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จดหมายข่ าว

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 11 (เดือนเกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ.2562) ฉบับเตรียมอ้อย

ทิศทางการตัดอ้อยเข้าหีบในอนาคต

กําลังเปลีย่ นแปลงไปจากการใช้
แรงงานจากคน เป็ นการใช้ รถตัดอ้ อย โดยมีสาเหตุหลักมาจาก แรงงานภาค
เกษตรกรรมมีน้อยลง ค่ าจ้ างแรงงานมีอตั ราสู งขึน้ อ้ อยไฟไหม้ เป็ นประเด็น
สิ่ งแวดล้ อมและฝุ่ นขนาดเล็ก PM2.5 การต้ องปรั บโครงสร้ างระบบการเก็บเกีย่ ว
นี้ ในเชิ งลึกมีสิ่งทีค่ วรทราบและพึงระวังหลายด้ าน เช่ น

1)การใช้ รถตัดอ้อยกับแปลงอ้ อยทีม่ รี ะยะห่ างร่ องอ้ อย ไม่ เหมาะสม ตออ้ อยจะถูกเหยียบ
ยํา่ เสียหายจากทั้งรถตัดอ้ อยและรถบรรทุกอ้ อย อัตรางอกของตออ้อยในรอบใหม่ ลดลง ทํา
ให้ ตนั ต่ อไร่ ในฤดูถัดไปลดลง อายุการไว้ ตออ้ อยจะลดลง ต้ นทุนการปลูกอ้ อยจะสู งขึน้
2)ในกรณีทเี่ กิดฝนตกในฤดูเก็บเกีย่ ว รถตัดอ้ อยจะทํางานไม่ ได้ รถตัดจะติดหล่ ม พัดลม
เป่ าใบอ้ อยไม่ สะอาด นับจากวันฝนตกถึงวันทีจ่ ะทํางานได้ ปรกติ อาจใช้ เวลามากถึง 3 - 7
วัน (ขึน้ อยู่กบั ปริมาณฝนทีต่ กมากน้ อย) อาจส่ งผลกระทบต่ อโรงงานต้ องหยุดหีบอ้ อย
3)การใช้ รถตัดอ้อยแบบตีนตะขาบ จะช่ วยลดการบดอัดดินและลดปัญหารถตัดอ้อยติด
หล่ มได้ แต่ แปลงอ้ อยในประเทศไทย มีขนาดค่ อนข้ างเล็กและระยะทางอยู่ห่างกัน การ
เคลื่อนย้ ายรถตัดอ้ อยจึงทําได้ ยาก ทําให้ ไม่ เหมาะสมกับรถตัดอ้ อยแบบตีนตะขาบ
4)ในหลายพื้นที่ เน้ นอ้ อยทีม่ คี วามสู ง เพื่อให้ ผลผลิตอ้อยต่ อไร่ ได้ มาก อ้ อยทีส่ ู งมากจะล้ ม
ได้ ง่าย ตัวตัดยอดจะตัดไม่ ถึง อ้อยทีไ่ ด้ จะมียอดและใบปนเข้ ามามาก เมื่อส่ งเข้ าหีบ ส่ วน
ยอดและใบจะดูดซับนํา้ ตาลออกจากการผลิต ทําให้ นาํ้ ตาลต่ อตันอ้ อยลดลงได้
5)การปลูกอ้ อยในลักษณะทีม่ รี ะยะแถวสั้นเนื่องจากแปลงอ้ อยมีขนาดเล็ก จะทําให้ รถตัด
อ้ อยต้ องกลับรถบ่ อย ทําให้ เสียเวลาตัดอ้ อยและการกลับตัวของรถตัด จะบดทับตออ้ อยพื้นที่
ขอบแปลงทุกแถว ผลผลิตอ้ อยส่ วนนี้ จะลดลงมากเพราะตอเสียหาย
6)การใช้ กระเช้ าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับอ้ อยท่ อนจากรถตัดอ้ อย จะช่ วยให้ รถตัดอ้อย
ทํางานมากกว่ าการใช้ รถบรรทุกมารองรับอ้อยท่ อนโดยตรง แต่ ต้องมีการลงทุนซื้อกระเช้ า
ขนาดใหญ่ เพิม่ และต้ องมีรถไถไว้ ช่วยลากกระเช้ าอย่ างน้ อย 3 ชุดต่ อรถตัดอ้ อย 1 คัน
7)รถตัดอ้ อยขนาดใหญ่ สามารถทํางานได้ 250 ถึง 400 ตันต่ อวัน ทดแทนแรงงานได้ 100
ถึง 150 คนต่ อวัน หากรถตัดอ้ อยเกิดชํารุดเสียหายในฤดูหีบมากกว่ า 10 วัน (อาจดีๆเสียๆ
สลับวันหรื อเสียต่ อเนื่องหลายวัน) ก็จะมีความเสี่ยงสู งมากทีจ่ ะตัดอ้ อยไม่ หมด
8)เศษใบอ้อยทีไ่ ด้ จากการทํางานของรถตัดอ้อย ต้ องหาทางนํามาใช้ ประโยชน์ อาจเป็ นการ
เก็บใบอ้อยมาเป็ นเชื้อเพลิงเสริม พรวนคลุกใบฝังดินเพื่อเพิม่ ค่ า OM และธาตุอาหารดิน
หากจัดการไม่ เหมาะสม เผาใบอ้ อยทิง้ หลังตัด ก็จะเสียประโยชน์ อย่ างน่ าเสียดาย
9)การจัดรถและเครื่ องมือบริการบํารุงรักษารถตัดอ้ อยประจําวัน เช่ น เป่ าลมทําความ
สะอาดลดฝุ่ นสะสม เปลีย่ นมีดสับท่ อนและมีดตัดโคน เติมนํา้ มันเชื้อเพลิงและนํา้ มันไฮโดร
ลิค เป็ นต้ น เป็ นสิ่งทีจ่ ะต้ องลงทุนและมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมทีจ่ ะเกิดขึน้ ควบคู่กบั รถตัดอ้ อย

การวางแผนเตรียมการ การคิดให้ ครบถ้ วนทั้งด้ านบวกและลบ จึงมี
ความสํ าคัญมาก ทีต่ ้ องทําความเข้ าใจและมีมาตรการต่ างๆมารองรับความเสี่ ยง
เพื่อให้ ผลผลิตทีเ่ กิดจากการลงทุนมีความคุ้มค่ า ไม่ สร้ างภาระและปั ญหาใหม่ ใน
อนาคต
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เงินค่าอ้อย-ราคาอ้อย

รายได้ การขายอ้ อยซึ่งเป็ นเงินทีพ่ นี่ ้ องชาวไร่ อ้อยจะได้ รับจากการส่ งอ้ อยเข้ าหีบกับ
โรงงานนํา้ ตาล มาจากการคิดและคํานวนหลายอย่ าง ขอสรุปโดยย่ อๆ เพื่อจะได้ ทราบเงื่อนไขและ
ทีม่ า โดยปัจจัยรายได้ ของชาวไร่ อ้อยในแต่ ละปี อาจมีความแตกต่ างกัน
1)ค่ าอ้ อยขั้นต้ น ได้ มาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานราคานํา้ ตาลและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง จะ
ประกาศก่ อนเปิ ดหีบ เพื่อเอามาจ่ ายค่ าอ้ อยทีส่ ่ งเข้ าหีบคิดตามจํานวนตันอ้ อย สําหรับการผลิตที่
ผ่านมา ปี 61/62 ประกาศที่ 700 บาทต่ อตัน เงินนีจ้ ะจ่ ายในระหว่ างการส่ งอ้ อยเข้ าหีบ
2)ค่ าคุณภาพอ้ อย คิดจากค่ าความหวานละ 6% สําหรับปี 61/62 คํานวนจาก 6% ของราคา
อ้ อย 700 บาทต่ อตัน คิดเป็ นเงิน 42 บาทต่ อ 1 ซีซีเอสต่ อ 1 ตัน หากอ้ อยมีค่าความหวานมาก เงิน
ค่ าซีซีเอสก็จะมากขึน้ เงินนีจ้ ่ ายในระหว่ างหีบคู่กบั เงินค่ าอ้ อยขั้นต้ น คิดตามตันอ้ อยและค่ าความ
หวานทีว่ ดั ได้
3)ค่ าอ้ อยสด ชาวไร่ ทสี่ ่ งอ้ อยกับโรงงานนํา้ ตาลแต่ ละแห่ งจะได้ ค่าอ้ อยสดไม่ เท่ ากัน เพราะมี
อ้ อยสดและอ้ อยไฟไหม้ แตกต่ างกัน โดยหักเงินจากอ้ อยไฟไหม้ 30 บาทต่ อตันอ้ อย แล้ วแบ่ งให้
อ้ อยสด การคํานวนจะจ่ ายออกมาให้ ตอนปิ ดหีบแล้ ว สําหรับปี 61/62 นี้ มีคืนกลับให้ อ้อยไฟไหม้
10 บาทต่ อตัน
4)เงินช่ วยปัจจัยการเกษตร สอน.ขออนุมตั งิ บประมาณจากกระทรวงการคลัง เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้ อนของชาวไร่ กําหนดไว้ 50 บาทต่ อตัน แต่ ไม่ เกิน 5,000 ตันต่ อราย แบ่ งเป็ น 2 งวด
คือ งวด 1 ส่ งอ้ อยนับจากเปิ ดหีบถึง 31/1/62 และงวด 2 นับจาก 1/2/62 ถึงวันปิ ดหีบ ตอนนี้
ประกาศจ่ ายบางส่ วนงวดที่ 1 แล้ ว
5)เงินช่ วยปัจจัยการเกษตร แหล่ งเงินมาจากกองทุนอ้ อยและนํา้ ตาลทราย สําหรับปี 61/62
กําหนดไว้ ที่ 53 บาทต่ อตัน จะแบ่ งจ่ ายเป็ น 2 งวด การตัดรอบนับเหมือนกับเงิน 50 บาทต่ อตัน
อ้ อย ได้ ทยอยจ่ ายงวด 1 มาแล้ ว 13 ครั้ง สําหรับงวด 2 จ่ ายเงินออกมาแล้ ว 5 ครั้ง
6)เงินค่ าอ้ อยขั้นสุ ดท้ าย (อาจมี) คํานวนจากรายได้ และต้ นทุนการจัดการนํา้ ตาล การขายนํา้ ตาล
และโมลาส โดยหากผลลัพธ์ ของการทํางานดีกว่ าการตั้งสมติฐานราคาอ้ อยขั้นต้ น ก็จะมีค่าอ้ อย
เพิม่ จากราคาอ้ อยขั้นต้ น และราคาอ้ อยขั้นสุ ดท้ ายนี้ ก็เอามาคํานวน 6% เป็ นค่ าซีซีเอสส่ วนต่ าง
ให้ ด้วย
7)การซื้อขายอ้ อย ในบางแหล่ งอ้ อย อาจมีความซับซ้ อนมากขึน้ ชาวไร่ อ้อยยังอาจมีข้อตกลง
พิเศษ หรื อมีเงินพิเศษ เพิม่ เติมแตกต่ างนอกเหนือจากปรกติ หลายเรื่ องจะไม่ อยู่ในระบบอ้ อยและ
นํา้ ตาล เช่ น เงินค่ าขนส่ งอ้ อยทางไกล เงินค่ าเหยียบเบรค เงินเป้าค่ าส่ งอ้ อยครบตามสัญญา เป็ น
ต้ น
8)ในบางพื้นทีม่ กี ารรับซื้อใบอ้ อย เช่ น นครสวรรค์ สุ โขทัย กําแพงเพชร สระแก้ ว สุ พรรณบุรี
เป็ นต้ น ชาวไร่ อ้อยจะมีรายได้ จากการขายใบอ้ อยเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงเสริมให้ กบั โรงไฟฟ้า เป็ นเงิน
รายได้ เพิม่ เติมนอกเหนือจากการขายอ้ อย สําหรับรายได้ ส่วนนี้ จะไม่ อยู่ในการคํานวนของระบบ
อ้ อยและนํา้ ตาล
หมายเหตุ :
ชาวไร่ ทมี่ กี ารขายขาดอ้ อยเหมาแปลง หรื อขายขาดส่ งเข้ าลานอ้ อย จะได้ รับค่ าอ้ อยตามเงื่อนไขที่
ได้ ตกลงไว้ กบั ผู้รับซื้อ เช่ น ซื้อขาดยกแปลงโดยไม่ ทราบว่ ามีกตี่ นั ตกลงราคาขายเป็ นตันอ้ อย
เหมาค่ าตัดและค่ าความหวาน เป็ นต้ น

