ้อยเจริญเติบโตดีกว่าเดิม นั่นหมายถึงคุณภาพของดินดีข้ึน
เนือ่ งจากปอเทือง ซึง่ เป็นพืชตระกูลถัว่ มีแบคทีเรียไรโซเบียม
ในปมรากที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศลงมาเป็นปุ๋ยใน
ดินให้กับอ้อยที่จะปลูก จึงเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยวิธีธรรมชาติ ทั้งยังช่วยลดการใช้
สารเคมี เพราะการปลูกปอเทืองของแม่ประนอมช่วยตัดวงจร
ของโรคและแมลงศัตรูพชื ได้

นอกจากสถานะทางการเงินที่เปลี่ยนไปจากการขายท่อน
พันธุอ์ อ้ ยให้มติ รผล แม่ประนอมยังเปิดใจรับค�าแนะน�าจากโรงงาน
เรือ่ งการท�าไร่ออ้ ยแบบโมเดิรน์ ฟาร์ม มาปรับใช้ในพืน้ ทีแ่ ปลงอ้อย
หลายพันไร่ของครอบครัว เพือ่ ให้สอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยี
และปูทางการท�างานในไร่แบบโมเดิร์นฟาร์มให้ลูกหลานได้สบาย
ในภายหน้าหากต้องมาสานต่อ
“สิง่ ทีแ่ ม่เปลีย่ นแปลงอย่างแรกคือ ปรับระยะห่างของแปลง
ให้รองรับเครือ่ งจักร ทีจ่ ะเข้าไปท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในไร่ จะฉีดยา
ดูแลหญ้า หรือตัดอ้อย รถวิ่งเข้าไปท�างานได้หมด แม่ลงทุนกับ
เครื่องจักรหลายอย่าง มีทั้งรถตัด รถแบคโฮ รถไถ รถพ่วง ปิคอัพ
มีหมด อะไรทีจ่ ะช่วยเสริมงานในไร่เรามีพร้อม ช่วงแรกแม่กก็ งั วลว่า
มาปรับระยะให้ห่างกว่าเดิม มันจะไหวไหม เสียดายพื้นที่ แต่
ผลปรากฏว่า ผลผลิตดีขนึ้ กว่าเดิม อ้อยล�าใหญ่สมบูรณ์ขนึ้ เพราะ
เขามีพนื้ ทีใ่ ห้เติบโต ทีส่ า� คัญเครือ่ งจักรเข้าท�างานง่าย ลดต้นทุนเรือ่ ง
คนงาน ใช้แรงงานน้อยลง ท�าไร่สบายขึน้ มาก”
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด จากแนวคิ ด การท� า ไร่ อ ้ อ ยแบบ
โมเดิร์นฟาร์ม ที่แม่ประนอมน�ามาใช้ในแปลงอ้อยคือ การพักดิน
ปลูกพืชตระกูลถั่ว แม่ประนอมให้ข้อคิดกับเรื่องนี้ว่า
“เราใช้ประโยชน์จากพื้นที่มานาน ปลูกอ้อยได้เงินเลี้ยงดู
ครอบครัวก็เพราะดิน เราต้องดูแลดินตอบแทนบ้าง เพราะการปลูก
อ้อยต่อเนือ่ งตลอดเวลาโดยไม่พกั ดินเลย จะท�าให้ดนิ เสือ่ มคุณภาพ
ด้วยความทีแ่ ม่มพี นื้ ทีเ่ ยอะ แม่กจ็ ะสลับพืน้ ทีก่ นั แปลงนีป้ ลูกอ้อย
แปลงนี้พักดิน สลับกันไปมา โดยหลักแม่จะปลูกปอเทือง เพราะ
ปอเทืองพอปลูกเสร็จ ถึงเวลาก็ไถกลบเป็นปุย๋ คืนอินทรียวัตถุให้ดนิ
ได้เลย ปลูกถัว่ บางทีเราไม่มเี วลามาดูแล ต้องเก็บขายด้วย อีกอย่าง
ต้นทุนสูงกว่าปอเทือง เลยไม่ปลูกถัว่ เรือ่ งจะปลูกอะไรช่วงพักดิน
ก็แล้วแต่คนว่าถนัดอันไหนมากกว่า บางทีมีเพื่อนบ้านมาขอปลูก
แตงโม แม่ก็ให้เขาปลูก เขาเก็บผลผลิตไปขาย เราก็ได้เถาแตงโม
ไถกลบคืนธาตุอาหารให้ดนิ ”
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“เราอย่าไปเสียดายพืน้ ที่ บางคนไม่อยากพักดิน อยาก
ปลูกอ้อยต่อเนือ่ ง กลัวเสียเวลา เสียเงิน ถ้าเราคิดแบบนี้ แล้วดิน
เสือ่ มคุณภาพจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อกี เลย อันนัน้ จะยุง่ กว่า
ดังนัน้ แม่คดิ ว่าเราต้องคืนก�าไรให้ดนิ บ้าง เพราะเราท�ามาหากิน
บนดิน” แม่ประนอมกล่าว

ช่วงเวลำทีเ่ หมำะส�ำหรับกำรปลูกพื ชบ�ำรุงดิน

เดือน มิถุนายน-กันยายน

โดยปกติแล้ว กำรปลูกพื ชบ�ำรุงดิน จะไม่นย
ิ มให้นำ้� หลังปลูก
แต่หำกจ�ำเป็นต้องปลูกท่ำมกลำงสภำวะแล้งจัด สามารถให้นา้� 1 ครัง
้ หลังปลูกทันที

่ น
ธาตุอาหารทีด
ิ ได้รบ
ั จากการปลูกพื ชบ�ารุงแต่ละชนิด

ถั่วเหลือง N : 2.71 %

P : 0.56 %
K : 2.47 %

ถั่วเขียว N : 0.39 %
P : 0.43 %
K : 4.16 %

: 1.98 %
ปอเทือง N
P : 0.40 %
K : 2.41 %

เรำอย่ำไปเสียดำยพื้ นที่ บำงคนไม่อยำก
่ ง
พั กดิน อยำกปลูกอ้อยต่อเนือ
กลัวเสียเวลำ เสียเงิน ถ้ำเรำคิดแบบนี้
แล้วดินเสื่อมคุณภำพจนไม่สำมำรถ
ปลูกอะไรได้อก
ี เลย อันนัน
่ กว่ำ
้ จะยุง
ดังนัน
ิ ว่ำเรำต้องคืนก�ำไร
้ แม่คด
ให้ดน
ิ บ้ำง เพรำะเรำท�ำมำหำกินบนดิน

www.mitrpholmodernfarm.com
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กำรท�ำไร่ออ
้ ยเรำต้องมีควำมตัง
้ ใจ
ต้องวำงแผนงำนให้ดี เวลำนี้
เรำควรท�ำอะไร ก็ตอ
้ งท�ำตำมเวลำ
ไม่ผลัดวันประกันพรุง
่ เพรำะอ้อย
มีระยะกำรเจริญเติบโตตำมช่วงอำยุ
ช่วงไหนต้องจัดกำรหญ้ำ
จัดกำรแมลง ให้นำ�้ ให้ปย
ุ๋
ต้องวำงแผนให้ดี
่ ยได้
และลงมือท�ำตำมแผน เหนือ
่ ย
ท้อได้ พอพั กให้หำยเหนือ
่ อ
ก็มำลุยต่อ เพรำะนีค
ื อำชีพของเรำ
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ด้วยความขยัน มุ่งมั่นของแม่ประนอม จากไร่อ้อย
เพียงน้อยนิดในอดีต สูพ่ นื้ ทีห่ ลายพันไร่ในปัจจุบนั แน่นอน
ว่าการบริหารจัดการไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แต่แม่ประนอม
มีหลักในการท�างานที่จะช่วยให้ท�าไร่ได้อย่างสมดุลง่าย ๆ
คือ การวางแผน
“การท�าไร่ออ้ ยเราต้องมีความตัง้ ใจ ต้องวางแผนงาน
ให้ดี เวลานีเ้ ราควรท�าอะไร ก็ตอ้ งท�าตามเวลา ไม่ผลัดวัน
ประกันพรุ่ง เพราะอ้อยมีระยะการเจริญเติบโตตามช่วง
อายุ ช่วงไหนต้องจัดการหญ้า จัดการแมลง ให้นา�้ ให้ปยุ๋
ต้องวางแผนให้ดี และลงมือท�าตามแผน เหนือ่ ยได้ ท้อได้
พอพักให้หายเหนื่อยก็มาลุยต่อ เพราะนี่คืออาชีพของเรา
ตอนนีแ้ ม่อายุมากขึน้ แล้ว ก็ทยอยสอนงานในไร่ให้ลกู หลาน
ได้เรียนรู้ มาแบ่งเบาต่อจากแม่ เพราะสุดท้ายแล้วที่เรา
ท�ามาทุกอย่างก็เพือ่ ลูกหลาน ให้เขาได้สบาย อยูไ่ ด้ ท�าได้
โดยไม่ มี เ รา ท� า อ้ อ ยท� า ไม่ ย ากหรอก อยู ่ ที่ ค วามตั้ ง ใจ
มีหรือเปล่า แค่นนั้ เอง”
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ หลั ก คิ ด สู่ ค วามส� า เร็ จ ของแม่
ประนอม ภูมป
ิ ระสาท คือ การวางแผน และ ท�าตามแผน
ควบรวมกับขยัน อดทน ท�าให้คนแปลกถิ่นที่เข้ามา
บุ ก เบิ ก การท� า ไร่ อ้ อ ยในพื้ นที่ ห นองพอกยุ ค แรก
กลายเป็นมิตรชาวไร่ต้นแบบความส�าเร็จอีกคนของ
มิตรผลในวันนี้อย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อดิน
ท�าเงินให้
ก็ต้องคืนก�าไร
ให้ดิน

www.mitrpholmodernfarm.com
www.mitrpholmodernfarm.com
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ต�าบลมิตรผล
ร่วมพั ฒนา

ส่องความคิด
“เกษตรกรรุน
่ ใหม่”

กับวิถก
ี ำรท�ำกำรเกษตรผสมผสำน
ผู้เขียน - คุณกรรณิกำ ว่องกุศลกิจ
ผูอ
้ ำ� นวยกำรด้ำนพั ฒนำชุมชนเพื่ อควำมยัง
่ มิตรผล
่ ยืน กลุม

