
ทดลองลอกกาบออ้ยเม่ืออายอุอ้ยไดห้กเดือน ภาพน้ี

ลอกแลว้หน่ึงเดือน ทดลองเพ่ืออยากรู้วา่เม่ือลอกกาบ 

ออ้ยจะงอกลูกขา้งลาํหรือไม่ครับ หรือวา่ลอกแลว้               

ผลผลิตจะดีไหมครับ ตอนน้ียงัไม่งอกเลย อีกหน่ึง          

เดือนจะขอรายงานต่อไปอีกครับ กอน้ีมี 14 ลาํ จะ

สมบูรณ์เท่ากนั

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี ประธานคณะทาํงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานนํา้ตาลทราย เปิดเผยว่า

“ภาพรวมการเพาะปลูกอ้อยประจําฤดูการผลิตปี 60/61 ท่ีเร่ิมต้น
เพาะปลูกตัง้แต่เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา จะดีกว่ารอบการผลิตของปี

59/60 เน่ืองจากเร่ิมมีฝนตกในพืน้ท่ีปลูกอ้อย โดยคาดการณ์ว่าในปี

นีจ้ะมีปริมาณฝนเพิ่มขึน้ ส่งผลดีต่อตออ้อย ขณะเดียวกันพบว่า

ชาวไร่อ้อยหลายราย เตรียมพืน้ท่ีเพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่

เพื่อหวังผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ บางรายได้ขยายพืน้ท่ี

เพาะปลูก เน่ืองจากมองเหน็แนวโน้มราคานํา้ตาลโลกท่ียังอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี โดยคาดว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี2560/61

จะดีกว่าปีนี2้559/60 ซ่ึงอยู่ท่ี 92.95 ล้านตันอ้อย”
อีกแหล่งข่าว : มีการประมาณการเบือ้งต้นว่าปีนีจ้ะมีอ้อยถงึ

112 ล้านตัน

เอกชนช้ีสภาพอากาศเอ้ือปลูกอ้อยปี2560/61

จดหมายข่าว1

หลากหลายปัญหา.....และกลยุทธ์ของชาวไร่อ้อย

ปีที ่1 ฉบับที ่3 ( เดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน พ.ศ. 2560 )

แปลงนี3้8ไร่ปลูกลงดนิ วันท่ี3

พ.ย.2559ใช้อ้อยพันธ์ุ41.5ตัน

รายนี.้.หลังจากที่แกะกราบออกไว้ ระยะหน่ึงแล้ว

ไม่มีการแตกหน่อที่ลาํต้นและไม่มีออกดอก💯💯%

ไร่อ้อย3แปลง แปลงแรก6เดือนไม่ได้

ใส่ปุ๋ยฝนตกตลอด แปลง2อ้อยตอ5

เดือนกว่าแช่นํา้ตลอด แปลง3อ้อย

ใหม่2เดือนกว่า  ฝังปุ๋ยแล้วรู้สึกจะไป

ไหวไหมครับ

นักรบถ้าไม่

ออกรบ..ก็ไม่

มีบาดแผล....

รอบท่ี 4 ของ

ปี ท่ี บ้าน

เหลื่อม 
Nakhonratchasima

ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว!! ชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์...... มุ่งสู่

ยุคเกษตร 4.0     ปรับเปล่ียนวิธีปลูกอ้อยด้ังเดิม หันมาปลูกอ้อยสมัยใหม่

โดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย และ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธ์ุ

อ้อย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร มอบให้แก่สมาชิก

ชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ท่ีเข้าอบรม ในเบือ้งต้น รอบแรก จํานวน 300,000 ต้น แบ่ง

เฉล่ียคนละ 700 ต้น เพื่อนําไปปลูกขยาย และเสริมสร้างพัฒนาความรู้ จนสามารถ

นําพันธ์ุอ้อยพันธ์ุดี ท่ีได้รับไปจัดทาํแปลงพันธ์ุอ้อยพันธ์ุหลักท่ีถูกต้อง ตามหลัก

วชิาการ โดยหากชาวไร่ร่วมกันปลูกจนครบทัง้หมด 300,000 ต้น ตามระยะเวลา

เพาะปลูก ก็จะสามารถขยายพนัธ์ุอ้อยดังกล่าว รวมกัน ได้มากถงึ 210 ตัน

นายถนอม โพธกุิล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบรูณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา

เกษตรกรชาวไร่อ้อย เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตส่งโรงงานแล้วเสร็จ จะทาํการเพาะปลูกอ้อย

เหมือนที่เคยทาํกันมา คือใช้แรงงานคนหรือรถปลูก ด้วยวธีิตัดเป็นท่อน ซึ่งในพืน้ที่ 1

ไร่ ต้องใช้พันธ์ุอ้อยมากถึง 2 ตัน แต่กลับกันหากชาวไร่หนัมาใช้วธีิปลูกอ้อยสมัยใหม่

คือนําต้นพนัธ์ุอ้อย มาใช้วธีิเพาะข้อตา หน่ึงตาหน่ึงหลุม ซึ่งจะใช้พันธ์ุอ้อย ใน 1 ไร่แค่

เพียง 400 กิโลกรัมเท่านัน้ ทาํให้ชาวไร่ประหยัดต้นทนุได้มากกว่า 4 เท่าตัว

ฝนมา..น้ํามากไปม้ัย

#อ้อยตอ1

อายุประมาณ

8เดือน

ความสูง

2เมตร

#งามหลายกะยากบ่งามกะยาก

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%AD1?source=feed_text&story_id=787249088124981
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%998%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=787249088124981
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81?source=feed_text


บราซลินําร่องผลิต‘อ้อยจีเอ็ม’

หากไทยต้องการคงความเป็นผู้นําในตลาด

น้ําตาลโลกต่อไป
อาวุธที่สําคัญในการต่อสู้คู่แข่งขันในตลาดโลกยุค

โ ล ก า ภิ วัฒ น์ คื อ ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ด้ า น ต้ น ทุ น  (Cost 

Efficiency) ต้องมีการลดความสูญ เสียที่ ไ ม่จํ า เ ป็นทุกด้านใน

กระบวนการผลิตการตลาด ตลอดจนต้องมีการพัฒนาคุณภาพของอ้อย

ซ่ึงใช้ เป็นวัตถุดิบให้มีผลผลิตและความหวานปริมาณสูง พัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนั้น 

ควรมีการวจิัยและพัฒนาสินค้าใหม่ต่อเน่ืองจากนํ้าตาลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่

มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  ทั้งนี ้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

เป็นส่ิงจําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมนํ้าตาล และการพัฒนานี้ จะต้อง

คํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดล้อมด้วย เพราะคงไม่มีประโยชน์ใดหาก

ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมนํ้าตาลจะได้มาจากต้นทุนของสังคมที่

เกดิขึน้จากการทําลายสภาพแวดล้อมโดยอุตสาหกรรมนํา้ตาลเป็นต้นเหตุ

มองอนาคตของอ้อยและน้ําตาลกับการพัฒนา2

พืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือพืชจีเอ็มโอ (GMO : Genetically Modified Organism) หรือ “พืชจีเอ็ม”  

 เป็นประเด็นถกเถยีงกันถงึผลดีผลเสียของมันมานานในหลายประเทศ รวมทัง้ไทย กระทั่งถงึปัจจุบัน 

 ยงัไม่มีข้อสรุปที่ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้ในส่วนของอ้อยจีเอ็ม ประเทศบราซิล ซึ่งปลูกอ้อยมากที่สุด 

ในโลก และเป็นคู่แข่งสาํคัญของไทยด้านการส่งออกนํา้ตาลผลิตจากอ้อย ถกเถยีงถงึผลดีผลเสียของมัน 

มานานเช่นกัน  แต่ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป รัฐบาลเห็นดีเห็นชอบกับพืชสายพันธ์ุใหม่ชนิดนี ้ประกาศอนุมัต ิ

ให้ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทาํให้บราซิล เป็นประเทศแรกของโลก ที่ไฟเขียวให้ปลูกอ้อยจีเอ็มเชิงพาณิชย์ 

อ้อยจีเอ็มสายพันธ์ุนี ้พัฒนาโดยศูนย์วิจัยอ้อยแห่งบราซิล   ใช้ชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า  

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) เป็นศูนย์เทคโนโลยอ้ีอยใหญ่ที่สุดในโลก  

