
จดหมายข่าว1 ปีที ่3 ฉบับที ่11 (เดือนเกรกฎาคมถึงกนัยายน พ.ศ.2562) ฉบบัเตรียมออ้ย

ทิศทางการตดัอ้อยเข้าหีบในอนาคต กาํลงัเปลีย่นแปลงไปจากการใช้

แรงงานจากคน เป็นการใช้รถตัดอ้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจาก แรงงานภาค

เกษตรกรรมมีน้อยลง ค่าจ้างแรงงานมีอตัราสูงขึน้ อ้อยไฟไหม้เป็นประเด็น

ส่ิงแวดล้อมและฝุ่นขนาดเลก็ PM2.5 การต้องปรับโครงสร้างระบบการเกบ็เกีย่ว

นี้ ในเชิงลกึมีส่ิงทีค่วรทราบและพงึระวงัหลายด้าน เช่น

1)การใช้รถตดัอ้อยกบัแปลงอ้อยทีม่รีะยะห่างร่องอ้อย ไม่เหมาะสม ตออ้อยจะถูกเหยยีบ

ยํา่เสียหายจากทั้งรถตดัอ้อยและรถบรรทุกอ้อย อตัรางอกของตออ้อยในรอบใหม่ลดลง ทาํ

ให้ตนัต่อไร่ในฤดูถัดไปลดลง อายุการไว้ตออ้อยจะลดลง ต้นทุนการปลูกอ้อยจะสูงขึน้

2)ในกรณีทีเ่กดิฝนตกในฤดูเกบ็เกีย่ว รถตดัอ้อยจะทาํงานไม่ได้ รถตดัจะตดิหล่ม พดัลม

เป่าใบอ้อยไม่สะอาด นับจากวนัฝนตกถึงวนัทีจ่ะทาํงานได้ปรกติ อาจใช้เวลามากถึง 3 - 7

วนั (ขึน้อยู่กบัปริมาณฝนทีต่กมากน้อย) อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานต้องหยุดหีบอ้อย

3)การใช้รถตดัอ้อยแบบตนีตะขาบ จะช่วยลดการบดอดัดนิและลดปัญหารถตดัอ้อยตดิ

หล่มได้ แต่แปลงอ้อยในประเทศไทย มขีนาดค่อนข้างเลก็และระยะทางอยู่ห่างกนั การ

เคล่ือนย้ายรถตดัอ้อยจงึทาํได้ยาก ทาํให้ไม่เหมาะสมกบัรถตดัอ้อยแบบตนีตะขาบ

4)ในหลายพื้นที่ เน้นอ้อยทีม่คีวามสูง เพ่ือให้ผลผลติอ้อยต่อไร่ได้มาก อ้อยทีสู่งมากจะล้ม

ได้ง่าย ตวัตดัยอดจะตดัไม่ถึง อ้อยทีไ่ด้จะมยีอดและใบปนเข้ามามาก เม่ือส่งเข้าหีบ ส่วน

ยอดและใบจะดูดซับนํา้ตาลออกจากการผลติ ทาํให้นํา้ตาลต่อตนัอ้อยลดลงได้

5)การปลูกอ้อยในลกัษณะทีม่รีะยะแถวส้ันเน่ืองจากแปลงอ้อยมขีนาดเลก็ จะทาํให้รถตดั

อ้อยต้องกลบัรถบ่อย ทาํให้เสียเวลาตดัอ้อยและการกลบัตวัของรถตดั จะบดทบัตออ้อยพื้นที่

ขอบแปลงทุกแถว ผลผลติอ้อยส่วนนี้ จะลดลงมากเพราะตอเสียหาย

6)การใช้กระเช้าขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับอ้อยท่อนจากรถตดัอ้อย จะช่วยให้รถตดัอ้อย