ฤดูการผลิตปี 2562/63 (ปี หน้ า)
และนับต่ อเนื่องไป 3 ปี ตามมติการ
ประชุ มคณะรัฐมนตรี วันอังคาร 11
มิถุนายน 2562 มีประเด็นสํ าคัญที่
ชาวไร่ อ้อยและโรงงานนํา้ ตาลจะต้ อง
เตรียมงาน
สรุ ปเนื้อหาโดยย่อ
เกีย่ วกับการลดอ้ อยไฟไหม้
1)มาตรการทางกฏหมาย ออกกฏ
ระเบียบกําหนดปริมาณรับซื้ออ้ อย
ไฟไหม้ เข้ าหีบของโรงงานนํา้ ตาล
โดยในฤดูการผลิตปี 2562/63 จะรับ
ไม่ เกินร้ อยละ 30 ต่ อวัน (ปี ทีผ่ ่านมา
มีอ้อยไฟไหม้ ประมาณ 60 %) โดย
จะรับซื้อไปเรื่ อยๆ จนไม่ มีอ้อยไฟ
ไหม้ เข้ าโรงนํา้ ตาลเลยภายในปี 2565
หรื อ ภายใน 3 ปี
2)มาตรการสนับสนุนส่ งเสริ ม
สิ นเชื่ อเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการ
ผลิตอ้ อยครบวงจรปี 2562 ถึง 64
สนับสนุนการผลิตรถตัดอ้ อยไทย ให้
เพียงพอกับความต้ องการและ
ส่ งเสริมการแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นทุน
รถตัดอ้ อย/เครื่ องจักรกลเกษตร จด
ทะเบียนเครื่ องจักรตามกฎหมายกับ
กรมโรงงาน
ใช้ เป็ นสิ นทรัพย์ คํา้
ประกันกับแหล่ งเงินกู้ได้
3)มาตรการขอความร่ วมมือบริหาร
จัดการ ในปี 62/63 พืน้ ทีป่ ลอดการ
เผาอ้อยใน 5 จังหวัดต้ นแบบ ตัดอ้ อย
สด 100 % กาญจนบุรี ราชบุรี
ชั ยภูมิ เลย อุตรดิตถ์ ลดการเผาอ้ อย
รอบชุ มชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และ
รอบโรงงานนํา้ ตาลในรัศมี
10
กิโลเมตร บูรณาการความร่ วมมือกับ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง การกําหนดคิว
รับอ้ อ2ยสดและอ้ อยไฟไหม้
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ร่ าง พ.ร.บ.อ้อย-นํา้ ตาลใหม่

สอน.มั่นใจร่ าง พ.ร.บ.อ้ อย-นํา้ ตาลใหม่ ตอบโจทย์ กติกาการค้ า
โลกและข้ อ ตกลงบราซิล รวมถึงเปิ ดกว้ างนํานํา้ อ้ อยไปผลิตอย่ างอื่น
สนองนโยบายรัฐส่ งเสริมไบโออีโคโนมี
นางวรวรรณ ชิ ตอรุณ เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรม การอ้ อย
และนํา้ ตาลทราย (สอน.) เปิ ดเผยถึงร่ างพระราชบัญญัติอ้อยและนํา้ ตาล
ทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งสาระของร่ าง พ.ร.บ.ดังกล่ าวจะมุ่งเน้ น
ปรับปรุงเนื้อหาทีจ่ ะเปิ ดกว้ างให้ นํานํา้ อ้ อยไปผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ได้
เช่ น ไบโอพลาสติก จากเดิมทีก่ าํ หนดให้ นําไปผลิตเป็ นนํา้ ตาลทรายได้
เพียงอย่างเดียว รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์ ต่างๆ ทีจ่ ะไม่ ขดั หลัก การ
ขององค์ การการค้ าโลก (WTO)
"ร่ าง พ.ร.บ.ฉบับนีม้ ีการแก้ ไขหลักๆ 9 มาตรา จากของเดิมที่
พ.ร.บ.เก่ าใช้ มานานตั้งแต่ ปี 2527 ทําให้ บทบัญญัติบางประการไม่ สอด
รับกับพันธ กรณีระหว่ างประเทศ จนเป็ นเหตุให้ บราซิลมีการร้ องเรียน
ว่ า เป็ นการอุดหนุนราคา อันขัดต่ อข้ อตกลง WTO จึงต้ องปรับปรุง
บทบัญญัติบางมาตราเพื่อไม่ ให้ ขัดต่ อพันธกรณีระหว่ าง ประเทศ และ
เพิม่ เติมให้ สามารถ นํานํา้ อ้ อยไปใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ อื่น เพื่อ
ประโยชน์ ต่อชาวไร่ อ้อย โรงงานนํา้ ตาลทรายและผู้บริโภค และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเชื้ อเพลิงชี วภาพและเคมี
ชี วภาพ ซึ่งเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอซี ี) หรื อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชี วภาพ (ไบโออีโค
โนมี)" นางวรวรรณ กล่ าว
โดยปัจจุบัน สอน.ได้ มีการรับฟังความคิดเห็นผ่ านเว็บไซต์
จากนั้นจะขอความเห็นจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อสรุ ปเสนอไปยังสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็น
ชอบก่ อนนําเสนอคณะรัฐมน ตรี (ครม.) ชุ ดใหม่ อนุมัติต่อไป.
อ่ านต่ อได้ ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/3012011

ในฤดูซ่อมบํารุงของโรงงานนํา้ ตาล

เป็ นโอกาส
ทีด่ ีต่อการวิเคราะห์ เพื่อเก็บความสู ญเสี ยต่ างๆ มาทํา
ความเข้ าใจ จุดเสี่ ยงทีท่ าํ ให้ เกิดความสู ญเสี ยนํา้ ตาล ใน
เบื้องต้ นเกีย่ วกับ "นํา้ ตาลต่ อตันอ้ อย" ทีห่ ายไป ว่ ามา
จากสาหตุอะไรได้ บ้าง ซึ่งการคํานวนในอุดมคติอ้อย
1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) ทีค่ วามหวาน 10 CCS ควรจะมี
นํา้ ตาลออกมา 100 กิโลกรัม
1)การสกัดทีไ่ ม่ ดีของลูกหีบคั้นนํา้ อ้ อย Loss in
bagasse อาจเกิดจากการสั บเตรียมอ้ อยไม่ ละเอียด ตั้งค่ า
ลูกหีบไม่ ดี ลูกหีบสึ กหรอ แรงกดลูกหีบไม่ พอ หีบอ้ อย
ข้ ามชุ ดลูกหีบ เดินลูกหีบเกินกําลัง ส่ งผลให้ กากอ้ อย
หวานและชื้ น เกิดนํา้ ตาลสู ญหายไปกับกากอ้ อย
2)การดึงนํา้ ตาลออกจากกากหม้ อกรองไม่ ดี Loss in
filtercake อาจเกิดจากแรงดันสู ญญากาศไม่ เพียงพอ การ
พรมนํา้ ร้ อนไม่ ทวั่ แผ่ นหม้ อกรอง อุณหภูมินํา้ ร้ อนทีพ่ รม
ไม่ เพียงพอ ทําให้ กากหม้ อกรองมีความหวานสู ง นํา้ ตาล
ทีจ่ ะผลิตได้ กจ็ ะลดลง
3)การเคี่ยวและการปั่นนํา้ ตาลทําไม่ ดี Loss in molasse
อาจเกิดจากการเร่ งการเคี่ยวนํา้ ตาล ช่ างเคี่ยวนํา้ ตาลขาด
ประสบการณ์ การจัดลําดับเคี่ยวไม่ เหมาะสม นํา้ ตาล
ตกค้ างในหม้ อปั่นต้ องวนกลับมาเคี่ยวใหม่ ทําให้ นํา้ ตาล
ติดไปกับโมลาส(กากนํา้ ตาล)
4)การสู ญเสี ยโดยระบุสาเหตุไม่ ได้ undetermined
losses เช่ น ความผิดพลาดจากตาชั่ งนํา้ หนักอ้ อยและ
นํา้ ตาล วิเคราะห์ ค่าความหวานอ้ อยผิด วิเคราะห์ ผลใน
กระบวนการผลิตผิด นํา้ ตาลติดไปกับไอระเหยของหม้ อ
ต้ ม นํา้ ตาลรั่วหกลงพืน้ เป็ นต้ น
หมายเหตุ : แต่ ละโรงงานนํา้ ตาล อาจมีการกําหนดหัวข้ อ
การวิเคราะห์ ความสู ญเสี ยนํา้ ตาลทีม่ ีรายละเอียดแตกต่ าง
กัน นอกเหนือจากทีไ่ ด้ ย3กตัวอย่ างไว้ เช่ น วิเคราะห์ จาก
นํา้ ตาลทีต่ ิดไปกับนํา้ เป็ นต้ น
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ สมบัติ ขอทวีวฒ
ั นา
สมาคมนักวิชาการอ้ อยและนํา้ ตาลแห่ งประเทศไทย :