อ้อยจีเอ็มสายพันธ์ุใหม่มีคุณสมบัติเด่น คือทนต่อด้วงเจาะลาํต้นและยอด (Diatraea saccharalis)  

ซึ่งเป็นศัตรูสาํคัญชนิดหน่ึงของอ้อย    เท่าที่ผ่านมา ผู้ปลูกอ้อยของบราซิลเสียหายจากด้วงชนิดนี ้ 

ประมาณปีละ 1,520 ล้านเหรียญสหรัฐ (51,700 ล้านบาท) 

บราซลินําร่องผลิต‘อ้อยจเีอ็ม’
          บราซิล คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ในการขยายพันธ์ุ 

ปลูกเชิงพาณิชย์ได้ระดับแรก   และกระจายพันธ์ุปลูกเชิงพาณิชย์ 

ได้เต็มรูปแบบในเวลา 10 ปี โดยจะมีสัดส่วนพืน้ที่ปลูกอ้อยชนิดนี ้

15% ของพืน้ที่ปลูกอ้อยทัง้หมด 

ระบบการทาํไร่อ้อยสมยัใหม่แบบมติรผล

โมเดิร์นฟาร์ม 
คือ หวัใจของ มิตรผล โมเดิร์นฟาร์มซ่ึง

เป็นองคค์วามรู้ และทกัษะในการบริหาร

จดัการไร่ออ้ยตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ าและ

เทคโนโลยี สนบัสนุนการทาํไร่ออ้ยท่ี

ทนัสมยั

มิตรผลไอรอนแมน

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้

ชาวไร่ออ้ย สามารถเขา้ถึงมิตรผล

โมเดิร์นฟาร์มไดง่้ายข้ึนทัว่ถึงและถูกตอ้ง

โดยจะเป็นผูใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํ เป็นท่ี

ปรึกษา และเป็นผูช่้วยของชาวไร่ในการ

ทาํไร่ออ้ยสมยัใหม่ ตามแบบฉบบัของ

กลุ่มมิตรผล

มิตรชาวไร่ คือ เพ่ือนชาวไร่ออ้ย เปรียบ

เป็นคู่ชีวติกบัโรงงานนํ้ าตาลมิตรผล ซ่ึง

เป็นผูท่ี้มีทกัษะและองคค์วามรู้ สามารถ

บริหารจดัการไร่ออ้ย ตามแบบฉบบัของ

มิตรผล มีระดบัคุณภาพชีวติท่ีมัง่คัง่

สามารถรวมกลุ่มกนั แลกเปล่ียนและ

เรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั จน

สามารถพฒันาข้ึนเป็นเครือข่าย สงัคม

ชาวไร่ออ้ยอจัฉริยะ ไปจนถึง

ผูป้ระกอบการท่ีมีความยัง่ยนืได้

ด้านตลาดรองรับน้ําตาลผลิตจากอ้อยจีเอ็ม     บราซิลระบุว่ามีค่อนข้างกว้าง  

โดยลูกค้าในปัจจุบันประมาณ 150 ประเทศ ยนิดีรับน้ําตาลอ้อยจีเอ็มถงึ 60% 



3 ทิศทางอ้อย-น้ําตาลไทยกบัการปรับปรุงพระราชบัญญตัิอ้อยและน้ําตาล พ.ศ. 2527

เป้าหมายสําคัญ

ผลผลติอ้อย เพิม่เป็น 

180 ล้านตัน ภายในปี

2569 

โดยค่าความหวานอ้อยที่

13 ซี.ซี.เอส.

พืน้ทีป่ลูก 13.8 ล้านไร่ 

ประสิทธิภาพการผลติ

อ้อยที ่13 ตันต่อไร่

ผลผลตินํา้ตาลทรายที่

1.69 ตันต่อไร่



ชาวไร่อ้อยดีเด่น - โรงงานน้ําตาลดีเด่นปีน้ี4

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

สมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทย : www.tssct.org e-mail address : tssctinfo@gmail.com

นายกสมาคมฯ นําทมีกรรมการ  เข้าร่วมประชุมที่

ฟิลิปปินส์ 23-26 กรกฎาคม 2560 Joining the 
2nd.  Asean Sugar  Alliance  meeting at 
Makati  Philippines as the technical team.

รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ค่าใช้จ่าย..กําหนดการ..ดูในแผ่นพบัท่ีแทรกมา
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