สวัสดีคะ่ พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่ทก
ุ ท่านเครือข่าย
ต�าบลมิตรผลร่วมพั ฒนาฉบับนี้ จะขอพาทุกท่าน
มาสัมผัสกับแนวคิดและมุมมองของ “คนรุน
่ ใหม่”
่ เป็นทีน
่ า่ ภาคภูมใิ จ
กับการท�าการเกษตรกันบ้าง ซึง
้
ทีใ่ นปัจจุบน
ั คนรุน
่ ใหม่เริม
่ หันมาเป็นเกษตรกรมากขึน
แต่กไ็ ม่ใช่แค่การท�าการเกษตรแบบเดิม ๆ แบบเดียว
กับรุน
่ พ่ อรุน
่ แม่ แต่เป็นการน�าความรูแ
้ ละเทคโนโลยี
่ ละสร้างรูปแบบ
ต่าง ๆ มาปรับใช้ ตามบริบทพื้ นทีแ
การท�าการเกษตรเฉพาะตน

“น้องอัน๋ ” หรือ คุณชริพนั ธ์ สุขยิง่ วัย 28 ปี เจ้าของ
“ไร่สขุ ยิง่ ” ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อีกหนึง่
เกษตรกรรุน่ ใหม่ทเี่ ข้าร่วมโครงการท�าตามพ่อ ปลูกเพ(ร)าะสุข
รุน่ ที่ 1 ทีม่ แี นวทางการท�าการเกษตรบนพืน้ ฐานหลักความรู้
ทีไ่ ด้รา�่ เรียนมาบวกกับประสบการณ์ทไี่ ด้เรียนรูจ้ ากประเทศจีน
หลอมรวมให้เขาน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่บ้าน
เกิดให้เป็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีส่ ร้างรายได้และพัฒนายกระดับ
เป็น ศูนย์ปลูกเพ(ร)าะสุข ร่วมกับกลุม่ มิตรผล จนกลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี
ด้วยการที่น้องอั๋นได้เรียนมาในด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกีย่ ว จึงได้ตงั้ เป้าหมาย
ชีวติ ไว้วา่ อยากน�าความรูท้ ไี่ ด้กลับมาพัฒนาพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ของครอบครั ว ตนเอง ซึ่ ง หลั ง จากเรี ย นจบก็ ไ ด้ เ ริ่ ม หา
ประสบการณ์ทา� งานในบริษทั เอกชนเหมือนคนหนุม่ สาวทัว่ ไป
ได้ประมาณ 4 ปี แล้วจึงตัดสินใจกลับมาดูแลไร่อ้อยของ
ครอบครัว
16
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คุณชริพันธ์ สุขยิง
่

หลังจากว่างเว้นจากการดูแลไร่ออ้ ย น้องอัน๋ ก็ได้เริม่ ลองท�าการเกษตร
ผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริม่ ต้นจาก
การแบ่งพืน้ ทีท่ า� ไร่ออ้ ยจ�านวน 3 งาน มาปลูกผักสวนครัวปลอดสาร แต่ในระยะ
เริม่ แรกของการลองผิดลองถูกก็พบเจออุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะปัญหาจาก
ปัจจัยภายนอกของการปลูกพืช เช่น ดิน น�้า อากาศ และโรคแมลง ท�าให้
การปลูกผักในครัง้ แรกไม่ประสบผลส�าเร็จอย่างทีใ่ จหวัง จนท�าให้รสู้ กึ ท้อและ
ไม่อยากท�าเกษตรต่อแล้ว น้องอัน๋ เลยตัดสินใจหว่านเมล็ดพันธุผ์ กั ทีเ่ หลือทิง้ ลง
แปลงทัง้ หมด และเหมือนฟ้าฝนจะเป็นใจเมือ่ การหว่านเมล็ดพันธุผ์ กั ในครัง้ นัน้
อยู่ในช่วงฤดูฝนพอดี ท�าให้เมล็ดพันธุ์ผักที่หว่านลงในแปลงเติบโตงอกงาม
อย่างเห็นได้ชัด น้องอั๋นจึงได้เรียนรู้ว่าควรปลูกพืชผักให้เหมาะสมกับสภาพ
ดินฟ้าอากาศ
จากนัน้ น้องอัน๋ จึงตัดสินใจกลับมาเริม่ ปลูกพืชอีกครัง้ โดยยึดการปลูกตาม
ฤดูกาลและเน้นปลูกพืชทีส่ ามารถต่อยอดผลผลิตได้ เช่น ผักสลัด มะเขือเทศ
รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักไว้รองรับ เช่น มะเดือ่ ฝรัง่ เพราะสามารถขาย
กิง่ พันธุไ์ ด้ โดยเริม่ จากพืน้ ทีป่ ระมาณ 1 งาน ซึง่ ในการปลูกพืชทัง้ หมดนีน้ อ้ งอัน๋
ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการท�าตามพ่อฯ และ
เครือข่าย Yong Smart Farmer มาผลิตปุย๋ หมักชีวภาพไว้ใช้ในแปลงเองเพือ่
ลดต้นทุนในการผลิต เมื่อการท�าการเกษตรของน้องอั๋นเริ่มเป็นไปในทิศทาง
ทีด่ ขี นึ้ จึงได้ขยายพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตรผสมผสานเพิม่ ขึน้ อีกจ�านวน 5 ไร่ และได้มี
แนวคิดน�าต้นเก๊กฮวยมาลองปลูกในแปลง เพราะตอนทีน่ อ้ งอัน๋ ได้ทนุ ไปเรียน
ต่อทีป่ ระเทศจีนได้สงั เกตเห็นคนจีนนิยมดืม่ ชาเก๊กฮวยเป็นจ�านวนมาก อีกทัง้
ในพืน้ ทีภ่ าคกลางยังปลูกกันน้อยและน่าจะเป็นอีกพืชทางเลือกหนึง่ ทีม่ ชี อ่ งทาง
ตลาดทีห่ ลากหลาย น้องอัน๋ จึงได้ทดลองปลูกในแปลงของตนเองจนสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกเก๊กฮวย และน�ามาแปรรูปเป็นชาเก๊กฮวยส่งขายตาม
โรงแรม กิโลกรัมละ 1,500 บาท รวมถึงเพาะช�าต้นอ่อนเก๊กฮวยขาย ถาดละ
880 บาท ซึง่ ถือเป็นรายได้เสริมให้นอ้ งอัน๋ ได้ดที เี ดียวค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับขั้นตอนง่าย ๆ
ทีน่ อ้ งอัน๋ น�ามาฝาก เชือ่ ว่าหลายคนคงคิดตามและ
อยากไปท�าตามกันแล้วนะคะ ในส่วนของการขยาย
ช่องทางการตลาดน้องอั๋นยังมองว่าดอกเก๊กฮวย
สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายอย่าง
อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว เครือ่ งส�าอาง เป็นต้น และ
อีกหนึ่งเคล็ดลับส�าคัญที่ท�าให้น้องอั๋นประสบ
การเลือกพั นธุ์
ความส�าเร็จในการท�าการเกษตรส�าหรับคนรุน่ ใหม่
้ ต้นกล้ำทีไ่ ด้จำกกำรเพำะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ เพรำะ
ควรเลือกซือ
จะไม่มก
ี ำรปนเปื้ อนของจุลน
ิ ทรียแ
์ ละไม่เป็นโรคพื ช โดยใช้พันธุ์
คือ การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชน
ดอกขำวและพั นธุด
์ อกเหลือง
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ
เพราะการมีเครือข่ายถือเป็นการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงองค์ความรู้และผู้รู้ รวมถึงเป็น
การเตรียมพื้ นที่
ไถพรวนแปลงและปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก จำกนั้นยกแปลงให้สูง
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการ
ประมำณ 15 ซม. เพื่ อป้องกันไม่ให้นำ้� ขังในแปลง ระยะห่ำงระหว่ำงแปลง
เกษตรที่ได้จากแปลงอีกด้วย เหมือนที่
ประมำณ 50 ซม. และระยะห่ำงระหว่ำงต้นประมำณ 30x30 ซม. เพื่ อให้
น้ อ งอั๋ น ได้ ม าร่ ว มโครงการท� า ตามพ่ อ
่ มบูรณ์แข็งแรง
ต้นเก๊กฮวยเจริญเติบโตได้ทรงพุ่ มทีส
ปลู ก เพ(ร)าะสุ ข กั บ ทางมิ ต รผล
ไม่ เ พี ย งแต่ น ้ อ งอั๋ น จะได้ อ งค์ ค วามรู ้
การปลูกและการดูแล
เพิม่ เติมในบางเรือ่ ง แต่ยงั เป็นผูถ้ า่ ยทอด
่ ำ่� (กลำงวัน
หัวใจส�ำคัญของกำรออกดอกของเก๊กฮวยจะอำศัยช่วงแสงทีต
องค์ความรูต้ า่ ง ๆ ให้กบั เกษตรกรคนอืน่ ๆ
น้อยกว่ำกลำงคืน) จึงจะท�ำให้เก๊กฮวยออกดอก เพรำะฉะนัน
้ ควรเริม
่ ปลูก
ที่ ร ่ ว มโครงการและยั ง เป็ น จุ ด ศึ ก ษา
ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคมของทุกปี ในช่วงสัปดำห์แรกจะให้นำ�้
ดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

วันนีเ้ ราเลยขอน�าเคล็ดลับการ
ปลูกเก๊กฮวยจากน้องอัน
้ ง
๋ มาฝากพี่ นอ
่ ว่าพี่ นอ
มิตรชาวไร่ทก
ุ ท่าน เผือ
้ งมิตรชาวไร่ทา่ นใด
สนใจอยากปลูกเก๊กฮวยกันบ้าง มาเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ...

