
ผลการหีบอ้อยและผลิตน ้าตาลทราย ประจ้าวันที่ 13 มีนาคม 
2562 มีโรงงานน ้าตาล 56 แห่งได้ท้าการผลิต (จากทั งหมด 
57 แห่ง) เพื่อให้ทราบและร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะการหีบอ้อยและผลผลิตน ้าตาล ฤดูหีบปี 2561/62
1)อ้อยเข้าหีบรวมทั งประเทศ 110,584,820 ตัน
2)อ้อยเข้าหีบประจ้าวัน 1,038,463 ตัน
3)เกษตรไทย(หนองโพ) อ้อยมากสุด 4,796,799 ตัน
4)เกษตรไทย(หนองโพ) หีบอ้อยมากสุด 51,445 ตันต่อวัน
5)ความหวานเฉลี่ยของประเทศ 12.45 CCS
6)สหเรือง ค่าความหวานสูงสุด 14.46 CCS
7)อ้อยสดเฉลี่ยของประเทศ 40.78 %
8)น ้าตาลราชบุรี อ้อยสดมากสุด 79.43 %**
9)น ้าตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยของประเทศ 108.62 กก.
10)สหเรือง(มุกดาหาร) น ้าตาลต่อตันอ้อยสูงสุด 128.07 กก.

เข้าสู่ช่วงปลายฤดูหีบอ้อยแล้ว...ปีนีม้ีอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 
110 ล้านตันพืน้ที่แถบภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก 
การตัดอ้อยมีก าลงัลดลง จากรายงานอ้อยเข้าหีบประจ าวนั 
หลายโรงงานน า้ตาลทีม่ีก าลงัหีบ 13,000 ถึง 15,000 ตันต่อ
วนั เหลืออ้อยเข้าเพยีง 8,000 ถึง 11,000 ตัน ซ่ึงบ่งบอกถึง
อ้อยขาดราง 4 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อวนั

จดหมายข่าว1 ปีที ่3 ฉบับที ่9 ( เดือนมกราคม ถึง มนีาคม พ.ศ. 2562 ) ฉบบัฤดูหีบออ้ย



หลกัเกณฑก์ารประเมินโรงงานน ้าตาลดีเด่น 2562 เพื่อ
ยกระดบัการจดัการของโรงงานน ้าตาลในประเทศไทย 
แต่ละปีจะมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ เช่น การพฒันาไร่
ออ้ยใหมี้ประสิทธิภาพในลกัษณะ smart farm หรือ
ส่งเสริมใหเ้ป็นแปลงผนืใหญ่ เป็นตน้ โดยมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัใน 5 มิติ คือ
1)ดา้นการส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ผลิต
2)ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและพลงังาน
3)ดา้นพฒันาองคก์ร
4)ดา้นการปฏิบติัตามประกาศ ระเบียบ กฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง
5)ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้และการบริการ
แต่ละมิติจะมีรายละเอียดและแนวทางการประเมินให้
คะแนนท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
อยา่งมากต่อโรงงานน ้าตาลท่ีไดน้ าเกณฑก์ารประเมินน้ี
มาประยกุตใ์ช ้ส าหรับการใหร้างวลั ทาง สอน.จะมี
คณะกรรมการตรวจยนืยนัการปฏิบติังานวา่โรงงาน
น ้าตาลท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วม ไดมี้การด าเนินการจริง

จากการประชุมและมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัองัคารที ่29 มกราคม 2562
มวีาระทีเ่กีย่วข้องและมผีลกระทบโดยตรงกบัพีน้่องชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน า้ตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย 2 เร่ือง คือ
เร่ืองที ่9 ร่างประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม การให้ตั้งโรงงานทีใ่ช้อ้อย
เป็นวตัถุดบิ ในทุกท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัร เน้ือหาส าคญัจะสามารถผลติ
สินค้าอ่ืนทีไ่ม่ใช่น า้ตาล ระยะห่างน้อยกว่า 50 กม.แต่โรงงานน า้ตาลทีม่อียู่
เดมิต้องยนิยอม ส าหรับโรงงานน า้ตาลทีเ่คยได้รับอนุญาตต้องสร้างให้
เสร็จใน 5 ปี
เร่ืองที ่19 ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน า้ตาล
ทรายขั้นต้นฤดูการผลติ 2561/62 อตัราอ้อยตนัละ 700 บาท ทีค่วามหวาน 
10 CCS หรือเท่ากบัร้อยละ 97.29 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลีย่ทัว่
ประเทศที ่719.47 บาทต่อตนัอ้อย อตัราขึน้ลง 42 บาทต่อ 1 CCS