www.tssct.org

ทีป่ รึกษา : นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

e-mail address : tssctinfo@gmail.com

ปั ญหานํ้า..ภัยแล้ง ????
'สมิทธ'ชี้ภัยแล้งวิกฤติหนักถึงปลายปี

ส.ค.-ก.ย.
เป็ นอันตรายสุ ดไร้ ปัจจัยเพิม่ นํา้ ไม่ มีพายุเข้ าแม้ แต่ ลูกเดียว
เตือนรัฐบอกความจริง ปชช. อย่ าโยนผิดกันไปมา แนะปชช.
ใช้ นํา้ อย่ างประหยัดกันอดตาย

เปิ ดเผยถึงสถานการณ์ ภัยแล้ งทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนี้ ว่ า มาจาก
อิทธิพลเอลนินโญ และผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน ทําให้ ภัยแล้ ง
จากคลื่นความร้ อนรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ทั้งอินเดีย ปากีสถาน
ผู้คนตายไปหลายร้ อยคน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามการพยากรณ์
อากาศของทัว่ โลกประเมินว่ าถ้ าโลกเผชิญภาวะโลกร้ อนไปอีก 8 ปี จะ
ทําให้ คาร์ บอนไดออกไซด์ เพิม่ ขึน้ 400-500 เท่ า จะเกิดนํา้ ท่ วมโลก
จากนํา้ แข็งขั้วโลกเหนือและใต้ ละลาย ทําให้ นาํ้ ทะเลสู งขึน้ จนท่ วม
เมืองทีต่ าํ่ กว่ าระดับนํา้ ทะเล เช่ น กรุงเทพฯ นํา้ จะท่ วมสู ง 4-5 เมตร
เวียดนาม เซียงไฮ้ ท่ วมหนักสุ ดจะมีคนตายเป็ นพัน ๆ คน 'สมิทธ'ชี้
ภัยแล้ งวิกฤติหนักถึงปลายปี ส.ค.-ก.ย.เป็ นอันตรายสุ ดไร้ ปัจจัยเพิม่
นํา้ ไม่ มพี ายุเข้ าแม้ แต่ลูกเดียวเตือนรัฐบอกความจริง ปชช. อย่ าโยน
ผิดกันไปมา แนะปชช.ใช้ นาํ้ อย่ างประหยัดกันอดตาย

ทุกอย่างวิกฤติของจริง ไม่ อยากนึกภาพจะขาดนํา้ ไปถึงปี หน้ า เพราะ
ถ้ าเข้ าเดือน ต.ค.-พ.ย. ร่ องฝนลงใต้ ไปแล้ว ไม่ ตกภาคเหนือภาคกลาง อย่าไปเชื่ อ
ว่าจะใช้ นํา้ ก้นเขื่อนได้อีก เพราะกรมชลประทาน มองเห็นระดับนํา้ ข้ างบนว่ามี
นํา้ เหลือ แต่ ไม่ เคยลงไปดูก้นเขื่อน มีแต่ กรวด ทราย ตะกอนดิน ที่สะสมมาเป็ น
10 ปี จริง ๆ มีนาํ้ ข้ างบนนิดเดียว ได้ แต่ นั่งภาวนารอให้ ฝนตก รัฐบาลและ
หน่ วยงานราชการ อย่ามัวแต่ โยนความผิดกัน ควรบอกความจริงประชาชน
ชาวนาจะได้ไม่ รอปลูกข้ าว ถ้ าหว่านไปเสียหายขาดทุนยิง่ แย่จะอดตายไปใหญ่
แค่นาํ้ จะกินยังไม่ มีกนั แล้ ว ต่ อไปมีเงินซึ้อนํา้ มันใส่ รถ แต่ ไม่ มีเงินซื้อนํา้ กิน จะมี
ราคาแพงมาก" นายสมิทธ กล่าว

สําหรับประเทศไทยปี นีภ้ ัยแล้งอยู่นานไปถึงปลายปี ตอนนี้
ธรรมชาติส่อเค้ าให้ เห็นแล้วจากการมีพายุคลื่นลมแรงในทะเลจีนใต้
พัดร่ องฝนขึน้ ไปประเทศจีนหมด ไม่ กลับลงมาภาคเหนือและภาค
กลางของไทย ฝนเทียมก็ทาํ ได้ น้อย เพราะสภาพอากาศแห้ งแล้งมาก
อย่ าไปเชื่ อนักวิชาการบางคนทีไ่ ม่ รู้ จริง
ออกมาบอกว่ าฝนจะตก
เพราะมีกลุ่มเมฆ มีฝนตกจุดนั้นจุดนี้ โดยไม่ รู้ ว่าเป็ นเมฆบางอยู่
ระดับสู ง ไม่ ใช่ เมฆทีต่ กมาเป็ นฝนได้ “ประเทศไทยมีฝนจะตกได้
จากอิทธิพลร่ องฝน และพายุ หากเดือนนี้ และเดือนหน้ า ไม่ มสี อง
ปัจจัยนี้ ประเทศไทยจบแน่ เกิดวิกฤติเลวร้ ายทีส่ ุ ด ไม่ มนี าํ้ กิน คน
ไทยต้ องช่ วยตัวเองโดยการประหยัดนํา้ และคนในเมือง เตรียมหาที่
เก็บตุนนํา้ ซื้อหาถังพาสติกสํารองนํา้ ไว้ ก่อน ส่ วนเกษตรกรให้ ขุดบ่ อ
หรื อสระเล็กเก็บนํา้ ไว้ เพื่อให้ มกี นิ และสัตว์เลีย้ งไม่ อดนํา้ ตาย ช่ วง
อันตรายสุ ดในเดือน ส.ค.-ก.ย. ไม่ มพี ายุจรเข้ าเลยสักลูก

ภัยแล้ง หรื อทุพภิกขภัย (Droughts)

ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้ งแล้ งของลมฟ้ าอากาศ อันเกิดจากการทีม่ ฝี น
น้ อยกว่ าปกติ หรื อฝนไม่ ตกต้ องตามฤดูกาล เป็ นระยะเวลานานกว่ าปกติ และ
ครอบคลุมพื้นทีบ่ ริเวณกว้ าง ทําให้ เกิดการขาดแคลนนํา้ ดื่มนํา้ ใช้ พืชพันธุ์ไม้
ต่ างๆ ขาดนํา้ ทําให้ ไม่ เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอด
อยากทัว่ ไป ความแห้ งแล้ งเป็ นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจํา
ทุกปี
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
เพราะเป็ นบริเวณทีอ่ ทิ ธิพลของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ เข้ าไปไม่ ถึง ทําให้
เกิดความอดอยากแร้ นแค้ น
ซึ่งหากปี ใดทีไ่ ม่ มพี ายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะ
ก่ อให้ เกิดความแห้ งแล้ งรุนแรงมากขึน้ อันเนื่องมาจากฝนทิง้ ช่ วงยาวนาน โดย
ภัยแล้ งทีเ่ กิดขึน้ ทุกปี จะอยู่ระหว่ างเดือนมิถุนายนต่ อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม
ในช่ วงดังกล่ าวพืชไร่ ทเี่ พาะปลูกจะขาดนํา้ ได้ รับความเสียหายมนุษย์ - สัตว์
ขาดแคลนนํา้ ดื่มนํา้ ใช้ ส่ งผลกระทบต่ อการดํารงชีพรวมถึงด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งนีค้ วามรุนแรงจะมากหรื อน้ อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั ปัจจัยหลายด้ าน
เช่ น ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาทีเ่ กิดความแห้ งแล้ ง และ
ขนาดของพื้นทีท่ มี่ คี วามแห้ งแล้ง
เป็ นต้ น
สาเหตุของการเกิดภัยแล้ ง
ปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดภัยแล้ งสําหรับประเทศไทยแล้ ว นอกจากฝน ยังมีปัจจัยอื่นที่
เป็ นองค์ ประกอบอีกหลายอย่าง เช่ น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศ การ
เปลีย่ นแปลงส่ วนผสมของบรรยากาศ การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บรรยากาศ กับนํา้ ทะเล หรื อมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแล้ งจึงมิใช่ เกิดจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่ างเดียว ซึ่งพอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภัย
แล้ งได้ ดังนี้
1. เนื่องจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนทีร่ ้ อนมากกว่ าปกติ
2. เนื่องจากการพัดพาของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
3. ความผิดปกติของตําแหน่ งร่ องมรสุ ม ทําให้ ฝนตกในพื้นทีไ่ ม่ ต่อเนื่อง
4. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตร้ อนเคลื่อนทีผ่ ่านประเทศไทยน้ อย
กว่ าปกติ
5. การเปลีย่ นแปลงความสมดุลของพลังงานทีไ่ ด้ รับจากดวงอาทิตย์ เช่ น การ
เผาพลาสติก นํา้ มัน และถ่ านหิน ทําให้ เกิดรู โหว่ ในชั้นโอโซน
6. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ ภาวะเรื อนกระจก เนื่องจากส่ วนผสมของ
บรรยากาศ เช่ น คาร์ บอนไดออกไซด์ ไอนํา้ ลอยขึน้ ไปเคลือบชั้นล่ างของชั้น
โอโซน ทําให้ ความร้ อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ ผวิ โลกมากขึน้ ทําให้ อากาศร้ อน
กว่ าปกติ
7. การพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมต่ างๆ
8. การตัดไม้ ทาํ ลายป่ า ทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมอันเป็ นอีก
5
สาเหตุหนึ่งทีม่ ผี ลกระทบต่ อการเปลีย่ นแปลงองค์ ประกอบของภูมอิ ากาศ เช่ น
ฝน อุณหภูมิ และความชื้น