1
2
3

4

ต้นเก๊กฮวยด้วยระบบสปริงเกอร์อย่ำงน้อยวันละ 2 ครัง
้ (เช้ำ-เย็น) และ
้
้
ใช้นำ� หมักชีวภำพจำกเศษผลไม้ในอัตรำส่วน 1 ลิตรต่อน�ำ 20 ลิตร เทรำด
้ อ
สุดท้ายนีน
้ งอัน
้ คิดดี ๆ
๋ ยังมีขอ
่ เก๊กฮวยใกล้ออกดอกจะเปลีย
่ นกำรให้นำ้� เป็นระบบน�ำ้ หยด
ทีโ่ คนต้น เมือ
ฝากถึงคนรุน
่ ใหม่ทก
ี่ า� ลังหมดไฟหรือ
้ รำทีด
่ อก และหลังจำกนัน
เพื่ อป้องกันกำรเกิดเชือ
้ ใส่นำ�้ หมักชีวภำพทุก ๆ
หมดก�
า
ลั
ง
ใจในการท�
าการเกษตรว่า
่ ว เนือ
่ งจำกเก๊กฮวยมีกลิน
15 วัน จนถึงระยะเก็บเกีย
่ ย
่ เฉพำะตัวจึงไม่คอ
“หากใครที่ ก� า ลั ง รู้ สึ ก ท้ อ แท้ ให้ ห มั่ น
มีแมลงศัตรูพืชมำกนัก ควรหมัน
่ สังเกตต้นทีเ่ ป็นโรคและก�ำจัดออก
เติ
ม ไฟให้ กั บ ตั ว เอง ด้ ว ยการออกไป
จำกแปลง ก�ำจัดวัชพื ชในแปลงเพื่ อให้มอ
ี ำกำศถ่ำยเทและแสงแดด
เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ส่องถึง
่ ระสบความส�าเร็จ เพื่ อจะได้สร้าง
กับคนทีป
แรงบันดาลใจและมองเห็นภาพการท�าการ
่ วและแปรรูป
การเก็บเกีย
เกษตรได้ ชั ด เจนขึ้ น อี ก ครั้ ง ”... เห็ น มั้ ย คะ
่ วดอกเก๊กฮวย สำมำรถเก็บเกีย
่ วได้ในช่วง
ช่วงกำรเก็บเกีย
เดือนธันวำคมตลอดทัง
้ เดือน โดยจะน�ำดอกไปอบแห้งด้วย
ว่าคนรุ่นใหม่มักมีมุมมองที่แตกต่าง มีแรง
่ งอบแห้งทีส
่ ำมำรถควบคุมอุณหภูมไิ ด้ เพื่ อให้ได้สี
เครือ
บันดาลใจ มีวิธีคิดที่สร้างสรรค์ กล้าที่จะ
่ อ
ของดอกเก๊กฮวยตำมทีต
้ งกำรของตลำด
่ี ามารถ
ลองท�า บวกกับความรูแ้ ละเทคโนโลยีทส
่ี า� ลัง
น�ามาปรับใช้ได้เสมอ พี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่ทก
อยากจะเริม
่ ต้นลงมือท�าอะไรใหม่ ๆ ก็สามารถ
น� า แนวคิ ด และมุ ม มองจากน้ อ งอั๋ น ไปเป็ น
แรงบันดาลใจและสร้างแรงผลักดันได้นะคะ
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กลุ่มธุรกิจอ้อย ร่วมส่งก�าลังใจให้พี่น้องมิตรชาวไร่
้ เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 นีไ้ ปด้วยกัน
มอบแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ก�าลังสร้างความวิตกกังวลให้กบั ประชาชน
ทั้งยังส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่าง ๆ ในวงกว้าง ประกอบกับทางกลุ่มมิตรผลก็มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยและชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงาน
ด้วยความห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อนบ้าน ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนชาวไร่อ้อย หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียน
และชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงานของกลุ่มมิตรผล ทั้ง 7 โรงงาน และ 4 โครงการขยาย ที่ละ 1,000 ลิตร ขอให้เราก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

โครงการขยาย
บ้านไผ่
น�า้ ตาลมิตรผล
ด่านช้าง

โครงการขยาย
เพชรบูรณ์
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มิตรกาฬสินธุ์

น�า้ ตาล
สิงห์บร
ุ ี
มิตรภูเขียว
มิตรภูเวียง

มิตรภูหลวง

มิตรอ�านาจเจริญ
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HOW TO USE

ห้องเรียน
ชาวไร่

BIOLOGICAL CONTROLS
การควบคุมก�าจัด
แมลงศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี
ผู้เขียน - คุณจันทร์เพ็ ญ แก่นคง
เจ้ำหน้ำทีเ่ ทคนิคปฏิบต
ั ก
ิ ำรกีฏวิทยำ
บริษท
ั มิตรผลวิจย
ั พั ฒนำอ้อยและน�ำ้ ตำล จ�ำกัด

ในสภาวะแห้ ง แล้ ง มั ก พบการระบาดของแมลงศั ต รู อ้ อ ยเพิ่ มขึ้ น
มากกว่าปกติโดยเฉพาะหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู และด้วง
หนวดยาว โดยหนอนกอลายจุดเล็กและหนอนกอสีชมพู จะเข้าท�าลายอ้อย
ในระยะแตกกอ ท�าให้ผลผลิตอ้อยเสียหายประมาณ 1 ตันต่อไร่ ค่าความ
หวานลดลง 1.5 C.C.S. และด้วงหนวดยาวพบการระบาดหนักในพื้ นที่
ดินทรายมากกว่า 100,000 ไร่เลยทีเดียว จะระบาดในอ้อยทุกประเภทและ
ทุ ก ระยะการเจริ ญ เติ บ โต ท� า ให้ ผ ลผลิ ต อ้ อ ยเสี ย หาย 2-3 ตั น ต่ อ ไร่
ค่าความหวานลดลง 2-8 C.C.S.
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การควบคุมก�าจัดแมลงศัตรูออ้ ยทีม่ ี
ประสิทธิภาพที่เป็นมิตรต่อคน สัตว์และ
สิ่งแวดล้อมและด�าเนินการมานานแล้วใน
ชาวไร่ของกลุม่ มิตรผลได้แก่ “การควบคุม
ก� า จั ด แมลงศั ต รู อ ้ อ ยด้ ว ยชี ว วิ ธี ” คื อ
การน�าเอาสิง่ มีชวี ติ มาใช้เพือ่ ควบคุมก�าจัด
แมลงศัตรูออ้ ย

กำรป้องกันและกำรก�ำจัด
ด้วยชีววิธี

กำรปล่อยแตนเบียนไข่

หนอนกออ้อย

ในปัจจุบันเราใช้การปล่อยแตนเบียนไข่ทริคโค
แกรมม่า (Tricogramma spp.) เพือ่ ท�าลายไข่ของหนอนกอ
และใช้แตนเบียนหนอนโคทีเซีย (Cotesia flavipes) เพือ่
ท�าลายตัวหนอนกออ้อย จะปล่อยแตนเบียนเมือ่ พบอ้อย
มีอาการยอดแห้งตายและมีรอยเจาะเป็นรูบริเวณฐานหรือ
โคนของล�าต้น โดยปล่อยแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า
3,500 ตัวต่อไร่ และแตนเบียนหนอนโคทีเซีย 50 ตัวต่อไร่

อ้อยถูกท�ำลำยโดยด้วงหนวดยำว

้ ราเขียวเมตา
การป้องกันก�าจัดด้วงหนวดยาวโดยใช้เชือ
ไรเซียมสำมำรถท�ำร่วมในขัน
้ ตอนกำรจัดกำรแปลงอ้อยได้
ดังนี้
1. ขัน
้ ตอนกำรไถพรวนดิน

การหว่านเชือ้ ราเขียวเมตาไรเซียมจ�านวน 1-2 กิโลกรัมต่อไร่
แล้วไถพรวนดินตามปกติในขณะดินมีความชืน้
2. ขัน
ุ๋
้ ตอนกำรใส่ปย

การผสมเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมจ�านวน 1–2 กิโลกรัมร่วม
กับปุ๋ย 1 กระสอบและใช้ในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งสามารถผสมกับ
ปุ๋ยรองพื้น ปุ๋ยแต่งหน้า หรือปุ๋ยเพิ่มผลผลิตก็ได้ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดควรจะต้องใส่แบบฝังกลบลงดิน
3. ขัน
้ ตอนกำรให้นำ้�

การละลายเชือ้ ราเขียวเมตาไรเซียมจ�านวน 1–2 กิโลกรัมต่อไร่
ในน�า้ สะอาดแล้วกรองเอาเมล็ดข้าวออกให้เหลือแต่หวั เชือ้ รา
แล้วน�าไปผสมกับน�้า 200 ลิตร ปล่อยไปกับระบบน�้าหยด
ส่วนเมล็ดข้าวทีก่ รองแยกไว้กส็ ามารถหว่านลงไปในไร่ออ้ ยได้เลย
ด้วงหนวดยาว

การควบคุมก�าจัดท�าได้โดยการใช้เชือ้ ราเขียวเมตา
ไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ซึ่งชาวไร่ควรใช้
เชือ้ ราเขียวเมตาไรเซียมในทุกแปลงตัง้ แต่ขน้ั ตอนการปลูก
หรือใช้ร่วมกันกับการให้น�้า และควรใช้ต่อเนื่องทุกปีเพื่อ
เป็นการป้องกันการระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ดินทราย
หากมิตรชาวไร่ใช้เชือ้ ราเขียวหลังจากทีพ่ บการระบาดของ
ด้วงหนวดยาวแล้วอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา
เนื่องจากเชื้อราเขียวจะมีประสิทธิภาพและสามารถเข้า
ท�าลายตัวหนอนด้วงหนวดยาวได้ดกี ต็ อ่ เมือ่ ดินมีความชืน้
อ้อยทีถ่ กู ด้วงหนวดยาวเข้าท�าลายจะแสดงอาการแห้งตาย
ทั้งต้นหรือทั้งกอ ลักษณะคล้ายอ้อยขาดน�้า เมื่อใช้มือดึง
ต้นอ้อยก็จะหลุดติดมือมาได้งา่ ย และเราจะพบตัวหนอน
ด้วงหนวดยาวอยูต่ รงโคนต้นอ้อยหรือบริเวณกอใต้ดนิ

4. กำรหว่ำนลงดินในช่วงฝนตกชุก

หว่านเชือ้ ราเขียวเมตาไรเซียมจ�านวน 1–2 กิโลกรัมต่อไร่ ลงใน
แปลงอ้อยในช่วงทีฝ่ นชุกดินมีความชืน้ ดี ซึง่ จะท�าให้เชือ้ ราเขียว
เกิดการแพร่ขยายจ�านวนได้มาก
การใช้ชีววิธีเพื่ อการควบคุมก�าจัดแมลงศัตรูอ้อยนั้น จะส�าเร็จ
เป็นรูปธรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ การปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องของมิตรชาวไร่ หากเราละเลยหรือขาดความต่อเนื่อง
จนกระทั่ ง เกิ ด การระบาดหนั ก อาจไม่ ส ามารถเยี ย วยาแก้ ไ ขได้ ทั น
่ จะมีประสิทธิภาพเต็มทีก
่ งจากชีววิธค
่ ต
่
เวลาเนือ
ี อ
ื สิง
ี ต
ิ ซึง
็ อ
่ เมือ
่ มีชว
มี ก ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมเท่ า นั้ น พี่ น้ อ ง
มิตรชาวไร่เห็นความส�าคัญของการควบคุมและการก�าจัดศัตรูอ้อย
แบบชีววิธก
ี น
ั แล้วใช่มย
้ ยทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง
้ั คะ ว่าการท�าไร่ออ
่ แวดล้อม
ปลอดภัยต่อตนเองแถมสุขภาพดี ผลผลิตก็ดีด้วย เราแค่ต้องท�าให้
ทันเวลาเท่านั้นเอง
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คนเก่ง
มิตรชาวไร่