มาตรการเร่งด่วนจาก สอน.โรงงานน า้ตาลต้องวางแผนจัด
คิวอ้อยสดให้ได้รับความสะดวกมากกว่าอ้อยไฟไหม้ เพ่ือลด
การเผาอ้อยซ่ึงเป็นประเด็นฝุ่นขนาดเลก็ PM2.5 เป้าหมายปี
2561/62 อ้อยสด 60% และมาตรการในปี 2562 ถึง 2565
ต้องลดอ้อยไฟไหม้ลงอย่างน้อย 10%ต่อปี ส่งเสริมการใช้
รถตัดอ้อย และภายใน 3 ปี จะไม่ให้มีการเผาอ้อย

กรอบงานนวตักรรมดา้นออ้ยและน ้าตาล2



IRAC MoA Classification
การใช้งานสารป้องกนัก าจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชมีหลกัการ
เดียวกบักลุ่มสารป้องกนัก าจัดศัตรูพืชอ่ืนๆ คือ สารป้องกนัก าจัด
วชัพืชและสารป้องกนัก าจัดโรคพืชทีไ่ด้กล่าวไปก่อนหน้านี ้ควร
มีการสลบักลุ่มสารในฤดูปลูกเดียวกนั 2-3 กลุ่มเพ่ือป้องกนัการ
ดื้อต่อสารของหนอนและแมลงศัตรูพืช ฉีดพ่นอย่างต่อเน่ืองทุก 
7-10 วนั เป็นระยะเวลา 45-60 วนั หรือคิดเป็น 4-8 คร้ังขึน้กบั
ความถี่-ห่างของการควบคุมความรุนแรงของการระบาด เพ่ือผล
การก าจัดครอบคลุมทุกระยะการเจริญเติบโตตามวงจรชีวติของ
แมลงศัตรูพืช ฉีดพ่นในตอนเช้าตรู่ถึงช่วงสาย 6.00-10.00 น. ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาทีแ่มลงศัตรูพืชส่วนใหญ่ออกหากนิ
ภายหลงัการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยสารเคมี ก่อนเข้าสู่ระยะ
เกบ็เกีย่ว เกษตรกรสามารถใช้การฉีดพ่นน า้เป็นฝอยเหนือ
บริเวณทรงพุ่มในช่วงเช้าตรู่เพ่ือขับไล่แมลง ลดระยะเวลาตกค้าง
ของสารเคมีลงได้ การปรับโครงสร้างดินและควบคุมปริมาณ
วชัพืชในแปลงปลูกจะช่วยลดการสะสมของแมลงศัตรูพืชใน
แปลงปลูกลงได้เช่นกนั
การกางมุ้งสูง 2.5 เมตรรอบแปลงปลูกกเ็ป็นที่นิยมใช้เพ่ือการ
ป้องกนัการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชได้อกีทางหน่ึง
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ทุกวนันีเ้กษตรกรใช้งานสารป้องกนัก าจัดแมลงศัตรูพืชกนัอย่างถูกวธีิแล้วหรือยงั 
?

PM 2.5   เร่ืองร้อนปีนี ้ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อย!!!!
เพิม่ราคาและสัดส่วนการซ้ืออ้อ้ยสด แก้ #ฝุ่นพษิ
60% จากการเผาในภาคเกษตร อยู่ในการผลติอ้อย ซ่ึง
สถานการณ์ปัญหาหมอกควนัและฝุ่น ทีม่ีแนวโน้มรุนแรงขึน้ทุก
ปี ท าให้หลายฝ่ายจับจ้องไปทีเ่กษตรกรทีท่ าไร่อ้อยแบเผา
แต่น่ันเป็นแค่่ปลายเหตุ จึงมีข้อเสนอให้แก้ปัญหาทั้งระะบบ 
และที่ต้่องจับตา คืือ โรงงานต้องเพิม่สัดส่วนการรับซ้ืออ้อยสด 
ว่า จะเพิม่ขึน้มั้ย และเพิม่เท่าไหร่

keywords ของ sustainability ส าหรับกรณตีัวอย่างนี ้
เกษตรกรขายได้ราคาดี โรงงานได้อ้อยสดสะอาด ไม่เกดิต้นทุนแก่
สังคม ส่ิงแวดล้อมไม่ถูกท าลาย และลูกหลานไม่เดือดร้อนจากการ
กระท าของคนรุ่นปัจจุบัน