นายสิ ริวุทธิ์ เสี ยมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริ ษัท ไทยชู การ์ มิลเลอร์ จํากัด (TSMC) เปิ ดเผยว่ า พร้ อมร่ วมมือ
กับสํ านักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย (สอน.) สนับสนุนชาวไร่ ตัดอ้ อยสด โดยตามทีไ่ ด้ กาํ หนดเป้ าหมายให้
โรงงานนํา้ ตาลรั บอ้อยไฟไหม้ เข้ าหีบได้ ไม่ เกินร้ อยละ 30 ต่ อวัน สํ าหรั บปี 2563/64 รับอ้ อยไฟไหม้ เข้ าหีบได้ ไม่ เกินร้ อยละ 20
ต่ อวัน และปี 2564/65 จะลดปริ มาณอ้ อยไฟไหม้ เข้ าหีบทีร่ ้ อยละ 0-5 ต่ อวัน นั้น ภาคโรงงานนํา้ ตาลได้ เตรียมการและพร้ อม
ร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องเพื่อดําเนินการให้ บรรลุเป้ าหมาย
และแก้ ปัญหาอ้ อยไฟไหม้ ทสี่ ่ งผลกระทบต่ อภาพรวม
อุตสาหกรรมอ้ อยและนํา้ ตาลไทยทั้งในด้ านคุณภาพผลผลิตอ้ อยเข้ าหีบ
รวมถึงการก่ อปั ญหามลพิษด้ านสิ่ งแวดล้ อม
แม้ ว่า ภาคโรงงานนํา้ ตาลมีความกังวลว่ า ทีผ่ ่ านมาได้ มีการรณรงค์ ให้ ชาวไร่ อ้อยตระหนักถึงผลกระทบจากการจัดเก็บอ้อยไฟ
ไหม้ เข้ าหีบมาโดยตลอด รวมถึงดําเนินมาตรการต่ างๆ ทีจ่ ูงใจให้ แก่ชาวไร่ จัดเก็บอ้อยสดและมีมาตรการลงโทษอ้ อยไฟไหม้ ที่
ชั ดเจน ทั้งการหักเงินอ้ อยไฟไหม้ การจัดคิวรับอ้ อยไฟไหม้ เข้ าหีบ แต่ ปัญหาดังกล่ าวยังไม่ ทุเลาลงในระดับเป็ นทีน่ ่ าพอใจ



"ทีผ่ ่ านมา ชาวไร่ ไม่ อยากจะจัดส่ งอ้ อยไฟไหม้ เข้ าหีบ เพราะรู้ ว่า จะทําให้ คุณภาพผลผลิตอ้ อยลดลงและยังโดนหักเงินค่ าอ้ อย
ไฟไหม้ แต่ กต็ ้ องทํา เพราะค่ าใช้ จ่ายจัดเก็บอ้ อยสดสู งกว่ าอ้ อยไฟไหม้ แม้ ทผี่ ่ านมาโรงงานช่ วยเหลือชาวไร่ จัดส่ งอ้ อยสด ทั้ง
เรื่ องของการสนับสนุนรถตัดอ้ อยหรื อการรั บซื้อใบอ้ อย การบริหารจัดการคิวให้ อ้อยสดเข้ าหีบก่ อนแล้วก็ตามแต่ ปัญหายังไม่
ลดลงเท่ าทีค่ วร ซึ่งหากภาครัฐมีการช่ วยเหลือเพิม่ เติมด้ านการจัดเก็บผลผลิตอ้ อยสด นอกเหนือมาตรการสนับสนุนสิ นเชื่ อ
ดอกเบีย้ ตํ่าแก่ ชาวไร่ ซื้อเครื่ องมือเครื่ องจักรตัดอ้ อยโดยโรงงานคํา้ ประกันแล้ ว ควรเปิ ดให้ โรงงานเข้ าถึงสิ นเชื่ อดังกล่ าวเพื่อ
จัดซื้อรถตัดอ้ อยให้ บริการแก่ ชาวไร่ ด้วย ก็จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีช่ ่ วยเพิม่ ปริมาณรถตัดอ้อยและลดปั ญหาอ้ อยไฟไหม้ ก็จะ
ช่ วยแก้ไขปัญหาการเผาอ้ อยให้ บรรลุได้ ตามเป้ าหมาย"นายสิ ริวุทธิ์กล่ าว
อ่ านต่ อได้ ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq03/3013512
ข้ อมูลเบื้องต้ น เมื่อเปลีย่ นแปลงราคานํา้ ตาลดิบทุกๆ 1 เซ็นต์ ต่อปอนด์ จะมีโอกาส
เปลีย่ นแปลงราคาอ้ อยประมาณ 40 บาทต่ อตันอ้ อย และการแข็งหรื ออ่ อนค่ าเงินทุกๆ
1 บาทต่ อเหรียญสหรัฐอเมริกา ก็จะมีโอกาสเปลีย่ นแปลงราคาอ้ อยประมาณ 17 บาท
ต่ อตันอ้ อย (ไม่ รวมค่ า CCS)
ข้ อมูลและกราฟราคานํา้ ตาลประจําวัน (day) 24/7/62 ราคาเปิ ดประจําวัน Open
11.94 สู งสุ ดประจําวัน High 12.23 ตํา่ สุ ดประจําวัน Low 11.85 ราคาปิ ดตลาด
ประจําวัน Close 12.06 ในช่ วงระยะสั้นๆแท่ งสีเขียวและแท่ งสีแดง มีการขยับสลับกัน
สะท้ อนถึงแรงซื้อและแรงขายทีม่ กี าํ ลังใกล้ เคียงกัน
ราคานํา้ ตาลตลาดโลกในช่ วงนี้ มีผลกระทบกับราคาอ้ อย 61/62 น้ อยมาก เพราะ
ปริมาณการขายนํา้ ตาลส่ วนใหญ่ ได้ ค่าเฉลีย่ ราคาแล้ ว หากราคานํา้ ตาลในต่ างประเทศ
ขยับสู งขึน้ ก็อาจดันราคานํา้ ตาลในประเทศส่ วนทีเ่ หลือให้ ขยับขึน้ โดยส่ วนต่ างทีจ่ ะ
เอามาคํานวนราคาเพื่อส่ งเข้ าระบบได้ อกี บ้ างเล็กน้ อย

สํ าหรับราคานํา้ ตาลฤดูหีบ 62/63 มีทศิ ทางขยับราคาสู งขึน้ หลายแหล่ งข่ าว
มองในทิศทางเดียวกัน คือ คาดการณ์ นํา้ ตาลทีผ่ ลิตได้ จากทัว่ โลกมีน้อยกว่ า
หรื อใกล้ เคียงกับความต้ องการใช้ สต๊ อคนํา้ ตาลทีค่ งค้ างลดลง จาก
สมมติฐานต่ างๆ โดยรวมคาดว่ า ราคาอ้ อยในฤดู
หีบ 62/63 จะดีกว่ากว่ า
6
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พยากรณ์แนวโน้มผลผลิตอ้อยและนํ้ าตาลทรายฤดูผลิตปี 2562/63