“ทองเลื่อน สิงห์แก้ว”
ความส�าเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ
แต่มาจากความพยายาม
“ท่ามกลางวิกฤติทถ
ี่ าโถมเข้ามา หากยังมีใจสูไ้ ม่ถอย
่ ด
มุมานะพยายาม มุง
่ มัน
ี ก้ปญ
ั หา ท้ายทีส
ุ แล้วเราก็จะ
่ หาวิธแ
ผ่านมันไปได้” นีเ่ ป็นแนวคิดของหญิงแกร่งคนเก่งมิตรชาวไร่
่ น สิงห์แก้ว” ชาวไร่มต
ของเราฉบับนี้ “คุณทองเลือ
ิ รภูเขียว
สังกัดเขตส่งเสริมอ้อยที่ 15 ทีเ่ ริม
้ ยกับเรามาตัง
้ แต่
่ ท�าไร่ออ
ยังเด็กกับคุณพ่ อ วันนีเ้ ธอรับไม้ตอ
่ มาบริหารไร่เองอย่าง
เต็มตัวมากว่า 15 ปี สัง
่ สมประสบการณ์ผา่ นร้อนผ่านหนาว
่ งไร่ออ
จนเจนจัดเรือ
้ ย คอยพั ฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง
้
เติมต่อสัญญาส่งอ้อยจากรุน
่ พ่ อเพี ยงหลักร้อย สูส
่ ญ
ั ญา
่ ในวันของเธอ
ส่งอ้อยหลักหมืน

ควำมแตกต่ำงของกำรท�ำไร่สมัยก่อนกับสมัยนี้

แม่ทองเลือ่ นเล่าถึงการท�าไร่ทเี่ ธอสัมผัสมาตัง้ แต่สมัยคุณพ่อเมือ่ กว่าสามสิบปีกอ่ น
และพัฒนาการทีเ่ ธอเป็นผูเ้ ปลีย่ นแปลงการท�าไร่ หลังจากเข้ามารับช่วงสืบต่อ “ถ้าเปรียบ
เทียบคือ สมัยก่อนสัญญาตันเราไม่ได้ทา� เยอะ ท�าแค่ 50-150 ตัน เพราะว่าเราก็มพี นื้ ที่
แค่นี้ เครือ่ งจักรเราก็ไม่มี พ่อก็เพิง่ ซือ้ ทีแ่ ปลงตรงนี้ แล้วโรงงานน�า้ ตาลมิตรผลก็เริม่ มาเปิด
ทีน่ ี่ เมือ่ ปี 2528-2529 คนก็เริม่ ปลูกอ้อยแถว ๆ โรงงานกัน แถวโคกสะอาด พ่อเริม่ ปลูก
อ้อยแปลงนีเ้ ป็นแปลงแรก เอารถไถเดินตามเลยนะ แกเอาอ้อยมาวางตามร่อง หัน่ ๆ แล้ว
ก็ใช้จอบค่ะ ฝังไปเรือ่ ย ๆ เอาน�า้ ใส่ เหยียบ ๆ สมัยก่อนตอนเด็ก ๆ พ่อก็พาท�าไร่แบบนีแ้ หละ
ตอนนัน้ เอารถอีแต๋นขนอ้อยเข้าโรงงาน แล้วพ่อก็เริม่ ขยับขยาย มาซือ้ รถไถเพลาเดียวของ
John Deere ราคาสองแสนกว่าบาท ลูกไร่กเ็ ริม่ มี คราวนีพ้ นี่ อ้ งเห็นดีอยากท�าด้วย เลยขยับ
มาเป็น 100 ไร่ 200 ไร่ ตอนแม่อายุได้ 30 กว่าปี พ่อก็เสีย เรามารับช่วงต่อ ตอนนัน้ มี
รถไถ 1 คัน ต่อมามีรถไถอีก 2 คัน ซือ้ รถสิบล้ออีก 1 คัน แล้วอ้อยเราก็เยอะ พืน้ ทีก่ เ็ ยอะขึน้
เรื่อย ๆ เลยตัดสินใจเปิดสัญญาส่งอ้อยเพิ่มเป็น 3,000 ตันเลย จากเดิมหลักร้อยตัน
เราก็ดวู า่ ถ้ามีรถสิบล้อแล้ว เราจะขนถ่ายได้กตี่ นั ได้กา� ไรเท่าไหร่ สมัยก่อนไม่มรี ถคีบนะ
ใช้คนขึน้ ใช้คนงานเยอะมาก มานัง่ ค�านวณเลยตัดสินใจซือ้ รถคีบมา ทีนใี้ จมันใหญ่ สัญญา
ส่งอ้อยพุ่งถึงหลักหมืน่ สอง จนปัจจุบนั นีแ้ ม่ได้ออ้ ยเพิม่ เกินสัญญาส่งอ้อยตลอดค่ะ มีปที ี่
ผ่านมานีท้ แี่ ม่ลดสัญญาตันลงเพราะว่ามันแล้ง ถ้าเราไม่ลดความเสี่ยงเรามันก็จะเยอะ
แต่ปกติจะเกินสัญญาทุกปี เป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะ ส่วนหนึง่ ทีท่ า� สัญญาส่งอ้อยได้สองหมืน่
สามหมื่นตัน คือซื้อเหมาจากชาวไร่ด้วย ซื้อแถวบ้านนี่แหละ ถึงแม้ว่าเราจะใช้รถไถ
ใช้เครื่องจักรเยอะ ตอนนี้เราก็ยังมีคนงานเก่าแก่ทอี่ ยูก่ บั เรามาตัง้ แต่สมัยก่อน ทัง้ หมด
70 คน เขาเป็นเครือญาติกนั หมด แล้วทุกวันนีก้ อ็ ยูก่ นั กับเราเหมือนพีเ่ หมือนน้องไม่ใช่เป็น
ลูกน้อง ดูเหมือนเยอะนะ แต่ถา้ เทียบกับเมือ่ ก่อนทีม่ เี ป็น 100 คน ทุกวันนีก้ ถ็ อื ว่าเราใช้
คนงานน้อยลงมากแล้ว” แม่ทองเลือ่ นเล่าให้เราฟังถึงแรกเริม่ เดิมทีทกี่ ว่าจะก้าวเข้ามาว่า
กุมบังเหียนบัญชาการอาณาจักรไร่ออ้ ยของเธอ
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เคล็ ด ลั บ ที่ ท� ำ ให้ มี อ้ อ ยส่ ง ตำมสั ญ ญำ
ส่งอ้อยทุกปี

เมือ่ ถามถึงวิธที ที่ า� ให้แม่ทองเลือ่ น มีออ้ ยส่งเข้า
โรงงานน�า้ ตาลมิตรผลได้เป็นจ�านวนมากทุกปี เธอจึง
เผยเคล็ดลับ แนะน�ามาว่านอกจากจะต้องวางแผน
มาตัง้ แต่แรกก่อนปลูกแล้ว ต้องมีนา�้ ใจ คอยช่วยเหลือ
ลูกไร่ สร้างเครือข่ายคอยดูแลเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน
“ต้องวางแผนหลายอย่างค่ะ วางแผนตั้งแต่
คุณอยากมีอ้อยเท่าไหร่ ปีน้ีผลผลิตคุณจะได้เท่าไหร่
ถ้าคุณไม่วางพืน้ ฐาน คิดแต่วา่ จะได้ จะได้ ลอย ๆ อยู่
มันไม่ใช่แล้วค่ะ แม่คา� นวณแล้วว่าถ้ายังไงอ้อยแปลงนีก้ ็
ไม่ได้เยอะแน่ พอค�านวนแล้ว แม่กต็ อ้ งตัดสินใจออกไป
หาอ้อยมาเพิม่ แต่สว่ นมากเราใช้ระบบลูกค้าเก่า อย่าง
ลูกค้าเอาปุ๋ยจากแม่ไปพันกว่าถุง ดูแล้วพันไร่ แม่ก็
ค�านวนแล้ว ถามเขาว่าจะได้ออ้ ยประมาณกีต่ นั ถามแล้ว
เราก็ตอ้ งวิง่ ไปดู แต่คนทีอ่ ยูก่ บั แม่ปนี นี้ ะ แม่แบกภาระหนี้
ให้ชาวไร่อยูค่ รึง่ ต่อครึง่ มันแล้งจัด ๆ เลย แม่ไม่เคยเจอ
บ้านนัน้ ปลูกอ้อย อ้อยเขาตายหมด แม่เลยท�าสัญญา
ใหม่ประนอมหนี้ คือ หักแล้วปัดเป็นหนี้ปีหน้าไป
แม่แบกรับภาระดอกเบีย้ คนเดียว เขาลงทุนแล้วไม่ได้
อะไรเลย แต่แม่ก็อนุโลมเขาไป ปีนี้หลายแสนอยู่นะ
แบกภาระให้ลกู ไร่อะ ถ้าโรงงานไม่ชว่ ยนะ ตายแน่ อันนี้
ต้องขอบคุณมิตรผลจริง ๆ ถ้าไม่มโี รงงานก็อยูไ่ ม่ได้นะ
อีกอย่างคือความเสีย่ งแม่ไม่มี

เพราะว่าแม่ซอื้ อ้อยไว้นานแล้ว คนอืน่ เขาจะราคา
พุง่ ร้อยพุง่ พันก็ชา่ งเขา แต่ออ้ ยตรงนัน้ เป็นของเราแล้ว
นีแ่ หละทีบ่ อกว่าเราต้องวางแผนก่อน ถ้าไม่วางแผน
ก็จะไม่ได้อ้อย อย่าไปคิดว่ามีเงินเยอะก็ซื้อได้
มันไม่ใช่ เราก็ทา� อย่างนีม้ า 17 ปีแล้วค่ะ ต้องท�า
แบบนี้ถึงจะอยู่ได้ อ้อยแม่ไม่เคยไปขายที่อื่นเลย
อ้อยพันธุแ์ ม้แต่ลา� เดียวแม่กไ็ ม่ให้ออกไปทีอ่ นื่ อันนี้
คือความจริงจากใจเลย ไม่เคยไปขายทีอ่ นื่ ถ้าเป็น
ของแม่แล้วนะ แม่ดแู ลอย่างดี” แม่ทองเลือ่ นกล่าว
อย่างภาคภูมใิ จ
ตัดอ้อยสด ลดควำมเสี่ยงทุกทำง