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรในภาคเหนือ (ก าแพงเพชร) และภาคกลาง (กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี) รวมถึง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ชยัภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์) พบวา่ ในการตดัออ้ยเถา้แก่ไร่ออ้ยไม่ไดแ้บกรับ
เฉพาะค่าจา้งตด้ออ้ยเท่านั้น แต่ยงัมีตน้ทุนแฝงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนคือ กล่าวคือในกรณีแรงงานตดัออ้ยท่ีตอ้ง
เคล่ือนยา้ยจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมายงัภาคเหนือหรือภาคกลาง ปัญหาท่ีเกษตรกรเจา้ของไร่ออ้ยมกั
เผชิญคือการถูกเบ้ียวค่ามดัจ าแรงงาน โดยปกติแลว้ก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวออ้ยเจา้ของไร่ออ้ยหรือเถา้แก่จะ
เดินทางไปตกลงกบัแรงงานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือท าการตกลงกบัแรงงานไวก่้อน ในการท า
ขอ้ตกลงอาจจะผา่นนายหนา้ หวัหนา้แรงงาน หรือไม่ผา่นก็เป็นได ้และในการตกลงแรงงานมกัจะเรียกร้อง
ให้เถา้แก่จ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือเป็นค่ามดัจ า ซ่ึงเถา้แก่ก็มกัจะหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยในแต่ละคร้ังจะตอ้งจ่ายคร้ัง
ละ 200,000-300,000 บาท ต่อคนงานประมาณ 25-30 คน ทั้งน้ีข้ึนกบัตกลงกนั และเม่ือถึงเวลาเถา้แก่จะน า
รถมารับแรงงานไป โดยค่าใชจ่้ายในการเดินทางรับผิดชอบโดยเถา้แก่ทั้งหมด เม่ือตดัออ้ยเถา้แก่ก็จะหกัลบ
กลบหน้ีเงินท่ีมดัจ าไว ้หากเหลือจากจ านวนท่ีแรงงานรับค่าจา้งล่วงหนา้จึงจะเหลือเก็บกลบัภูมิล าเนา
แต่จากการสมัภาษณ์ เถา้แก่มกัโดนโกงค่ามดัจ าแรงงานดงักล่าว ซ่ึงเม่ือถึงวนัท่ีนดัเพ่ือมารับแรงงาน 
แรงงานกลุ่มดงักล่าวมกัยา้ยไปท างานท่ีอ่ืนหรือไปกบัเถา้แก่รายอ่ืนท่ีให้เงินสูงกวา่ ส่งผลท าให่เถา้แก่ไม่
สามารถตามทวงหน้ีได้
เหตุการณ์ดงักล่าวยงัเกิดในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สมัภาษณ์ ณ จงัหวดัชยัภูมิ บรุรีรัมย ์และ
สุรินทร์) ท่ีใชแ้รงงานในพ้ืนท่ีเช่นกนั แต่จ านวนเงินจะไม่สูงเช่นเดียวกบัค่ามดัจ าแรงงานของเถา้แก่ใน
ภาคเหนือและภาคกลาง
นอกจากประเด็นดงักล่าวแลว้ กรณีแรงงานต่างชาติมกัจะเกิดเหตุการณ์ในการหลอกให้นายจา้งออกค่า
จดทะเบียนแรงงานต่างดา้วให ้และหลงัจากนั้นมกัจะหนีไปท างานท่ีอ่ืนแทน
#ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ย#

ปัญหาแรงงานตัดอ้อย #ค่ามดัจ าแรงงาน#

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARD8fTZz-rdlV66HRIjad22mjr-LaJCYzs8pMS8wTd8Y1JwJIEiNJNXj0qjGoLgWAe40IxHrZFIWe9-eIWc3hHo8e0maPEgwk0Bz2432xSXgzNtO89_oxcbK-f0LkeMyPCXCdfC1UFT7MMIvk6SGE9n_zHe6cvWoH1MwtVIA_X9qRKXOWa8zPNPN31ANF5Ein0FKDrjPZ2eZ_jA2NZBeFfWThJxDu2zsDYZV-cotljzudQdZ4Lfhz8QCfQIbaBfKq2DiLSBJtabEXpi8FEQFk9o9ctaduN66rNRGTV8UXGwNvFPVSVs6QMhQeqWvXiwrNtmyyVgHBXM4Gj32yw1H2lLmgYwCvA&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG


ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญอาจลากยาวตลอดทั้งปี และ
มีรูปแบบการก่อตัวสะสมพลงังานเหมือนมหาภัยแล้งในปี 
2558 ซ่ึงล่าสุดนักวทิยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลยีต่างเห็นตรงกนั เราคงต้องระมัดระวงัเร่ืองการใช้
น า้ด้วยความไม่ประมาทนะครับ
จากภาพที ่1 เราจะพบว่าความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิปรากฏการณ์เอลนิโญ
ยงัคงมสัีดส่วนทีสู่งอย่างต่อเน่ืองและไม่ลดลงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ซ่ึง
ความน่าจะเป็นนีไ้ด้ถูกปรับเพิม่ขึน้จากการรายงานในเดือนกมุภาพนัธ์
ทีผ่่านมา ส่ิงนีส้ะท้อนว่าปริมาณน า้ฝนทีเ่ราจะสามารถกกัเกบ็ได้ใน
เข่ือนต่างๆ ช่วงฤดูฝนนีอ้าจจะเกบ็น า้เพิม่ได้น้อยกว่าปกต ิแม้ว่าเราจะ
มนํ้ีาใช้ในเข่ือนอย่างเพยีงพอส าหรับปีนี ้แต่ถ้าเหตุการณ์ทีก่ล่าวถึง
เกดิขึน้จริง เราคงเกดิวกิฤตแน่ นอกจากนั้น ฤดูฝนในปีนีอ้าจจะมาช้า
และพื้นทีเ่กษตรนอกเขตชลประทานต้องระวงัให้ดี
ภาพที ่2 ช้ีให้เห็นว่าแบบจ าลองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงสถิต (Static) 
หรือเชิงพลวตัร (Dynamic) เห็นพ้องตรงกนัว่าปรากฏการณ์ที่จะ
เกดิขึน้ตลอดปีนี ้มแีนวโน้มค่อนไปทางปรากฏการณ์เอลนินโญ่
ภาพที ่3 เราจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบการก่อตวัของปรากฏการณ์เอล
นิโญในปี 2558 ซ่ึงท าให้เกดิมหาภัยแล้ง (เลขสีแดง) และปัจจุบันมี
ลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั ถ้าในช่วงฤดูฝนเจ้าปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัไม่
ลดระดบัความรุนแรงลง เรามแีนวโน้มจะเจอมหาภัยแล้งสูงมาก หมาย
เหตุ ค่าบวกทีเ่กนิ 0.5 สะท้อนความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิภัยแล้งหรือ
ปริมาณน า้ฝนจะมค่ีาน้อยกว่าค่าเฉลีย่ ส่วนค่าลบทีเ่กิน -0.5 สะท้อน
ความน่าจะเป็นทีป่ริมาณน า้ฝนมากกว่าค่าเฉลีย่
ส่วนภาพที ่4 เป็นดชันีช้ีวดัความแห้งแล้ง หรือทีเ่รียกกนัว่า SPEI 
index โดยจากการรายงานพบว่าหลายพื้นทีข่องประเทศไทยมกีาร
สะสมความแห้งแล้งตลอด 3 เดือนทีผ่่านมาในระดบัทีสู่ง ดงันั้นในปีนี ้
ผลผลติทางการเกษตรคงเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเกษตรกรทีป่ลูกข้าวนาปรังนอกเขต
ชลประทาน ซ่ึงปีนีม้กีารปลูกกนัค่อนข้างมากเกนิแผนทีก่ าหนดไว้ของ
รัฐบาลในหลายพ้ืนทีท่ าให้อาจมคีวามเสียหายเกดิขึน้
แม้ว่าการคาดการณ์อาจจะมคีวามผดิพลาดและคลาดเคล่ือนแต่เราต้อง
ไม่ประมาทครับ
https://www.climate.gov/…/march-2019-el-ni%C3%B1o-update-
th…
https://www.brisbanetimes.com.au/…/monster-el-nino-a-
chance… ส ำนกัควบคมุพืชและวสัดกุำรเกษตร
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https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-196765307558257/?__tn__=kCH-R&eid=ARAfIwV6TiM1fAfyBePlLwv7kfRQybYPLil1iHSELQaXDwy8f1tS5CPA7ogEIGLtOAfa_7l9K2qqLwM_&hc_ref=ARTHQQ-hsXcjygU-RiKBNWrnqLasv0fHYahlur61WrK0B8Fpmqm2WkfHx9yLFIrzRDg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCMvP_ocCcmsrvsgIszSMAySpJIy6xSZj48FuUSzsAuBj259CgOU1OQE2ulxzCjN2wupl-Kwq6u1thmEhVLL_-IF7HykJwF66X4C3-HxAt4LJBljqPwPXgeloIKs0s41xWHCjJ02QPdXtal5Fq450pEqTBhV6JApCLlUPctmF5rrITTLPyLdl8W0iFbhJrX1yrRYAeRLqTiVrNNpVxFA5tw5VrVhjDBRG5UGccie80l36wOiKBTBwudDXry52fw93TmavLhfbdsGZaQCrF8DGje_J58yFnQrff_HmYOdGnfDMRNgYJQTUmB63cIy8pKZfNHdZcF4YGbA2298g