สอน. พยากรณ์ แนวโน้ มผลผลิตอ้ อยและนํา้ ตาลทรายฤดูผลิตปี 2562/63 ส่ อลดลง เหตุเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน
หลังราคาตกตํ่าต่ อเนื่อง เชื่ อดันราคานํา้ ตาลโลกลุ้นแตะ 15 เซนต์ ต่อปอนด์
สอน. คาดอ้อยปี 62/63 ลดลง – นางวรวรรณ ชิ ตอรุ ณ เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย (สอน.)
เปิ ดเผยว่ า สอน. คาดการณ์ ผลผลิตนํา้ ตาลทรายตลาดโลกฤดูการผลิตปี 2562/63 จะตํ่ากว่ าฤดูการผลิตทีผ่ ่ านมา เนื่องจากนักวิเคราะห์
มองสถานการณ์ ภัยแล้ งจะรุ นแรงขึน้ ประกอบกับราคาอ้ อยทีต่ กตํ่าต่ อเนื่องมา 3-4 ปี ส่ งผลให้ เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทีม่ ีราคา
ดีกว่ า หลังจากนั้นประเมินแนวโน้ มราคานํา้ ตาลโลกจะเข้ าสู่ จุดสมดุลระหว่ างการผลิตและการบริ โภคนํา้ ตาล ทําให้ ระดับราคานํา้ ตาล
ทรายดิบตลาดโลกกลับมาสู่ ระดับราคา 15 เซนต์ ต่อปอนด์ ซึ่งเป็ นต้ นทุนทีท่ าํ ให้ ประเทศผลิตอ้อยและนํา้ ตาลทรายอยู่ได
“ขณะนี้ สอน. ยังคงติดตามปัจจัยพืน้ ฐานของสถานการณ์ ภัยแล้ งและราคานํา้ ตลาดโลกอย่ างใกล้ ชิด โดยเฉพาะภัยแล้ งทีม่ ี
ผลกระทบต่ อผลผลิตไทยและอินเดียเป็ นสํ าคัญ ขณะที่จีน อินโดนีเซียยังคงมีความต้ องการบริโภคเพิม่ ขึน้ ต่ อเนื่อง รวมถึงราคา
นํา้ มันทีป่ รั บตัวสู งขึน้ ส่ งผลให้ บราซิลนําอ้ อยไปผลิตเอทานอลแทนการส่ งออกนํา้ ตาล ทั้งยังมีการเก็งกําไรจากการซื้อขายล่ วงหน้ า
ทําให้ ราคานํา้ ตาลโลกกลับเข้ าสู่ จุดสมดุลได้ ”นางวรวรรณ กล่ าว
สํ าหรับอ้ อยของไทยฤดูการผลิตปี 2561/62 ทีป่ ิ ดหีบไปล่ าสุ ดมีปริมาณอ้ อยเข้ าหีบ 130 ล้ านตัน มีปริ มาณนํา้ ตาลทรายทีผ่ ลิต
ได้ ประมาณ 14.5 ล้านตัน แม้ ปริ มาณอ้ อยจะลดลง 4 ล้ านตัน แต่ ปริมาณนํา้ ตาลใกล้ เคียงกับปี ทีผ่ ่ านมา เห็นได้ จากค่ าความหวานทีส่ ู ง
จากประสิ ทธิภาพโรงงานทีเ่ พิม่ ทําให้ ภาพรวมตัวเลขผลผลิตสู งกว่ าทีป่ ระเมินไว้ และสามารถส่ งออกได้ ประมาณ 12 ล้านตัน เป็ น
ภาวะเดียวกับอินเดียทีผ่ ลผลิตก็เหลือบริโภคในประเทศ ทําให้ ปริมาณนํา้ ตาลโลกมีสต็อกล้ นเกินความต้ องการในฤดูนี้
นางวรวรรณ กล่ าวว่ า ปัจจุบันราคานํา้ ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ ก ส่ งมอบเดือนก.ค. 2563 อยู่ทปี่ ระมาณ 13.06 เซนต์ ต่อ
ปอนด์ เพิม่ ขึน้ เล็กน้ อย ซึ่งทางบริษัทอ้ อยและนํา้ ตาลไทย (อนท.) พยายามทําราคาขายนํา้ ตาลล่ วงหน้ าในระดับราคาทีไ่ ม่ ให้ ตํ่ากว่ า 13
เซนต์ ต่อปอนด์ เพื่อไม่ ให้ ราคาอ้ อยทีจ่ ะคํานวณขั้นต้ นฤดูการผลิตปี 2562/63 ตกตํ่า
อย่ างไรก็ตาม กรณีทคี่ ําสั่ งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาขายปลีกนํา้ ตาลทราย
ในประเทศ 2 ฤดูการผลิต ที่จะครบกําหนดสิ้ นเดือนก.ย.นี้ นั้น อาจมีการออกเป็ นพระราชกฤษฎีกาแก้ ไขเฉพาะบางมาตราเพื่อให้ ทุก
อย่ างดําเนินไปปกติ แต่ ก็มีกฤษฎีกาบางท่ านเสนอว่ าให้ กาํ หนดแบบไม่ กาํ หนด คงต้ องหารื อกับนายวิษณุ เครื องาม รอง
นายกรัฐมนตรีทดี่ ูแลกฎหมายอีกครั้ง
ส่ วนร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้ อยและนํา้ ตาลทราย ทีส่ อน. ยกร่ างใหม่ ได้ ปรับปรุงบางมาตรา เตรียมเสนอให้ รมว.
อุตสาหกรรมคนใหม่ พจิ ารณาอีกครั้ง หากไม่ ต้องแก้ ไขก็ไม่ ต้องทําประชาพิจารณ์ จากนั้นก็เข้ าสู่ วาระการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ
ได้ ทนั ที
นางวรวรณ กล่าวถึงความคืบหน้ าการลงทุนใหม่ ของโรงงานนํา้ ตาลในไทย ว่ า ล่ าสุ ดมีเอกชน
2 รายใหญ่ เตรียมเปิ ดโรงงาน
7
นํา้ ตาลใหม่ 2 แห่ งภายในปี นี้ ทีจ่ ังหวัดอํานาจเจริ ญ 1 แห่ งของบริษัท มิตรผล จํากัด นํ้าตาลยีห่ ้ อมิตรผล และทีจ่ ังหวัดสกลนครอีก 1
แห่ งของบริ ษัท ไทยรุ่ งเรื องอุตสาหกรรม จํากัด นํา้ ตาลยีห
่ ้ อลิน ส่ งผลให้ ไทยมีโรงงานนํา้ ตาลทั้งหมด 56 โรง จากปัจจุบนั

มีท้งั หมด 54 โรง

ชาวไร่ออ้ ยยังต้องลุน้ ภัยแล้ง-ราคาตลาดโลกชี้ ชะตารายได้ฤดูหีบใหม่

เกาะติดภัยแล้ งใกล้ ชิดหวัน่ กระทบผลผลิตอ้ อยปี 62/63 ลดลงได้ อกี หลังคาดปิ ดหีบอ้ อยฤดูนีป้ ี 61/62 ลดลงประมาณ 4 ล้ าน
ตัน ขณะที่ราคานํา้ ตาลตลาดโลกขยับขึน้ เล็กน้ อยหวังดันราคาอ้ อยขั้นต้ นฤดูใหม่ สูงกว่ า 700 บาทต่ อตัน ชาวไร่ เกาะติดม.44สิ้นสุ ด
ทางเลือกไปต่ อลอยตัวนํา้ ตาลก.ย.นีแ้ ล้ วยังไงต่ อ จีย้ ้ อนดูราคานํา้ ตาลลดแต่ สินค้ าไม่ เห็นลด
นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อาํ นวยการสํ านักบริหารอ้ อยและนํ้าตาลทราย เปิ ดเผยว่ า ขณะนีท้ ุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องกําลังติดตามภาวะ
ภัยแล้ งใกล้ ชิดเนื่องจากหากแล้ งจัดต่ อเนื่องจะส่ งผลกระทบต่ อปริมาณอ้ อยในฤดูผลิตปี 2562/63 ทีจ่ ะมีการเปิ ดหีบในปลายปี นีไ้ ด้
ขณะเดียวกันจากระดับราคาอ้ อยในช่ วง 1-2 ปี ทีผ่ ่ านมาไม่ สูงมากนักตามทิศทางราคาตลาดโลกส่ งผลให้ ไม่ มีแรงจูงใจในการขยาย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้ อยเพิม่ เติม ดังนั้นหากไทยต้ องประสบภัยแล้ งและราคาตลาดโลกตกตํ่าต่ อเนื่องอาจกระทบให้ ปริ มาณอ้อยลดลงต่ อ
ได้ อกี จากฤดูหีบปี 2561/62 ทีป่ ระเมินการปิ ดหีบล่ าสุ ดจะมีอ้อย 131 ล้ านตันลดลงจากฤดูหีบทีผ่ ่ านมาประมาณ 4 ล้ านตัน
“ อ้ อยปี นีเ้ รามีปริ มาณลดลงแต่ ภาพรวมนํา้ ตาลทรายใกล้ เคียงกับปี ทีผ่ ่ านมาเนื่องจากความสามารถการผลิตนํา้ ตาลต่ อตันอ้ อย (ยิลด์ )
เพิม่ ขึน้ เป็ น 111 กิโลกรัมต่ อตันอ้ อย อย่ างไรก็ตามกรณีกรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีความหวานตามขั้นบันไดเพิม่ อีกวันที่ 1 ต.ค.
2562-30 ก.ย. 2564 เป็ น 3 บาทต่ อลิตรจากขณะนี้ 1 บาทต่ อลิตรซึ่งจะมีผลกระทบต่ อการใช้ นํา้ ตาลทรายในประเทศลดลงแต่ จะไปมี
ผลชัดเจนในปี 2563 แต่ ก็ยงั เชื่ อว่ าอุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตต่ อเนื่องทําให้ การใช้ นํา้ ตาลทรายภาพรวมยังสู งขึน้ ทีจ่ ะไปชดเชย
ส่ วนทีล่ ดไปได้ ”นายบุญถิ่นกล่ าว
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อาํ นวยการสํ านักงานกองทุนอ้ อยและนํา้ ตาลทราย(กท.) กล่าวว่า ราคานํา้ ตาลทรายดิบตลาดโลกยัง
แกว่ งตัวตามทิศทางนํา้ มันโดยการส่ งมอบล่ วงหน้ าเดือนก.ค. 2563 ปรับขึน้ มาอยู่ 14 เซนต์ ต่อปอนด์ ขณะที่บริษัทอ้ อยและนํา้ ตาล
ไทย จํากัด (อนท.) ทําราคานํา้ ตาลส่ งออกไปแล้ ว 73%ของฤดูการผลิตปี 61/62 เฉลีย่ ราคา 13.57 เซนต์ ต่อปอนด์ ดังนั้นคาดว่ าราคา
ขั้นสุ ดท้ายของฤดูผลิตนีจ้ ะไม่ ตํ่ากว่ าราคาอ้ อยขั้นต้ นทีก่ าํ หนดไว้ 700 บาทต่ อตัน
“ ราคาอ้ อยขั้นต้ นฤดูใหม่ ปี 62/63 หากดูราคาตลาดโลกล่วงหน้ าขณะนี้คงจะดีกว่ า 700 บาทต่ อตันแต่ จะมากน้ อยแค่ ไหนก็คงต้ อง
ติดตามราคาตลาดโลก ขณะทีฤ่ ดูการผลิต 61/62 นั้นชาวไร่ อ้อยเองได้ รับเพิม่ จากปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลจัดงบสนับสนุนตันละ 50
บาทและกองทุนอ้ อยฯนําเงินทีจ่ ะได้ รับมาจ่ ายล่ วงหน้ าอีกตันละ 53 บาทก็ทาํ ให้ ชาวไร่ อ้อยเฉลีย่ ได้ รับค่ าอ้อยเป็ น 803 บาทต่ อตันที่
ความหวาน 10 ซีซีเอส “นายวีระศักดิ์กล่ าว
นายชัยวัฒน์ คําแก่ นคูณ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่ อ้อยนํา้ พอง จังหวัดขอนแก่ น กล่าวว่า ชาวไร่ คงต้ องติดตามกรณีคําสั่ ง
ม.44 ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ลอยตัวราคานํา้ ตาลทรายในประเทศทีจ่ ะสิ้นสุ ดคําสั่ งในสิ้ นเดือนกันยายนนี้รัฐจะ
ดําเนินการอย่ างไรต่ อไปโดยให้ เกิดประโยชน์ ต่อระบบอย่ างแท้ จริง ซึ่งทีผ่ ่ านมาจะเห็นว่ าการลอยตัวราคานํา้ ตาลทรายส่ งผลให้ ราคา
ขายปลีกนํา้ ตาลในประเทศปรับลดลงตามราคาตลาดโลกนับตั้งแต่ ต้นปี 2561 นั้นกลับพบว่ าสิ นค้ าทีใ่ ช้ นํา้ ตาลทรายเป็ นวัตถุดิบ
โดยเฉพาะเครื่ องดื่มกลับไม่ ได้ ลดราคาแต่ อย่ างใด ดังนั้นรัฐควรจะมองในประเด็นดังกล่ าวเพื่อตัดสิ นใจในการดูแลราคานํา้ ตาลทราย
ในประเทศหลังจากนีด้ ้ วย
8
รายงานข่ าวจากสํ านักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย(สอน.) พบว่ า ราคาสํ ารวจนํา้ ตาลทรายในประเทศเฉลีย่ เดือน
มีนาคม 2562 พบว่ าราคานํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลีย่ อยู่ที่ 17.48 บาทต่ อกิโลกรัม(กก.) ลดลงจากมี.ค. 61 ประมาณ 0.54 บาทต่ อ
กก. ราคานํา้ ตาลขาวธรรมดาอยู่ที่ 15.22 บาทต่ อกก. ลดลงจากมี.ค.61 ประมาณ 1.82 บาทต่ อกก.