แม้สญ
ั ญาส่งอ้อยของแม่ทองเลือ่ นจะอยูใ่ น
หลักหมืน่ ตันแล้วก็ตาม แต่แม่เองก็ยงั ยึดมัน่ ในการ
ตัดอ้อยสด ที่ท�ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
จนเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัว “บ้านเราตัดอ้อยสด
มันถึงได้เหนื่อย จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้วุ่นวายอะไร
นักหรอก แต่ทกุ วันนีอ้ ะไร ๆ มันก็ไม่เหมือนแต่กอ่ น
ระบบการท�างานมันต้องเร็วขึน้ ไม่อย่างนัน้ เราก็
ไม่ทันเขา เครื่องจักรแต่ก่อนเราไม่มี ตอนนี้เราก็
ต้องมี ถ้าในใจจริง ๆ นะ แม่คดิ ว่าเราไปก�าหนด
ชาวไร่ทกุ คนให้ทา� เหมือนกันหมดก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ๆ
แต่มาตรการหักเงินอ้อยไฟไหม้ตนั ละ 30 บาท นีม่ นั
ก็ไม่ใช่นอ้ ย ๆ นะ ลองเทียบจากอ้อยเป็นหมืน่ ๆ
ตัน เงินก็หายไปเป็นหลักแสน หลักล้าน ถือว่าเยอะ
มากจริง ๆ แล้วอ้อยไฟไหม้มันก็ไม่ดีหลายอย่าง
เสี่ยงทุกทาง รณรงค์กันทุกปี ปีนี้ดีหน่อย ลดลง
เยอะเลย ไม่มีคนเผาอ้อยเท่าไหร่แล้ว ปกติช่วง
หีบอ้อยจะมีหมิ ะด�า ปีนกี้ ไ็ ม่มี มันก็ดอี ยูค่ ะ่ ตอนนี้
ภูเขียวลดการเผาลงได้เยอะมากแล้ว ลดจริง ๆ
ตัดอ้อยสดเหมือนจะเหนือ่ ยมากนะแต่มนั คุม้ แม่ดใี จ
ทีซ่ อื้ รถตัดอ้อยมา เพราะแรงงานของเราอายุเยอะ
ขึน้ แล้ว ตรงนีแ้ หละคือปัญหา ลูกหลานเขาก็ไม่ได้
มาท�าแทนท�าต่อหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็น อนาคต
ภายหน้าเผือ่ มีงานดีกว่านี้ เขาก็ตอ้ งไป อายุคนงาน
สูงสุดก็หา้ สิบปีขนึ้ ไปหมดแล้วนะ ไม่รอู้ กี สองสามปี
จะยังตัดกันไหวไหม เอารถตัดเข้ามาก็มผี ลดีนะคะ
เพราะกลัวอนาคตเราจะหาคนงานมาตัดอ้อยกัน
ได้ยากแล้วล่ะ คนสมัยนีเ้ ขาเริม่ เอาเครือ่ งยนต์กลไก
เข้ามาบริหารจัดการงานไร่หมดแล้ว ค่าใช้จา่ ยรถตัด
มันถูกกว่าใช้คนตัดแบบครึง่ ต่อครึง่ เลยนะ แต่ทแี่ ม่
ยังมีคนงานไว้อยู่ เพราะใจนึงคือเราก็ทงิ้ เขาไม่ได้
เขาอยูก่ บั เรามาหลายปีแล้ว เขาก็ขอเราไว้เหมือนกัน
เราก็ไม่ทงิ้ กัน” แม่ทองเลือ่ นกล่าวถึงความผูกพัน
ของคนทีฝ่ า่ ฟันท�าไร่เคียงบ่าเคียงไหล่ดว้ ยกันมานับ
สิบปี

เตรียมขุดบ่อบำดำล รับมือหน้ำแล้ง

จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ประกอบกับในปีนี้มีแนวโน้มที่จะแล้ง
ต่อเนือ่ ง ท�าให้มติ รชาวไร่ตา่ งต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับหน้าแล้ง แม่ทองเลือ่ นเอง
ก็เช่นกัน
“ปี 2562 ทีผ่ า่ นมานีม้ นั แล้งจริง ๆ อ้อยบางแปลงได้ยงั ไม่ถงึ 4-5 ตัน เลย
บางแปลงก็อยูท่ นุ บางแปลงก็ขาดทุน แต่เราก็ตอ้ งสู้ เกิดมาคุณแม่เองก็เพิง่ เจออะไร
แบบนี้ ไม่เคยมี ไม่เคยเป็นกันมาก่อน แล้งหนักเลย ปี 2563 นีบ้ อกตรง ๆ นะ จากไม่เคย
ขุดบ่อบาดาล ก็ตอ้ งขุด ไม่รจู้ ะแก้ปญ
ั หาได้รอ้ ยเปอร์เซ็นหรือเปล่า แต่เราจะพยายาม
ท�าไปเรือ่ ย ๆ ค่ะ เราหยุดไม่ได้ เราเป็นชาวไร่ หยุดได้ไง ต้องท�าต่อ นีก่ ต็ อ้ งแนะน�า
ลูกไร่วา่ คนไหนทีอ่ ยากเจาะบ่อบาดาล แม่เป็นหัวหน้าแล้วเราก็ทา� ให้เขา คือให้เขาท�า
สัญญากับเรา แล้วเราท�าสัญญากับโรงงานอยู่ 4-5 บ่อ แม่เป็นคนรับผิดชอบเอง แต่เวลา
ตัดอ้อยแล้วเขาก็ตอ้ งใช้หนีเ้ รา เราก็ตอ้ งเอาไปใช้หนีโ้ รงงาน มันเป็นระบบหมุนเวียน
คล้าย ๆ ว่า ถ้าเราแบ่งคนนัน้ คนนีก้ นิ ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน เขาก็เข้ามาหาเราเหมือนเดิม”
แม่ทองเลือ่ นกล่าว
วำงแผนไว้อย่ำงไรบ้ำงในอนำคต

ประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาอย่างยาวนาน จึงท�าให้วนั นีแ้ ม่ทองเลือ่ นเริม่ วางแผน
อนาคตให้ทายาทเริม่ ซึมซับรับรูแ้ นวการบริหารจัดการไร่ออ้ ยสมัยใหม่ไว้แล้ว โดยวางตัว
ให้บตุ รชายก้าวเข้ามาเป็นมือขวาด้านพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งเบาภาระของเธอ
“ตอนนีม้ ลี กู ชายเข้ามาช่วย แต่กอ่ นลูกก็สอนหนังสือ สอนมา 5 ปีคะ่ แต่แม่
ให้ออกมาช่วยงานในไร่ เพราะพ่อกับแม่ไม่มเี วลาเลย ให้ลกู ชายออกมาช่วยได้ 2 ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็ท�าระบบจัดการไร่แบบใช้คอมพิวเตอร์หมด แม่เองไม่ได้เรียนจบสูง ไม่เก่ง
เหมือนเขา ให้ลกู ชายมาช่วยแล้วทุกอย่างไปเร็วมาก แปลงอ้อยทุกแปลงนีท้ า� ได้เร็วมาก
ไม่ตอ้ งพึง่ ทีมระดับหัวหน้าอย่างแต่กอ่ นเลยก็ได้ ลูกชายท�าให้หมด ช่วยบริหารจัดการ
ในไร่ คิดว่าเขาคงจะมาท�าเต็มตัวแล้วค่ะ เงินทีเ่ ขาใช้จา่ ยจากตอนเป็นครูตอนนีก้ ต็ า่ งกัน
ครึง่ ต่อครึง่ ตอนลูกไปท�างานได้เดือนละหมืน่ ห้า คราวนีเ้ ขามาบริหารไร่เรา เขาถือเงิน
ทุกวัน แม่โอนเข้าบัญชีให้ทกุ วัน ก็ถอื เป็นกิจการของเขาเอง ไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครแล้ว
มีความสุข แต่กอ่ นลูกแม่เขาไม่อยากออกมาท�าไร่แบบนีน้ ะเพราะติดเพือ่ น มีเพือ่ นครู
ด้วยกัน เคยไปสังสรรค์กนั แต่คราวนีเ้ ขามาอยูจ่ ดุ นี้ จะไปไหนมาไหนก็ใช้เงินใช้ทอง
ทีห่ ามาจากน�า้ พักน�า้ แรงการท�าอ้อย แม่ไปซือ้ อ้อยตรงนัน้ ตรงนีไ้ ด้กา� ไรมา เขาดูจนเข้าใจ
แล้ว ตอนนีข้ นึ้ รถตัดขับแทนลูกน้องได้ รถไถก็ขบั เป็นหมด ท�าได้ทกุ อย่าง คงเป็นชาวไร่
เต็มตัวแล้วล่ะ ส่วนน้องคนเล็กอีกคนยังเรียนอยู่ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเคมี
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็คงดู ๆ กันไปก่อน ยังเร็วเกินไป ว่าอนาคต
เขาอยากท�าอะไร ก็ดู ๆ กันต่อไป” แม่ทองเลือ่ นกล่าวถึงการสืบทอดกิจการในอนาคต
ของครอบครัวด้วยใบหน้าเปือ้ นยิม้
่ี ว
ทุกอย่ำงเริม
ั เรำ
่ ต้นได้ทต

“ส่วนหนึง่ คือเมือ่ แม่มปี ญ
ั หา เราก็จะเข้าไปปรึกษากับมิตรผล แม่ไม่เคยมีรถขี่
แม่กไ็ ด้มี รถสิบล้อ รถตัดอ้อย นีไ่ ด้มาผ่านระบบโรงงานหมด รถบรรทุกของแม่ทกุ วันนี้
แม่ไม่มรี ถร่วมนะคะ รถของแม่หมด รถบรรทุกของแม่ทรี่ บั ขนงานยีส่ บิ กว่าคันเป็นระบบ
โรงงานหมด โรงงานดูแลเราดี ดอกเบีย้ ถูก แล้วเขามีนโยบายดี ๆ เยอะ แต่ทสี่ า� คัญทีส่ ดุ
เราต้องพยายามด้วยตัวเองก่อน อย่างแม่สมู้ าตลอด ถ้ามันแล้งยังไง แต่สญ
ั ญาตันทีเ่ รา
มีอยูเ่ ราก็ตอ้ งหาวิธใี ห้มอี อ้ ยส่งเข้าโรงงานให้ได้ตามเป้า ต้องหาวิธพี ลิกแพลง ถ้าเรา
รอฟ้า รอฝน คือ เราตาย เราไม่มที างรอดค่ะ” แม่ทองเลือ่ นทิง้ ท้ายไว้เป็นก�าลังใจให้
มิตรชาวไร่พยายามต่อไปไม่วา่ จะสถานการณ์ใด ๆ ทุกความส�าเร็จล้วนมีความพยายาม
ซ่อนอยูแ่ ละเริม่ ต้นได้ทตี่ วั เรา
www.mitrpholmodernfarm.com
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เทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก

UV-C

DISINFECTION
ROBOTS
้ โรค
หุ่นยนต์ฆ่ำเชือ
ด้วยรังสี UV-C

ผู้เขียน : คุณอิทธิชัย เชำว์มั่น
เจ้ำหน้ำทีร่ ะบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรไร่

่ ำ : https://thestandard.co/central-foodhall-use-uv-c-disinfection-robots-to-cleanทีม
the-department-store/

UV-C Disinfection Robots คืออะไร
้ โรคได้ดท
เป็นหุน
่ ยนต์ทส
ี่ ามารถฆ่าเชือ
ี ส
ี่ ด
ุ
ด้วยการปล่อยรังสี UV-C ได้รอบตัวเองแบบ
้ ไวรัส แบคทีเรีย และ
360 องศา เพื่ อฆ่าเชือ
้ ไวรัส
สิง
ี ต
ิ ขนาดเล็ก หรือแม้กระทัง
่ เชือ
่ มีชว
้ โรคได้ประมาณ
COVID-19 โดยสามารถฆ่าเชือ
99.99 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ภายในเวลาไม่ ก่ีวิ น าที
ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รบ
ั การวิจย
ั
และรับรอง จากองค์กรอนามัยโลก (WHO)
และหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในประเทศ
้ โรค
สหรัฐอเมริกา (CDC) ว่าสามารถฆ่าเชือ
ได้จริง

ความส�าคัญของ UV-C Robots ในปัจจุบัน

ปัจจุบนั นีห้ ลาย ๆ ประเทศได้ประสบกับวิกฤติการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ดังนัน้ การน�า UV-C Disinfection Robots
มาเป็นอุปกรณ์เสริมในการฆ่าเชื้อไวรัส จะช่วยให้สามารถบรรเทา
วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ในยามที่บุคลากร
ทางการแพทย์ขาดแคลนอุปกรณ์ปอ้ งกัน และน�า้ ยาฆ่าเชือ้ เนือ่ งจาก
รังสี UV-C สามารถฆ่าเชือ้ ไวรัส หรือเชือ้ โรคอืน่ ๆ ทีล่ อยอยูใ่ นอากาศได้
รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถโดนน�้ายาฆ่าเชื้อได้ ดังเช่น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ รังสี
UV-C ยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตรในด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพของพืช เพือ่ ช่วยเพิม่ คุณภาพของผลผลิตได้อกี
เช่นกัน
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่ ำ : https://ingeaq.com/en/uvc-disinfection-robots/
ทีม

จุดเด่น

ข้อควรระวัง

เนื่องจาก UV-C Disinfection Robots
เป็นหุน่ ยนต์ทใี่ ช้รงั สี UV-C ในการฆ่าเชือ้ โรค
โดยเป็นหนึ่งในรังสีจากดวงอาทิตย์ ท�าให้
สามารถฆ่าเชือ้ โรคได้แทบทุกชนิด โดยเป็น
รังสีที่ไม่มีสารตกค้าง ด้วยเหตุน้ีรังสี UV-C
จึงถูกน�ามาใช้ในการต่อกรกับไวรัส COVID-19
ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม รังสี UV-C ทีย่ งั ไม่ผา่ นการ
สังเคราะห์ยั ง มี อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ ที่ สั ม ผั ส
โดยตรง ดังเช่น การจ้องมองรังสี UV-C ซึ่ง
ไม่แตกต่างอะไรกับการจ้องมองดวงอาทิตย์
ดังนัน้ การใช้งาน UV-C Disinfection Robots
จ�าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการควบคุม

หลักการท�างานของ UV-C Disinfection Robots

UV-C Disinfection Robots จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ผู้ควบคุมก�าหนด และปล่อยรังสี
UV-C ความเข้มเข้นสูงในระยะทางรอบตัวเองแบบ 360 องศา เพื่อท�าลายวงจรการเพิ่มขึ้น
ของเชือ้ โรค และส่งผลต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของไวรัส ท�าให้สามารถยับยัง้ การแพร่ระบาด
ของไวรัส และเชื้อโรคได้ในที่สุด ซึ่งความเข้มข้นของรังสีจะลดลงตามระยะทางที่ปล่อยออก
จากแหล่งก�าเนิดรังสี

การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้มีการใช้ UV-C Disinfection Robots ในธุรกิจด้านการบริการ
ยกตัวอย่างเช่น สถานที่ส�าคัญที่ผู้บริโภคเดินทางมาจับจ่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค อย่าง
Central Food Hall ซึ่งเป็น Supermarket รายแรกที่น�านวัตกรรมหุ่นยนต์นี้มาใช้เพื่อ
ยกระดับความสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคให้แก่พนักงาน และลูกค้า ที่สาขาชิดลม
เป็นแห่งแรก และยังมีแผนที่จะขยายไปใช้ในสาขาอื่น ๆ อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ท�าให้ UV-C Disinfection
Robots ถูกน�าไปใช้ในวงการทางการแพทย์ในการฆ่าเชือ้ ไวรัส เพือ่ ความปลอดภัยแก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์ และผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์การฆ่าเชื้อไวรัสที่มี
ประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลาและทรัพยากร และลดความเสี่ยง

การประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร

The Dragon : A Mobile
UV-C array for the field

นอกจาก UV-C Disinfection Robots จะถูกใช้ในด้านความสะอาดปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรค ทั้งในวงการด้านการบริการ และการแพทย์แล้ว ยังมี UV-C Disinfection Robots
อีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรในแง่ของการก�าจัด และต่อต้าน
การเพิ่มขึ้นของเชื้อรา และปรสิต ในการปลูกพืชสวน 5 ชนิด คือ สตรอว์เบอร์รี่ มะเขือเทศ
แตงกวา กะหล�่าปลี และโหระพา โดยรังสี UV-C จะถูกปรับปรุง และพัฒนาให้ตอบโจทย์
ต่อการก�าจัดเชื้อรา และปรสิต ในพืชสวนแต่ละชนิด โดยผู้ประกอบการสามารถระบุพื้นที่
เป้าหมายในการท�างานได้ และหุ่นยนต์จะท�างานได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในด้านแรงงาน และการดูแลรักษาสุขภาพของพืชได้ อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพของ
ผลผลิตแก่ผู้ประกอบการได้อีกด้วย
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MITR PHOL MODERNFARM

25

ของเล่น
ชาวไร่

สร้างตุ่มเก็บน�้าใต้ดิน

ด้วยริปเปอร์
ระเบิดดินดาน

ผูเ้ ขียน - คุณทวีศก
ั ดิ์ กันนุฬำ
่ งมือเกษตรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ผูจ
้ ด
ั กำรฝ่ำยเครือ

เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของ
้
รากอ้อย ก่อให้เกิดอาการรากตืน
้
อ้อยดูดกินธาตุอาหารและน�าได้นอ
้ ย

สวัสดีครับมิตรชาวไร่ทุกท่าน อย่างที่ทราบ
กันดีนะครับว่าในฤดูหีบอ้อยปี 62/63 ที่ผ่านมา
เกิดสภาวะแล้งจัดปริมาณน�า้ ฝนน้อยกว่าทุกปีทา� ให้
ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างมาก ดังนัน
ี้ ต
ิ รชาวไร่
้ ในปีนม
จะต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพแห้งแล้งแบบนี้
โดยจะต้ อ งเตรี ย มน�้ า ไว้ ใ ห้ เ พี ยงพอต่ อ ความ
ต้องการของอ้อยทั้งฤดูกาล เช่น ขุดสระเก็บน�้า
้ ต
เจาะบ่อบาดาล เป็นต้น แต่วน
ั นีม
ิ รผลโมเดิรน
์ ฟาร์ม
่ งมือเตรียมดินทีเ่ กีย
่ วข้องกับน�า้
จะมาแนะน�าเครือ
้ และการเจริญเติบโตของอ้อย คือ ริปเปอร์
ความชืน
(Ripper) ไถระเบิดดินดาน หากเราท�าไร่ตด
ิ ต่อกัน
่ งมืออย่างรถแทรกเตอร์
นาน 3-5 ปี ในการน�าเครือ
เข้าไปท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในแปลงอ้อย เช่น การไถ
เตรี ย มดิ น การปลู ก อ้ อ ย การบ� า รุ ง รั ก ษาอ้ อ ย
่ ว และรวมถึงการบรรทุกขนส่ง ในทุก ๆ
การเก็บเกีย
กิจกรรมนั้นจะท�าให้ดินเกิดการอัดแน่นเกิดเป็น
ชั้นดินดานได้ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของอ้อยอย่างมาก คือ

น�้าไม่สามารถซึมผ่านชั้นดินดาน
ลงไปเก็บในชั้นดินลึกได้ และเกิด
การชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน
ท�าให้เราสูญเสียน�า้ น�า้ ก็จะไหลบ่า
ลงคลอง แม่นา้�

ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ชั้ น ดิ น ดานจะกั น
ความชื้ น จากชั้ น ดิ น ลึ ก น�้ า ไม่
สามารถระบายขึ้ น มาจนถึ ง ราก
อ้อยได้ ท�าให้ออ
้ ยขาดน�า้ ไม่เจริญ
เติบโต

จากปัญหาดังกล่าวเราสามารถแก้ไขได้โดยการระเบิดดินดาน ใช้ริปเปอร์ (Ripper) ที่มีลักษณะเป็นคราดขาแข็ง ใช้รถแทรกเตอร์
ต้นก�าลังขับเคลื่อน โดยมีลูกกลิ้งบดดิน (Crumble Roller) ท�าหน้าที่ก�าหนดความลึกของการท�างานของขาริปเปอร์ ช่วยบดทับดินก้อนใหญ่
ให้แตกเล็กลง ริปเปอร์จะท�าลายชั้นดินดานท�าให้หน้าดินเราลึกลง ช่วยให้ดินโปร่งขึ้น ท�าให้น�้าซึมผ่านลงไปในชั้นดินลึกและเก็บไว้ชั้นใต้ดิน
ได้ดี หน้าดินกว้าง รากอ้อยสามารถเจริญเติบโตได้ดี หาอาหารได้ลึกลง ในฤดูแล้งความชื้นใต้ดินสามารถระบายขึ้นมาถึงรากอ้อยได้
ช่วยให้อ้อยไม่ขาดน�้า และสามารถเจริญเติบโตได้ดีอีกเช่นกัน ริปเปอร์มีหลายชนิด เช่น 3 ขา 5 ขา และ 7 ขา ควรตั้งความห่างของขาริปเปอร์
40-50 เซนติเมตร และความลึกต้องไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
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ก่อนระเบิด
ดินดาน