ทาํงานมากกว่าการใช้รถบรรทุกมารองรับอ้อยท่อนโดยตรง แต่ต้องมกีารลงทุนซ้ือกระเช้า

ขนาดใหญ่เพิม่ และต้องมรีถไถไว้ช่วยลากกระเช้าอย่างน้อย 3 ชุดต่อรถตดัอ้อย 1 คนั

7)รถตดัอ้อยขนาดใหญ่ สามารถทาํงานได้ 250 ถึง 400 ตนัต่อวนั ทดแทนแรงงานได้ 100

ถึง 150 คนต่อวนั หากรถตดัอ้อยเกดิชํารุดเสียหายในฤดูหีบมากกว่า 10 วนั (อาจดีๆ เสียๆ

สลบัวนัหรือเสียต่อเน่ืองหลายวนั) กจ็ะมคีวามเส่ียงสูงมากทีจ่ะตดัอ้อยไม่หมด

8)เศษใบอ้อยทีไ่ด้จากการทาํงานของรถตดัอ้อย ต้องหาทางนํามาใช้ประโยชน์ อาจเป็นการ

เกบ็ใบอ้อยมาเป็นเช้ือเพลงิเสริม พรวนคลุกใบฝังดนิเพ่ือเพิม่ค่า OM และธาตุอาหารดนิ

หากจดัการไม่เหมาะสม เผาใบอ้อยทิง้หลงัตดั กจ็ะเสียประโยชน์อย่างน่าเสียดาย

9)การจดัรถและเคร่ืองมือบริการบํารุงรักษารถตดัอ้อยประจาํวนั เช่น เป่าลมทาํความ

สะอาดลดฝุ่นสะสม เปลีย่นมดีสับท่อนและมดีตดัโคน เตมินํา้มนัเช้ือเพลงิและนํา้มนัไฮโดร

ลคิ เป็นต้น เป็นส่ิงทีจ่ะต้องลงทุนและมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิทีจ่ะเกดิขึน้ควบคู่กบัรถตดัอ้อย

การวางแผนเตรียมการ การคิดให้ครบถ้วนทั้งด้านบวกและลบ จึงมี

ความสําคัญมาก ทีต้่องทาํความเข้าใจและมมีาตรการต่างๆมารองรับความเส่ียง

เพ่ือให้ผลผลติทีเ่กิดจากการลงทุนมีความคุ้มค่า ไม่สร้างภาระและปัญหาใหม่ใน

อนาคต 1



ฤดูการผลติปี 2562/63 (ปีหน้า)

และนับต่อเน่ืองไป 3 ปี ตามมติการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี วันองัคาร 11

มิถุนายน 2562 มีประเด็นสําคัญที่

ชาวไร่อ้อยและโรงงานนํา้ตาลจะต้อง

เตรียมงาน สรุปเน้ือหาโดยย่อ

เกีย่วกบัการลดอ้อยไฟไหม้

1)มาตรการทางกฏหมาย ออกกฏ

ระเบียบกาํหนดปริมาณรับซ้ืออ้อย

ไฟไหม้เข้าหีบของโรงงานนํา้ตาล

โดยในฤดูการผลติปี 2562/63 จะรับ

ไม่เกนิร้อยละ 30 ต่อวนั (ปีทีผ่่านมา

มีอ้อยไฟไหม้ประมาณ 60 %) โดย

จะรับซ้ือไปเร่ือยๆ จนไม่มีอ้อยไฟ

ไหม้เข้าโรงนํา้ตาลเลยภายในปี 2565

หรือ ภายใน 3 ปี

2)มาตรการสนับสนุนส่งเสริม

สินเช่ือเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลติอ้อยครบวงจรปี 2562 ถึง 64

สนับสนุนการผลติรถตัดอ้อยไทย ให้

เพยีงพอกบัความต้องการและ

ส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

รถตัดอ้อย/เคร่ืองจักรกลเกษตร จด

ทะเบียนเคร่ืองจักรตามกฎหมายกบั

กรมโรงงาน ใช้เป็นสินทรัพย์คํา้

ประกนักบัแหล่งเงินกู้ได้

3)มาตรการขอความร่วมมือบริหาร

จัดการ ในปี 62/63 พืน้ทีป่ลอดการ

เผาอ้อยใน 5 จังหวดัต้นแบบ ตัดอ้อย

สด 100 % กาญจนบุรี ราชบุรี

ชัยภูมิ เลย อุตรดิตถ์ ลดการเผาอ้อย

รอบชุมชนในรัศมี 5 กโิลเมตร และ

รอบโรงงานนํา้ตาลในรัศมี 10

กโิลเมตร บูรณาการความร่วมมือกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การกาํหนดคิว

รับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้

เงนิคา่ออ้ย-ราคาออ้ย
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รายได้การขายอ้อยซ่ึงเป็นเงนิทีพ่ีน้่องชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการส่งอ้อยเข้าหีบกบั

โรงงานนํา้ตาล มาจากการคดิและคาํนวนหลายอย่าง ขอสรุปโดยย่อๆ เพ่ือจะได้ทราบเง่ือนไขและ

ทีม่า โดยปัจจยัรายได้ของชาวไร่อ้อยในแต่ละปี อาจมคีวามแตกต่างกนั

1)ค่าอ้อยข้ันต้น ได้มาจากการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานราคานํา้ตาลและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง จะ

ประกาศก่อนเปิดหีบ เพ่ือเอามาจ่ายค่าอ้อยทีส่่งเข้าหีบคดิตามจาํนวนตนัอ้อย สําหรับการผลติที่

ผ่านมา ปี 61/62 ประกาศที ่700 บาทต่อตนั เงนินีจ้ะจ่ายในระหว่างการส่งอ้อยเข้าหีบ

2)ค่าคุณภาพอ้อย คดิจากค่าความหวานละ 6% สําหรับปี 61/62 คาํนวนจาก 6% ของราคา

อ้อย 700 บาทต่อตนั คดิเป็นเงนิ 42 บาทต่อ 1 ซีซีเอสต่อ 1 ตนั หากอ้อยมค่ีาความหวานมาก เงนิ

ค่าซีซีเอสกจ็ะมากขึน้ เงนินีจ่้ายในระหว่างหีบคู่กบัเงนิค่าอ้อยขั้นต้น คดิตามตนัอ้อยและค่าความ

หวานทีว่ดัได้

3)ค่าอ้อยสด ชาวไร่ทีส่่งอ้อยกบัโรงงานนํา้ตาลแต่ละแห่งจะได้ค่าอ้อยสดไม่เท่ากนั เพราะมี

อ้อยสดและอ้อยไฟไหม้แตกต่างกนั โดยหักเงนิจากอ้อยไฟไหม้ 30 บาทต่อตนัอ้อย แล้วแบ่งให้

อ้อยสด การคาํนวนจะจ่ายออกมาให้ตอนปิดหีบแล้ว สําหรับปี 61/62 นี ้มคืีนกลบัให้อ้อยไฟไหม้ 

10 บาทต่อตนั

4)เงินช่วยปัจจัยการเกษตร สอน.ขออนุมตังิบประมาณจากกระทรวงการคลงั เพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อนของชาวไร่ กาํหนดไว้ 50 บาทต่อตนั แต่ไม่เกนิ 5,000 ตนัต่อราย แบ่งเป็น 2 งวด 

คือ งวด 1 ส่งอ้อยนับจากเปิดหีบถึง 31/1/62 และงวด 2 นับจาก 1/2/62 ถึงวนัปิดหีบ ตอนนี้

ประกาศจ่ายบางส่วนงวดที ่1 แล้ว

5)เงินช่วยปัจจัยการเกษตร แหล่งเงนิมาจากกองทุนอ้อยและนํา้ตาลทราย สําหรับปี 61/62 

กาํหนดไว้ที ่53 บาทต่อตนั จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด การตดัรอบนับเหมือนกบัเงนิ 50 บาทต่อตนั

อ้อย ได้ทยอยจ่ายงวด 1 มาแล้ว 13 คร้ัง สําหรับงวด 2 จ่ายเงนิออกมาแล้ว 5 คร้ัง

6)เงนิค่าอ้อยขั้นสุดท้าย (อาจม)ี คาํนวนจากรายได้และต้นทุนการจดัการนํา้ตาล การขายนํา้ตาล