#ปั จจัยหลักกระทบหุน้ กลุ่มนํ้าตาล

ภัยแล้ ง ปัจจัยหลักกระทบการผลิตนํา้ ตาล ขณะราคาผันผวนตามตลาดโลก ผู้ผลิต
หวังรัฐปลดล็อคและงบสนับสนุน ทั้งดูแลราคาอ้ อยขั้นต้ นฤดูการผลิต ปี 62/63 ทีม่ ี
แนวโน้ มตกตํา่ ปรับโครงสร้ างตามแนวทางลอยตัวราคานํา้ ตาล และกําหนดมาตรการ
ลดอ้ อยไฟไหม้ ให้ ตดั อ้ อยสด 100% เยียวยา
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า ราคานํา้ ตาลเป็ นสินค้ าทีอ่ งิ กับตลาดโลก และปี 2562 ถือเป็ นปี ที่
ท้ าทายภาคอุตสาหกรรมไทยไม่ น้อย ซึ่งไทยต้ องเผชิญปัจจัยกดดันเพิม่ ขึน้ ทั้ง
มาตรการกีดกันทางค้ าทีไ่ ม่ ใช่ ภาษีในประเด็นต่ าง ๆ ทีม่ กั เกิดขึน้ กับสินค้ าเกษตรและ
อาหารบ่ อยครั้ง สงครามการค้ าของ สหรัฐฯ และการตอบโต้ ของประเทศทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบ อาจเป็ นเหตุให้ ห่วงโซ่ อุปทานเปลีย่ นแปลงไป รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ
ด้ วย การหันไปใช้ วตั ถุดบิ ทีเ่ หลือใช้ จากการผลิตนํา้ ตาลกากหรื อชานอ้ อยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ าจึงกลายเป็ นขุมทรัพย์ ใหม่ ทจี่ ะนําไปต่ อยอดธุรกิจของผู้ผลิตนั้น ๆ
ทั้งนี้ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเสี่ยงทีจ่ ะต้ องพบกับความผันผวนต่ อ
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศเป็ นอย่ างมาก ขณะทีใ่ นปี 2562 นี้ มี
รายงานว่ าปรากฏการณ์ เอลนีโญจะมาเร็วกว่าทุกปี ทําให้ ปริมาณฝนตก จะน้ อยกว่ า
ค่ าเฉลีย่ ปกติ จึงทําให้ ปีนีป้ ระเทศไทยมีความเสี่ยงต่ อการเกิดภัยแล้ ง ทุกภูมภิ าค โดย
ภัยแล้ งหนักทีเ่ กิดขึน้ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็ นช่ วงทีก่ าํ ลังเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตอ้ อยเพื่อออกสู่ ตลาด อาจทําให้ ผลผลิตอ้ อยได้ รับความ เสียหาย และอาจช่ วย
ดันราคาอ้ อยในช่ วงนีใ้ ห้ ขยับขึน้ ได้
แต่ อย่ างไรก็ตามภาพรวมราคาอ้ อยในปี 2562 อาจยังให้ ภาพทีห่ ดตัวอยู่ ตามแนวโน้ ม
ราคานํา้ ตาลทรายดิบในตลาดโลกทีอ่ ยู่ในช่ วงขาลง เนื่องจากผลผลิตอ้ อยในตลาดโลก
อยู่ในระดับสู งโดยเฉพาะบราซิล จึงคาดว่ าราคาอ้ อยเฉลีย่ ในปี 2562 อาจอยู่ที่ 750760 บาทต่ อตัน หรื อหดตัว 1.3-2.6% เมื่อเทียบกับปี ก่ อน
จากผลของภัยแล้ งในปี 2562 ทีม่ าเร็วและยาวนานขึน้ อาจไม่ ได้ ทาํ ให้ ราคาเพิม่ ขึน้
มากนัก แต่ จะมีผลต่ อปริมาณผลผลิตทีล่ ดลง โดยภัยแล้ งในปี 2562 น่ าจะมี
ผลกระทบอยู่ในวงจํากัด เนื่องจากพื้นทีท่ ไี่ ด้ รับผลกระทบส่ วนใหญ่ อยู่ในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะส่ งผลต่ อ ภาพรวมรายได้ เกษตรกรในปี 2562 ให้
หดตัวเพิม่ ขึน้ ไปอยู่ที่ 1.2-1.6% เทียบกับปี ก่ อน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ เดิมทีห่ ด
ตัว 0.4-0.8% จากปี ก่ อน โดยมูลค่ าความเสียหายจากภัยแล้ งปี 2562 ประเมินไว้ ว่าอยู่
ที่ 15,300 ล้ านบาท หรื อ 0.1% ของจีดพี ี
สอดคล้ องกับ "บุญถิ่น โคตรศิริ" ผู้อาํ นวยการสํานักบริหารอ้ อย และนํา้ ตาลทราย ซึ่ง
ได้ เคยให้ มุมมองต่ อภาพรวมอ้ อย และนํา้ ตาลในปี นีไ้ ว้ ว่าจากปัญหาภาวะภัยแล้ งที่
เกิดขึน้ ส่ งผลกระทบต่ อปริมาณอ้ อยในฤดูผลิตปี 2562/63 ทีจ่ ะเปิ ดหีบในปลายปี นีไ้ ด้
ขณะเดียวกันจากระดับราคาอ้ อยในช่ วง 1-2 ปี ทีผ่ ่านมาไม่ สูงมากนักตามทิศทางราคา
ตลาดโลก ส่ งผลให้ ไม่ มแี รงจูงใจในการขยายพื้นทีเ่ พาะปลูกอ้ อยเพิม่ เติม ดังนั้น หาก
ไทยต้ องประสบภัยแล้ ง และราคาตลาดโลกตกตํา่ ต่ อเนื่อง อาจกระทบให้ ปริมาณอ้ อย
ลดลงต่ อได้ อกี จากฤดูหีบปี 2561/62 ทีป่ ระเมินการปิ ดหีบล่ าสุ ดจะมีอ้อย 131 ล้ านตัน
ลดลงจากฤดูหีบทีผ่ ่านมาประมาณ 4 ล้ านตัน
ด้ านวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อาํ นวยการสํานักงานกองทุนอ้ อยและนํา้ ตาลทราย หรื อ
กท. เปิ ดเผยถึงราคานํา้ ตาลทรายดิบตลาดโลกว่ ายังแกว่ งตัวตามทิศทางนํา้ มัน โดย
การส่ งมอบล่ วงหน้ าเดือน ก.ค. 2563 ปรับขึน้ มาอยู่ 14 เซนต์ ต่อปอนด์ ขณะทีบ่ ริษทั
อ้ อยและนํา้ ตาลไทย จํากัด หรื อ อนท. ได้ ทาํ ราคานํา้ ตาลส่ งออกไปแล้ ว 73% ของฤดู
การผลิตปี 61/62 เฉลีย่ ราคา 13.57 เซนต์ ต่ อปอนด์ ดังนั้นคาดว่ าราคาขั้นสุ ดท้ ายของ
ฤดูผลิตนี้ จะไม่ ตาํ่ กว่ าราคาอ้ อยขั้นต้ นทีก่ าํ หนดไว้ 700 บาทต่ อตัน