หลังระเบิด
ดินดาน

น�ำ้ สำมำรถซึม
ผ่ำนชัน
้ ดินดำน
ลงไปเก็บใน
ชัน
้ ดินลึกได้

้ มำจนถึงรำกอ้อยได้
น�ำ้ สำมำรถระบำยขึน

การท� า ไร่ อ ้ อ ยอย่ า งยั่ ง ยื น แบบมิ ต รผลโมเดิ ร ์ น ฟาร์ ม
น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดการในไร่อ้อย โดยการใช้ GPS
ควบคุมก�าหนดเส้นทางการวิง่ ของรถแทรกเตอร์ ลดการเหยียบย�า่
ของหน้าดิน ควบคุมแนวล้อวิง่ (Controlled Traffic) ระยะห่าง
ระหว่างร่อง 1.85 เมตร ไม่ทา� ให้เกิดการบดอัดดินบนเบด หรือ
แถวอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย สามารถลงริปเปอร์เฉพาะบนเบด
ก่ อ นท� า การปลู ก อ้ อ ยรอบใหม่ ไ ด้ ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ไถเตรียมดินได้อกี ด้วยครับ
ช่วงเวลำกำรลง ริปเปอร์ (Ripper) และข้อจ�ำกัด

• การลงริปเปอร์ (Ripper) ควรท�าหลังจากทีเ่ ก็บเกีย่ วแล้ว
และต้องการรือ้ ตอปลูกอ้อยใหม่หรือทีเ่ รียกว่าไถรับน�า้ ฝน ในช่วง
เดือน เมษายน – มิถนุ ายน เพือ่ รอปลูกอ้อยปลายฝน
• ไม่ควรไถระเบิดดินดานในแปลงไว้ตออ้อย เพราะ
จะท�าให้ดนิ สูญเสียความชืน้ และแห้งเร็ว ท�าให้ออ้ ยขาดน�า้ ตายได้
• ไม่ไถระเบิดดินดานในขณะทีด่ นิ มีความชืน้ สูงหรือเปียก
จะเป็นการกรีดดินให้เป็นรอยไม่สามารถระเบิดดินดานได้

เรามาวางแผนสร้ า งตุ่ ม เก็ บ น�้ า ใต้ ดิ น ด้ ว ยริ ป เปอร์
(Ripper) การระเบิดดินดาน เพื่ อเตรียมรับน�้าฝนและการ
เตรียมตัวปลูกอ้อยปลายฝนนี้ เพื่ อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่สูง
และไว้ตอได้หลายตอกันนะครับ
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ไกลแค่ไหนคือใกล้
ถึงเราจะห่างกาย
แต่ใจเราไม่ห่างกัน

GOSSIP
ชาวไร่

อย่ า งที่ ทุ ก คนทราบกั น ดี ว่ า
ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพั นธุใ์ หม่
2019 (COVID-19) ที่มีผู้ติดเชื้อและ
้ ในประเทศไทย เพื่ อ
ผูป
้ ว
่ ยเพิ่ มมากขึน
ด�าเนินการตามมาตรการการป้องกัน
การระบาดและลดความเสี่ยงในการ
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส กลุ่ ม ธุ ร กิ จ อ้ อ ยเองก็
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ เพื่ อความ
ปลอดภัยของมิตรชาวไร่และพนักงานเอง
จึงมีมาตรการให้งดการจัดกิจกรรม
้ ง
ต่าง ๆ ในช่วงนี้ แต่ทง
้ั นีท
้ั นัน
้ ถึงแม้เราจะตัวไกลกัน ไม่ได้
ใกล้ชด
ิ หรือ พบปะพี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่บอ
่ ย ๆ เหมือนแต่กอ
่ น
่ สารกันได้โดยใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ
แต่เราก็ยง
ั สามารถติดต่อสือ
ที่มีในปัจปัจจุบัน เช่น การแชทกันผ่านไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค
(Facebook) อีเมล์ (E-mail) หรือการโทรคุยกัน การส่ง
่ า่ “ไกลแค่ไหนคือใกล้ ถึงเรำ
ข้อความหากัน ตามแนวคิดทีว
จะห่ำงกำย แต่ใจเรำไม่หำ่ งกัน”
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่ เราอยูใ่ นโลกของเทคโนโลยี เราก็ตอ
ในสถานการณ์แบบนีใ้ นเมือ
้ งรูจ
้ ก
ั ปรับตัวให้ทน
ั รูจ
้ ก
ั การน�าเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามาใช้ในไร่ออ
้ ย
่ ตัว เราจะท�าอย่างไรให้ผลผลิตเราดีขน
ของเรา ปรับทุกวิกฤตให้เป็นโอกาส ต้องตืน
ึ้ ในสภาวะแบบนี้ เราต้องสู้ กลุม
่ มิตรผลเรายินดีทจ
ี่ ะอยู่
เคียงข้างมิตรชาวไร่ คอยให้คา� ปรึกษา ให้กา� ลังใจกันเสมอ แม้ตว
ั เราจะห่างไกลแต่ใจใกล้กน
ั นะคะพี่ นอ
้ งมิตรชาวไร่
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ไลฟ์สไตล์
มิตรชาวไร่

เคล็ดไม่ลบ
ั !!

การรักษาคุณภาพผัก ผลไม้ ให้คงความสดใหม่
ผู้เขียน - ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชัยรัตน์ บูรณะ
คณะนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตร สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวฒ
ั น์

่ วมาจากต้นหรือทีว
่ างจ�าหน่ายบนชัน
่ ง
หลายคนคงหลงลืมไปว่าผักและผลไม้ทเี่ ก็บเกีย
ั คง
้ วางนัน
้ เป็นชิน
้ ส่วนของพื ชทีย
"มีชว
ี ต
ิ " อยู่ และแน่นอนว่ากระบวนการต่าง ๆ ภายในผลผลิตยังคงด�าเนินการต่อไป และการด�าเนินไปของกิจกรรมต่าง ๆ
่ อ
่ ว โดยปัจจัยทีก
่ อ
่ วแบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน
เหล่านีเ้ องทีก
่ ให้เกิดการสูญเสียหลังการเก็บเกีย
่ ให้เกิดการสูญเสียหลังการเก็บเกีย
และปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภำยนอก ได้แก่

ปัจจัยภำยใน ได้แก่

1. การคายน�า้ ผักและผลไม้ทเี่ ก็บเกีย่ วมาแล้วนัน้
ยังคงมีการคายน�า้ ออกจากเซลล์เพือ่ ระบายความร้อนจาก
กระบวนการหายใจ ท�าให้เกิดการสูญเสียน�้าหนักสดและ
แสดงอาการเหี่ยวเฉาในที่สุด
2. การหายใจ เป็นกระบวนการใช้พลังงานทีส่ ะสม
ไว้ในรูปสารประกอบอินทรีย์ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นกระบวนการ
ที่มีความส�าคัญมากที่สุดของพืช สิ่งที่ได้จากการหายใจคือ
ความร้อน น�า้ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ยิง่ พืชมีอตั รา
การหายใจสูง การเสื่อมสภาพยิ่งเกิดขึ้นเร็ว
3. การผลิตเอทิลนี ซึง่ เป็นฮอร์โมนพืชทีม่ สี ถานะ
เป็นแก๊ส มีคุณสมบัติกระตุ้นการเสื่อมสภาพของผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น เร่งกระบวนการหลุดร่วงของล�าไย
ลองกอง กระตุ้นการสุกของกล้วยหอม และกระตุ้นการ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองของผักใบ เป็นต้น
4. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านเคมี
ได้แก่ การสร้างหรือการเสือ่ มสลายตัวของสารสี (Pigment)
ต่าง ๆ ในพืช การเปลีย่ นแป้งเป็นน�า้ ตาล หรือการเพิม่ ขึน้
ของลิกนิน (Lignin) ส่งผลให้พืชมีเส้นใยมากขึ้นโดยจะ
เกิดขึ้นชัดเจนในหน่อไม้
5. การเจริญเติบโตของผลผลิตหลังจากที่เก็บ
เกี่ยวมาแล้ว ได้แก่ การงอกของเมล็ด หรือหัวเผือก มัน
หอมและกระเทียม นอกจากนีก้ ารโค้งเข้าหาแสงหรือการ
โค้ ง หนี แ รงดึ ง ดู ด ของโลกก็ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การสู ญ เสี ย
หลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากการเจริญเติบโตของผลผลิต

1. อุณหภูมิ อุณหภูมิถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดต่อคุณภาพของผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว เพราะมีผลต่อทั้งกระบวนการภายในและกระบวนการภายนอก
ของพืช ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเก็บรักษาผักและผลไม้ที่อุณหภูมิต�่า ส�าหรับพืชบางชนิด
การเก็บที่อุณหภูมิต่�าอาจก่อให้เกิดผลเสียหรือที่เรียกว่า อาการสะท้านหนาว
(Chilling Injury)
2. ความชืน้ ปริมาณไอน�า้ ทีส่ ภาพแวดล้อมของผลผลิตนัน้ ๆ ทีม่ ผี ลต่ออัตรา
การคายน�้าหรือการสูญเสียน�้า นอกจากนี้ยังมีผลต่อกระบวนการบางอย่าง เช่น
กระตุ้นการงอกของหอม กระเทียม มันฝรั่ง ซึ่งท�าให้คุณภาพหรือการยอมรับจาก
ผู้บริโภคลดลง ยิ่งไปกว่านั้นความชื้นสูงจะกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
3. องค์ประกอบของบรรยากาศ โดยปกติอากาศที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีแก๊ส
ออกซิเจนประมาณ 21% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% ทีเ่ หลือคือแก๊สไนโตรเจน
และอื่น ๆ การลดปริมาณแก๊สออกซิเจนและ/หรือเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนได
ออกไซด์ในบรรยากาศรอบ ๆ ผลิตผล มีผลทั้งในการชะลอหรือเร่งการเน่าเสียของ
ผลิตผล พันธุ์ อายุ ระดับของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ
และระยะเวลาในการเก็บรักษา
4. แสงและแรงโน้มถ่วง ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวยังคงมีทั้งการสร้างและ
สลายคลอโรฟิลล์ ซึง่ แสงมีผลต่อการสร้างคลอโรฟิลล์ ดังนัน้ การเก็บรักษาผักทีส่ ภาพ
แสงไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการเร่งการสูญเสียของคลอโรฟิลล์ นอกจากนี้แสงยังมีผล
ต่อการโค้งงอของพืชเช่นเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก
5. โรคและแมลง โรคหลังการเก็บเกีย่ วเกิดจากเชือ้ จุลนิ ทรียท์ มี่ อี ยูใ่ นเนือ้ เยือ่
ของผักตั้งแต่แปลงปลูก เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว น�ามาเก็บรักษาเนื้อเยื่อของผลผลิตเริ่ม
เสื่อมสภาพหรือเกิดบาดแผลจากขั้นตอนการปฏิบัติของคน ท�าให้เชื้อสามารถเจริญ
เติบโตจนเกิดผลเสียต่อคุณภาพได้ แมลงศัตรูพืชก็เช่นกัน อาจติดมาจากแปลงปลูก
หรือเข้าท�าลายหลังการเก็บเกี่ยวก็เป็นได้