และโมลาส โดยหากผลลพัธ์ของการทาํงานดกีว่าการตั้งสมตฐิานราคาอ้อยขั้นต้น กจ็ะมค่ีาอ้อย

เพิม่จากราคาอ้อยขั้นต้น และราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนี ้กเ็อามาคาํนวน 6% เป็นค่าซีซีเอสส่วนต่าง

ให้ด้วย

7)การซ้ือขายอ้อย ในบางแหล่งอ้อย อาจมคีวามซับซ้อนมากขึน้ ชาวไร่อ้อยยงัอาจมข้ีอตกลง

พเิศษ หรือมเีงนิพเิศษ เพิม่เตมิแตกต่างนอกเหนือจากปรกต ิหลายเร่ืองจะไม่อยู่ในระบบอ้อยและ

นํา้ตาล เช่น เงนิค่าขนส่งอ้อยทางไกล เงนิค่าเหยยีบเบรค เงนิเป้าค่าส่งอ้อยครบตามสัญญา เป็น

ต้น

8)ในบางพื้นทีม่กีารรับซ้ือใบอ้อย เช่น นครสวรรค์ สุโขทยั กาํแพงเพชร สระแก้ว สุพรรณบุรี 

เป็นต้น ชาวไร่อ้อยจะมรีายได้จากการขายใบอ้อยเพ่ือเป็นเช้ือเพลงิเสริมให้กบัโรงไฟฟ้า เป็นเงนิ

รายได้เพิม่เตมินอกเหนือจากการขายอ้อย สําหรับรายได้ส่วนนี ้จะไม่อยู่ในการคาํนวนของระบบ

อ้อยและนํา้ตาล

หมายเหตุ :

ชาวไร่ทีม่กีารขายขาดอ้อยเหมาแปลง หรือขายขาดส่งเข้าลานอ้อย จะได้รับค่าอ้อยตามเง่ือนไขที่

ได้ตกลงไว้กบัผู้รับซ้ือ เช่น ซ้ือขาดยกแปลงโดยไม่ทราบว่ามกีีต่นั ตกลงราคาขายเป็นตนัอ้อย

เหมาค่าตดัและค่าความหวาน เป็นต้น



ในฤดูซ่อมบํารุงของโรงงานนํา้ตาล เป็นโอกาส

ทีด่ีต่อการวเิคราะห์เพ่ือเกบ็ความสูญเสียต่างๆ มาทาํ

ความเข้าใจ จุดเส่ียงทีท่าํให้เกดิความสูญเสียนํา้ตาล ใน

เบื้องต้นเกีย่วกบั "นํา้ตาลต่อตันอ้อย" ทีห่ายไป ว่ามา

จากสาหตุอะไรได้บ้าง ซ่ึงการคํานวนในอุดมคติอ้อย

1,000 กโิลกรัม (1 ตัน) ทีค่วามหวาน 10 CCS ควรจะมี

นํา้ตาลออกมา 100 กโิลกรัม

1)การสกดัทีไ่ม่ดีของลูกหีบคั้นนํา้อ้อย Loss in

bagasse อาจเกดิจากการสับเตรียมอ้อยไม่ละเอยีด ตั้งค่า

ลูกหีบไม่ดี ลูกหีบสึกหรอ แรงกดลูกหีบไม่พอ หีบอ้อย

ข้ามชุดลูกหีบ เดินลูกหีบเกนิกาํลงั ส่งผลให้กากอ้อย

หวานและช้ืน เกดินํา้ตาลสูญหายไปกบักากอ้อย

2)การดึงนํา้ตาลออกจากกากหม้อกรองไม่ดี Loss in

filtercake อาจเกดิจากแรงดันสูญญากาศไม่เพยีงพอ การ

พรมนํา้ร้อนไม่ทัว่แผ่นหม้อกรอง อุณหภูมินํา้ร้อนทีพ่รม

ไม่เพยีงพอ ทาํให้กากหม้อกรองมีความหวานสูง นํา้ตาล

ทีจ่ะผลติได้กจ็ะลดลง

3)การเคี่ยวและการป่ันนํา้ตาลทาํไม่ดี Loss in molasse

อาจเกดิจากการเร่งการเคี่ยวนํา้ตาล ช่างเคี่ยวนํา้ตาลขาด

ประสบการณ์ การจัดลาํดับเคี่ยวไม่เหมาะสม นํา้ตาล

ตกค้างในหม้อป่ันต้องวนกลับมาเคี่ยวใหม่ ทาํให้นํา้ตาล

ติดไปกบัโมลาส(กากนํา้ตาล)