"ราคาอ้ อยขั้นต้ นฤดูใหม่ ปี 62/63 หากดูราคาตลาดโลกล่ วงหน้ าขณะนีค้ ง

จะดีกว่ า 700 บาทต่ อตันแต่ จะมากน้ อยแค่ ไหนก็คงต้ องติดตามราคา
ตลาดโลก ขณะที่ฤดูการผลิต 61/62 นั้นชาวไร่ อ้อยเองได้ รับเพิม่ จาก
ปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลจัดงบสนับสนุนตันละ 50 บาท และกองทุนอ้ อย
ฯนําเงินที่จะได้ รับมาจ่ ายล่ วงหน้ าอีก ตันละ 53 บาทก็ทําให้ ชาวไร่ อ้อย
เฉลีย่ ได้ รับค่ าอ้ อยเป็ น 803 บาทต่ อตันที่ความหวาน 10 ซีซีเอส"
หวังรัฐปลดล็อกลอยตัวราคานาตาล
"ชัยวัฒน์ คําแก่ นคูณ" นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่ อ้อยนํา้ พอง จังหวัด
ขอนแก่น กล่ าวถึงสิ่ งที่เกษตรกรต้ องการจากรัฐบาลว่ า ชาวไร่ คงต้ อง
ติดตามกรณีคาํ สั่ ง ม.44 ของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่จะ
ประกาศปลดล็อกลอยตัวราคานํา้ ตาลทรายในประเทศ ที่จะสิ้นสุ ดคําสั่ ง
ในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหลังจากนั้น รัฐจะดําเนินการอย่ างไรต่ อไป
โดยให้ เกิดประโยชน์ ต่อระบบอย่ างแท้ จริง ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่ าการ
ลอยตัวราคานํา้ ตาลทรายส่ งผลให้ ราคาขายปลีกนํา้ ตาลในประเทศปรับ
ลดลงตามราคาตลาดโลกนับตั้งแต่ ต้นปี 2561 นั้นกลับพบว่ าสินค้ าที่ใช้
นํา้ ตาลทรายเป็ นวัตถุดบิ โดยเฉพาะเครื่ องดื่ม กลับไม่ ได้ ลดราคาแต่ อย่ าง
ใด ดังนั้นรัฐควรจะมองในประเด็นดังกล่ าวเพื่อตัดสิ นใจในการดูแลราคา
นํา้ ตาลทรายในประเทศหลังจากนีด้ ้ วย
ขณะที่ "นราธิป อนันตสุ ข" หัวหน้ าสํ านักงานสหพันธ์ ชาวไร่ อ้อยแห่ ง
ประเทศไทย และหัวหน้ าสํ านักงานสมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 7 เปิ ดเผยว่ า
สิ่ งที่ชาวไร่ อ้อยคาดหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ เข้ ามาเร่ งแก้ ไขอุตสาหกรรมอ้ อยและ
นํา้ ตาลทรายมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ การดูแลราคาอ้ อยขั้นต้ นฤดูการผลิต
ปี 62/63 ที่มีแนวโน้ มตกตํ่าใกล้ เคียงกับปี ที่แล้ ว การปรับโครงสร้ างตาม
แนวทางลอยตัวราคานํา้ ตาลที่ระเบียบปฏิบัติขณะนีม้ ีผลทําให้ รายได้
กองทุนนํา้ ตาลทรายลดลงเห็นว่ าควรจะต้ องปรับปรุ ง และการกําหนด
มาตรการลดอ้ อยไฟไหม้ ให้ ตัดอ้ อยสด 100% ในระยะ 3 ปี ที่ชาวไร่ กังวล
ว่ าจะกระทบต่ อภาพรวมเพราะอาจทําไม่ ได้

ทั้งนี้ ราคาอ้ อยขั้นต้ นฤดูผลิตปี 2562/63 หากราคานํา้ ตาล
ทรายตลาดโลกยังเคลื่อนไหวในระดับปัจจุบันคาดว่ าจะอยู่
ระดับไม่ เกิน 700 บาทต่ อตันซึ่งใกล้ เคียงกับฤดูผลิตทีผ่ ่านมา
ซึ่งชาวไร่ อ้อยไม่ ค้ ุมทุนการผลิต จึงต้ องการให้ รัฐเข้ ามาแก้ ไข
ด้ วยการหามาตรการช่ วยเหลื
อเพิม่ ราคาอ้ อยให้ ชาวไร่ ได้ มี
9
ความคุ้มทุนมากขึน้ ส่ วนจะเป็ นแนวทางใดก็คงอยู่ทนี่ โยบาย
รัฐ.
ที่มา : ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกบั พีน่ ้ องชาวไร่ อ้อยและโรงงานนํา้ ตาล
ทีผ่ ่านเกณฑ์ การคัดเลือกและได้ รับรางวัล ชาวไร่ อ้อยดีเด่ นและ
โรงงานนํา้ ตาลดีเด่ น ประจําปี
2562 จากสํ านักงาน
คณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัลชาวไร่ อ้อยดีเด่ นและโรงงานนํา้ ตาลดีเด่ น มอบโดย
รัฐมตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8
สิ งหาคม 2562 สถานทีโ่ รงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่ น
ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี่ กรุ งเทพ
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สอน. ชี้ข้ ึนภาษีนํ้าหวาน
ไม่กระทบอุตฯอ้อย-นํ้าตาลทราย
“สุ ริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ” ให้ ความเชื่ อมัน่ ชาวไร่ อ้อยทุกปัญหามีทางออก ยืนยันรัฐบาลพร้ อม
ช่ วยเหลือเพื่อให้ อุตสาหกรรมอ้ อยดีขนึ้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยัน
รัฐบาลพร้ อมให้ ความช่ วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ อ้อย โดยได้ สั่งการให้ สํานักงาน
คณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย (สอน.) ดูแลในเรื่ องของราคาอ้ อยอย่างใกล้ ชิด
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสุ ริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้
การต้ อนรับนายประภัตร โพธสุ ธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
คณะสมาคมชาวไร่ อ้อย จาก 36 สมาคม 4 องค์ กร ประกอบด้ วย ชมรมสถาบันชาวไร่ อ้อย
อีสานเหนือ สมาพันธ์ ชาวไร่ อ้อยแห่ งประเทศไทย สหพันธ์ ชาวไร่ อ้อยแห่ งประเทศไทย
และสหสมาคมชาวไร่ อ้อยแห่ งประเทศไทย จํานวน 50 คน ทีไ่ ด้ มาร่ วมแสดงความยินดี
ในโอกาสเข้ ารับตําแหน่ ง พร้ อมกับขอให้ กระทรวงอุตสาหกรรมช่ วยเหลือใน 4 เรื่ องหลัก
คือ
1. สถานการณ์ อ้อยในฤดูกาลผลิต ปี 62/63 ทีค่ าดว่ าจะตกตํา่
2. การขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบตั ใิ นการขนส่ งอ้ อยเข้ าสู่ โรงงานในช่ วงฤดูเปิ ดหีบ
อ้ อย
3. ข้ อกังวลในการปฏิบตั ติ ามมาตรการอ้ อยไฟไหม้ ซึ่งเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เห็นชอบตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
4. การขอสนับสนุนสินเชื่ อจากภาครัฐเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้ อยอย่ างครบวงจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ าวว่ า กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ ได้ นิ่งนอน
ใจ โดยได้ สั่งการให้ สํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย (สอน.) ติดตามสถาน
การฺ ณ์ราคานํา้ ตาลทรายในตลาดโลกอย่ างใกล้ชิด
ว่ าจะส่ งผลกระทบต่ ออุตสาหกรรม
นํา้ ตาลในประเทศมากน้ อยเพียงใด พร้ อมหาแนวทางช่ วยเหลือดูแลปัญหาราคาอ้ อยทีต่ าํ่
กว่ าต้ นทุนผลิต สําหรับประเด็นการขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบัตใิ นการขนส่ งอ้ อยเข้ า
นโยบายการจัดการภาครัฐ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สู่ โรงงานในช่ วงฤดูเปิ ดหีบอ้ อย มอบหมายให้ สอน. ประสานกับกรมทางหลวง กระทรวง
และความเป็ นอยู่ของพี่นอ้ งชาวไร่ออ้ ยและโรงงาน
คมนาคม ส่ วนกรณีปัญหาอ้ อยไฟไหม้ ขอให้ เกษตรกรร่ วมมือกันในการปฏิบัตติ ามมติ
นํ้าตาลเป็ นอย่างมาก ในช่วงนี้ มีข่าวเกี่ยวกับราคาอ้อยที่
คณะรัฐมนตรี อย่ างไรก็ตามหากมีปัญหาในการดําเนินการให้ นํามาหารื อร่ วมกันเพื่อหา
1,000 บาทต่อตัน ซึ่งมีความเป็ นไปได้ท่ีจะผลักดันให้
แนวทางแก้ ไขต่ อไป ด้ านการขอสนับสนุนสินเชื่ อจากภาครัฐเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เกิดขึ้น
โดยไม่มีประเด็นหรือข้อพิพาทกับประเทศ
ผลิตอ้ อยอย่ างครบวงจรนั้น ขอให้ เร่ งรัดการปล่ อยสินเชื่ อตามโครงการส่ งเสริมสินเชื่ อ
สมาชิ ก WTO
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้ อยอย่ างครบวงจรโดยเร็ว และได้ มอบหมายให้ สอน.
สําหรับการจัดการไร่ออ้ ยและการผลิตนํ้าตาลปี 62/63
หารื อกับ ธกส. ให้ ทาํ ความเข้ าใจกับ ธกส. ในทุกพื้นทีแ่ ล้ ว
มีพ้ ืนฐานที่สาํ คัญต้องร่วมกันผลักดัน เพื่อความมัน่ คง
ของอาชี พ เช่น ใส่ป๋ ยบํ
ุ ารุงตออ้อยที่มีอยู่ในมือให้ออ้ ย
4 องค์กร ชาวไร่ออ้ ย เข้าพบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ฟื้ น การซ่อมอ้อยในพื้นที่เสียหายเพื่อเพิ่มตันอ้อยและ
การได้ตอในปี ถัดไป การเพิ่มความหวานโดยใส่ป๋ ยทํ
ุ า พาณิ ชย์ เพื่ อแจ้งปัญหาความเดื อดร้อน
ให้ออ้ ยสมบูรณ์ เป็ นต้น
หากราคาอ้อยขยับขึ้นระดับ 1,000 บาทต่อตัน จาก
ข่าว นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ ฉบับวันที่ 1 ถึง 4
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สิงหาคม 62 ที่ได้นําเสนอ พื้นที่หลายแห่ง อ้อยถูกล้ม
ตอหรือทิ้งอ้อยไปแล้ว ก็ขอให้พิจารณาวิเคราะห์อย่าง
เป็ นเหตุและผล มองให้เป็ นจังหวะและโอกาส เพื่อการ
วางแผนฟื้ นฟูและสะสางปั ญหาค้างเก่า
นางวรวรรณ ชิตอรุ ณ เลขาธิ การคณะกรรมการอ้อย
และนํ้าตาลทราย เปิ ดเผยว่า จากกรณี ท่ มี ีการตัง้ ข้อสังเกตถึง
เรื่ องของผลกระทบจากการขึ้นภาษี ความหวาน อาจทําให้
ภาคเอกชนหลายรายเปลี่ยนสูตรการผลิตสิ นค้า โดยใช้สารให้
ความหวานแทนนํ้าตาล ซึ่งในอนาคตจะทําให้ความต้องการ
อ้อยที่นํามาใช้ผลิตนํ้าตาลลดลง หวัน่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
โดยสถานการณ์ออ้ ยและนํ้าตาลของไทยในช่วงที่ผา่ น
มา พบว่า มีการขยายตัวของพื้ นที่ปลูกอ้อยซึ่งมีปริ มาณอ้อย
เข้าหีบและผลผลิตนํ้าตาลสูงขึ้นต่อเนื่ องโดยเฉลี่ย 12-14%
ในขณะที่ปริ มาณการบริ โภคนํ้าตาลในประเทศและการ
ส่งออกนํ้าตาลมีอตั ราการขยายตัวค่อนข้างคงที่ ประมาณ 56% ต่อปี สง่ ผลให้ปริ มาณสต๊อกนํ้าตาลของไทยเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับภาวะราคาอ้อยและราคานํ้าตาลในตลาดโลกยัง
ทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ่า ยิ่งเป็ นแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมอ้อย
และนํ้าตาลของไทยและอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งของราคาอ้อยที่
ตกตํ่า
การขึ้นภาษี ความหวานอาจเป็ นเพียงสาเหตุหนึ่ ง
เท่านั้น ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการบริ โภคนํ้าตาล ปัจจุบนั
กระแสนิ ยมการบริ โภคนํ้าตาลของคนไทยที่ให้ความสนใจกับ
มารักษาสุขภาพลดการบริ โภคนํ้าตาลลงตามกระแสนิ ยม