แนวทำงในกำรลดกำรสูญเสียผลิตผลเหล่ำนี้ก็คือ พยำยำมลดกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ดังกล่ำว วิธีกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำร
ควบคุมอุณหภูมิ และควำมชื้นในกำรเก็บรักษำหรือวำงจ�ำหน่ำย ส่วนกำรควบคุมแก๊สในภำชนะบรรจุ กำรเคลือบผิว ฯลฯ เป็น
วิธีกำรเสริมเพื่ อช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำให้มีประสิทธิภำพดี
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หลั ก การที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาคุ ณ ภาพผั ก
และผลไม้
คื อ การควบคุ ม กระบวนการเปลี่ ย นแปลงผลผลิ ต
ทีน่ า� ไปสูค่ วามเสือ่ มสภาพ โดยการควบคุมอัตราการหายใจของ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งสามารถท�าให้
ยืดอายุได้นาน โดยการจัดการปัจจัยภายนอกให้เหมาะสม ได้แก่

ควบคุมอุณหภูมิ
ให้เหมำะสมกับผลผลิต
แต่ละชนิด

ควบคุมควำมชื้น
ภำยในภำชนะบรรจุ
ให้เหมำะสม

ควบคุมและป้องกัน
กำรเข้ำท�ำลำย
ของโรคและแมลง

ควบคุมปริมำณแก๊สเอทิลน
ี
ที่ผลผลิตสร้ำงขึ้นภำยใน
ภำชนะบรรจุไม่ให้
มีปริมำณมำกจนเกิดผลเสีย
ต่อตัวผลผลิตเอง

แนวทำงกำรยืดอำยุผักและผลไม้

การเก็บรักษาผลิตผลให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับคุณภาพ
ก่อนการเก็บรักษานั้น ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับพืชชนิดนั้น ๆ โดยปัจจัยที่ส�าคัญได้แก่
1. อุณหภูมิ เป็นปัจจัยทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ในการเก็บรักษาผัก
และผลไม้ โดยทั่วไปพืชที่มีถิ่นก�าเนิดในเขตหนาวมักจะทนต่อ
อุณหภูมิต�่าได้ดีกว่าพืชที่มีถิ่นก�าเนิดในเขตร้อน และพืชที่มี
ถิน่ ก�าเนิดเดียวกันก็ยงั ต้องการหรือทนต่ออุณหภูมติ า�่ ไม่เท่ากัน
ดังนั้นจึงควรศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาของ
ผลผลิตแต่ละชนิด
2. ความชืน้ ความชืน้ ของห้องทีเ่ ก็บรักษามีความส�าคัญ
ต่อคุณภาพผักและผลไม้ โดยจะท�าให้ผลิตผลเกิดการสูญเสียน�า้
อย่างรวดเร็วหากเก็บรักษาในสภาพความชืน้ ต�า่ โดยทัว่ ไปห้อง
เก็บรักษาควรมีความชื้นสูงในระดับที่เหมาะสม เพราะหากมี
ความชื้นสูงมากเกินไปจะมีข้อเสียคือ ท�าให้เชื้อราเจริญเติบโต
ได้ดี ท�าให้ผลิตผลเกิดการเน่าเสีย ฉะนัน้ ความชืน้ ในห้องเก็บรักษา
ไม่ควรจะสูงมากจนกระทั่งไอน�้ารวมตัวจับกันเป็นหยดน�้าตาม
ฝาผนังห้องเก็บรักษา หากเป็นการเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์อาจใช้ฟลิ ม์
ชนิดพิเศษที่ป้องกันการเกาะของหยดน�้า
3. ความเร็วลมในห้องเก็บรักษา ภายในห้องเก็บรักษา
ย่อมมีการหมุนเวียนของอากาศ ถ้าลมเคลื่อนที่เร็ว ผิวของ
ผลิตผลจะสูญเสียน�้ามาก ดังนั้นความเร็วของลมภายในห้อง
เก็บรักษาควรมีความเร็วพอเหมาะส�าหรับการถ่ายเทความร้อน
จากผลิตผล

รูปแบบของกำรเก็บรักษำผักผลไม้

1. การเก็บรักษาในห้องเย็น (Cold Storage) การเก็บรักษาใน
ห้องเย็นเป็นการปรับปัจจัยทางด้านอุณหภูมเิ พือ่ ให้ผลิตผลมีการเปลีย่ นแปลง
ควบคุ
มอุหภู
ณหภู
ตแต่ละญเติบโต
น้อยที่สุด ในขณะเดียวกั
นอุณ
มิทมี่เย็ิให้นเยัหมาะสมกั
งสามารถยับผลผลิ
บยั้งการเจริ
ด
ของจุลินทรีย์ท่ีเข้าท�าชนิ
ลายผลผลิ
ตนั้น ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในกรณีน้ีได้แก่
อุณหภูมิ ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในผลิตผล
ดังนั้นการเก็บรักษาผลิตผลทุกชนิดจึงควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต�่า ในระดับ
ที่เหมาะสมที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตนั้น ๆ
2. การเก็บรักษาโดยการควบคุมสภาพของบรรยากาศ (Controlled
Atmosphere Storage–CA Storage) หรือการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
(Modified Atmosphere Packaging- MAP) โดยปกติ อ ากาศมี แ ก๊ ส
ออกซิเจนประมาณ 21% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% ที่เหลือคือแก๊ส
ไนโตรเจนและอื่น ๆ การลดปริมาณแก๊สออกซิเจน/หรือเพิ่มปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศรอบ ๆ ผลิตผล มีผลทัง้ ในการชะลอหรือเร่ง
การเน่าเสียของผลิตผล ทัง้ นีจ้ ะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ
ผลิตผล พันธุ์ อายุ ระดับของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ
และระยะเวลาในการเก็บรักษา ส�าหรับผลิตผลที่สามารถใช้เทคโนโลยี CA
ได้แล้วในปัจจุบัน ได้แก่ แอปเปิ้ล หน่อไม้ฝรั่งและส้ม ส่วนการใช้ MAP
มีค่อนข้างมากเช่น ทุเรียน มะละกอ สับปะรด และผักสลัด เป็นต้น (Yahia,
2009) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาคุณภาพของดอกไม้ เช่น คาร์เนชั่น และ
กล้วยไม้ (Chairat Burana and Kenji Yamane, 2016)
3. การใช้ สารเคลื อบผิ ว ผักและผลไม้ตามธรรมชาติมีไข (wax)
ปกคลุมผิวด้านนอก โดยประโยชน์ของไข คือ ป้องกันการสูญเสียน�้า แต่ไข
เหล่านี้มักจะถูกชะล้างออกไปในกระบวนการเตรียมผลิตผลก่อนจ�าหน่าย
ท�าให้เกิดความเสียหายกับผลิตผล ทั้งในแง่ความทนทานต่อสภาพการเก็บ
รักษาและความสวยงามในการวางจ�าหน่าย ไขที่ใช้ในการเคลือบผลผลิต
อาจมาจากธรรมชาติ ห รื อ จากกระบวนการสั ง เคราะห์ ก็ ไ ด้ ผลผลิ ต ที่ ใ ช้
ไขเคลือบ เช่น ส้มและแอปเปิ้ล
4. การใช้โอโซน โอโซนทีค่ วามเข้มข้นต�า่ ๆ สามารถใช้ในการเก็บรักษา
ผักและผลไม้ทเี่ ก็บรักษาในห้องเย็นได้ โดยสามารถป้องกันการเจริญของเชือ้ รา
และแบคทีเรียในอากาศที่สัมผัสกับผิวของผลิตผลและยังสามารถท�าลาย
จุลนิ ทรียท์ ผี่ วิ ของผลิตผลได้ มีการศึกษาการใช้โอโซนในการเก็บรักษาผักและ
ผลไม้หลายชนิด เช่น แอปเปิล้ มันฝรัง่ มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ บรอคโคลี สาลี่
ส้ม พีช องุ่น ข้าวโพด และถั่วเหลือง แต่สิ่งที่ส�าคัญคือโอโซนสามารถใช้ใน
ห้องเย็นที่ใช้เก็บรักษาผักและผลไม้เพื่อป้องกันการสุกโดยโอโซนจะไปลด
การผลิตแก๊สเอทิลนี ทีผ่ กั และผลไม้ผลิตขึน้ และมีผลท�าให้ผกั และผลไม้สกุ หรือ
เน่าเสียช้าลง
5. การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มเหมาะสมกับการยืดอายุผลิตผล
จะต้องมีคุณสมบัติสามารถดัดแปลงสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นสภาวะสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere/EMA) ซึ่งเป็น
หลักการหนึ่งของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยี
การรักษาความสดและถนอมอาหาร โดยฟิล์มที่เหมาะสมต้องสามารถชะลอ
การหายใจ การคายน�้า และการเสื่อมสภาพของผลิตผล ท�าให้ยืดอายุการ
เก็บรักษาได้นานกว่าเดิม 2-5 เท่า โดยรสชาติ กลิน่ และคุณค่าทางโภชนาการ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ทีม่ า : (สรวิศ แจ่มจ�ารูญ, 2560; จริงแท้ ศิรพิ านิช, 2549; Elhadi M. Yahai, 2009; Adel
Kader, 2012; Chairat Burana and Kenji Yamane, 2016)
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(Farm Layout and Land Preparation)

เช่น วีแนส ฟิลเตอร์เค้ก และปูนขำว