ปั ญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล ที่เข้ามาส่งผลกระทบค่อนข้าง
รุ นแรง การปรับตัวของผูเ้ กี่ยวข้อง แทบจะทําอะไร เพื่อประคับประคอง
สถานกานการณ์ให้ผอ่ นหนักเป็ นเบาไม่ได้ ยังทิ้งเรื่ องค้าง "การจ่ายเงิน
ช่วยปั จจัยการผลิต 50 บาทต่อตันอ้อย ในงวดที่ 2 ล่าช้ามาก นับจากวัน
ปิ ดหี บถึงตอนนี้ก็ประมาณ 5 เดือน" ย้อนดูความยากลําบากที่สะสมมา
อย่างต่อเนื่อง
1)มีออ้ ยมากถึง 134 ล้านตัน ในปี การผลิต 60/61 ฝนตกในฤดูหีบ เกิด
ปั ญหาอ้อยค้างไร่ รายได้ขาดหายไปจากอ้อยที่ตกค้างคาไร่ ต้องรอตัด
ข้ามปี ค่าตัดและขนส่งแพงเพราะต้องทอยอ้อยออกมา ตออ้อยถูกยํ่า
เสี ยหาย ส่งผลยาวถึงผลผลิตอ้อยตํ่าลง
2)อ้อยลดลงเหลือ 131 ล้านตัน ในปี การผลิต 61/62 เกิดจากภาวะฝนน้อย
กว่าปรกติ ตันอ้อยรวมยังลดลงไม่มาก เพราะมีพ้ืนที่ใหม่จากการเพิ่มของ
โรงงานนํ้าตาล ผลผลิตตันต่อไร่ ลดลงจากฝนน้อยและตออ้อยที่เคยถูกยํา่
มีอตั ราการงอกตํ่า
3)แนวโน้มอ้อยลดลงมาก สําหรับปี การผลิต 62/63 เกิดจากราคาอ้อยตํ่า
กว่าต้นทุน ฝนแล้งมากจนต้องรื้ ออ้อยทิง้ ชาวไร่ มีหนี้สินค้างตั้งแต่ปี
60/61 และ 61/62 ทําให้ไม่มีกาํ ลังในการปลูกและบํารุ งตออ้อย รวมทั้ง
ต้องขายเครื่ องมือหรื อที่ดิน
4)มาตรการอ้อยสด 70% บนฐานค่าแรงงานที่สูงขึ้นและยังหาแรงงานได้
ยาก มีนโยบายสนับสนุนลงทุนรถตัดอ้อยดอกเบี้ยตํ่า แต่ปริ มาณอ้อย
ลดลง แปลงอ้อยไม่ได้เตรี ยมสําหรับรถตัดอ้อย เงินทุนมีนอ้ ยไม่พอ
ลงทุน ชาวไร่ จึงไม่มีแรงที่จะทํา
5)ความไม่ชดั เจนของราคาอ้อย ข่าวราคานํ้าตาลตลาดโลก อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า นโยบายภาครัฐประกาศช่วยพืชเกษตร 5
รายการ แต่ไม่มีพืชอ้อย การเก็บภาษีความหวานที่จะประกาศใช้ ทําให้
แนวโน้มการใช้น้ าํ ตาลในประเทศลดลง
6)การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของโรงงานนํ้าตาลบางแห่ง ที่มีนโยบาย
ช่วยเหลือค่าปลูกอ้อย 63/64 เกี่ยวกับ เงินช่วยค่าปลูกอ้อย 500 บาทต่อไร่
การประกันราคาอ้อยที่ 800 บาทต่อตัน เป็ นเพียงการสร้างความเชื่อมัน่
เล็กๆเพื่อรักษาสถานการณ์
7)การเพิ่มมูลค่าอ้อยและนํ้าตาลด้วยอุตสาหกรรม 4.0 เป็ นเรื่ องที่ดี แต่ยงั
ต้องเรี ยนรู ้ ใช้เงินลงทุน สร้างตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เป็ นงานระยะกลาง
และยาว ผลสําเร็ จใช้เวลานานกว่า 3 ปี จึงจะเห็นเป็ นรู ปร่ าง คงไม่มีเวลา
รอ ทุนที่มีคงไปไม่ถึง
8)ค่าปั จจัยการเกษตร ปุ๋ ยเคมี สารเคมีกาํ จัดแมลงและวัชพืช เครื่ องมือ
และอุปกรณ์การเกษตร ทุกรายการที่นาํ มาใช้ในไร่ ออ้ ย มีอตั ราเพิ่มขึ้น
การใส่เงินเพิ่ม บนเงินทุนที่มีอยูน่ อ้ ยลงบนแปลงอ้อย เมื่อคํานวนกลับ
แล้ว ชาวไร่ แทบจะไม่คุม้ ค่า
จากตัวอย่างปั ญหาที่สะท้อนภาพให้เห็น มีความสําคัญมากที่ระดับ
นโยบายของรัฐบาล จะต้องเร่ งแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ ว ทําให้เกิด
ความชัดเจน เพราะความทุกข์ยากลําบากและภาระหนี้สิน เป็ นชีวติ จริ ง
ของเกษตรกร ผูเ้ ป็ นฐานรากที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่
มัน่ คงของประเทศไทย

การจัดการแมลงศัตรู พืช มีวธิ ี การหลายอย่างที่สามารถนํามาใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความรุ นแรงของการระบาด
ในการจัดการทางด้านวิชาการของชาวไร่ และโรงนํ้าตาล อาจจะ
เลือกใช้วธิ ี การที่แตกต่างกัน เพื่อลดความเสี ยหายของผลผลิต
การเกษตร เช่น
1)การจัดการเฝ้าระวังหรื อการกําจัดแมลงศัตรู พชื ด้วยวิธีการ
ทางกายภาพ (Physical) โดยใช้กบั ดัก (Trap) หรื อแสงไฟล่อ
แมลง หากแมลงศัตรู พืชติดกับดักที่วางไว้ จะเป็ นสัญญานบอก
ถึงการมีหรื อการเริ่ มระบาด การจัดการทางกายภาพจะรวมถึง
การใช้ไม้ตี การใช้กาวจับ ในการจัดการต้องมีการวางแผนใน
การใช้แรงงาน
2)การจัดการโดยใช้แนวทางเคมี (Chemical) ฉี ดพ่นเพื่อให้โดน
ตัวหรื อแมลงศัตรู พืชสัมผัส เป็ นวิธีการที่อาจได้ผลในการกําจัด
แมลงที่มีการระบาดในวงกว้าง ข้อเสี ยที่ตอ้ งระมัดระวัง
เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีในขณะใช้งาน การตกค้างหลังการ
ใช้งานและแมลงที่เป็ นประโยชน์ก็จะถูกกําจัดด้วย
3)การจัดการโดยใช้วธิ ี การทางธรรมชาติ (Biological) โดย
ปล่อยแมลงกลุ่มนักล่า (Predator) หรื อเชื้อรา เพื่อช่วยกําจัด
แมลงศัตรู พืช เนื่องจากแมลงแต่ละชนิด มีแมลงที่กาํ จัดกันเอง
ตามธรรมชาติ แต่ในระยะหลัง แมลงที่มีประโยชน์มีจาํ นวน
น้อยลง จากการถูกกําจัดโดยสารเคมีหรื อมีการเผาไร่
การจัดการตัก๊ แตนในไร่ ออ้ ยที่ชาวไร่ นิยมใช้ โดยการจับมา
ทอดกิน ก็เป็ นแนวทางที่ดี เนื12่องจากตัก๊ แตนที่นาํ มาทําอาหารจะ
มีโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ แต่สิ่งที่ตอ้ งระมัดระวัง เมื่อมีตก๊ั แตน
ระบาดชาวไร่ ในพื้นที่ตอ้ งวางแผนไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่น เพื่อจะ
ไม่ตกค้างเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