4)การสูญเสียโดยระบุสาเหตุไม่ได้ undetermined

losses เช่น ความผดิพลาดจากตาช่ังนํา้หนักอ้อยและ

นํา้ตาล วเิคราะห์ค่าความหวานอ้อยผดิ วเิคราะห์ผลใน

กระบวนการผลติผดิ นํา้ตาลติดไปกบัไอระเหยของหม้อ

ต้ม นํา้ตาลร่ัวหกลงพืน้ เป็นต้น

หมายเหตุ : แต่ละโรงงานนํา้ตาล อาจมีการกาํหนดหัวข้อ

การวเิคราะห์ความสูญเสียนํา้ตาลทีม่ีรายละเอยีดแตกต่าง

กนั นอกเหนือจากทีไ่ด้ยกตัวอย่างไว้ เช่น วเิคราะห์จาก

นํา้ตาลทีต่ิดไปกบันํา้ เป็นต้น

สอน.มั่นใจร่าง พ.ร.บ.อ้อย-นํา้ตาลใหม่ ตอบโจทย์กติกาการค้า

โลกและข้อ ตกลงบราซิล รวมถึงเปิดกว้างนํานํา้อ้อยไปผลติอย่างอ่ืน 

สนองนโยบายรัฐส่งเสริมไบโออโีคโนมี

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรม การอ้อย

และนํา้ตาลทราย (สอน.) เปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญตัิอ้อยและนํา้ตาล

ทราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ... ซ่ึงสาระของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมุ่งเน้น

ปรับปรุงเน้ือหาทีจ่ะเปิดกว้างให้นํานํา้อ้อยไปผลติผลติภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 

เช่น ไบโอพลาสติก จากเดิมทีก่าํหนดให้นําไปผลติเป็นนํา้ตาลทรายได้

เพยีงอย่างเดียว รวมถึงการกาํหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีจ่ะไม่ขัดหลกั การ

ขององค์การการค้าโลก (WTO)

"ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนีม้ีการแก้ไขหลกัๆ 9 มาตรา จากของเดิมที ่

พ.ร.บ.เก่าใช้มานานตั้งแต่ปี 2527 ทาํให้บทบัญญตัิบางประการไม่สอด

รับกบัพนัธ กรณรีะหว่างประเทศ จนเป็นเหตุให้บราซิลมีการร้องเรียน

ว่า เป็นการอุดหนุนราคา อนัขัดต่อข้อตกลง WTO จึงต้องปรับปรุง

บทบัญญตัิบางมาตราเพ่ือไม่ให้ขัดต่อพนัธกรณีระหว่าง ประเทศ และ

เพิม่เติมให้สามารถ นํานํา้อ้อยไปใช้ในการผลติผลติภัณฑ์อ่ืน เพ่ือ

ประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานนํา้ตาลทรายและผู้บริโภค และระบบ

เศรษฐกจิของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเช้ือเพลงิชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ ซ่ึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก (ออีซีี) หรือโครงการพฒันาเศรษฐกจิชีวภาพ (ไบโออโีค

โนมี)" นางวรวรรณ กล่าว

โดยปัจจุบัน สอน.ได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวบ็ไซต์ 

จากน้ันจะขอความเห็นจากกระทรวงพาณชิย์และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพ่ือสรุปเสนอไปยงัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเห็น 

ชอบก่อนนําเสนอคณะรัฐมน ตรี (ครม.) ชุดใหม่อนุมัติต่อไป.

อ่านต่อได้ที ่: https://www.ryt9.com/s/tpd/3012011
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ร่าง พ.ร.บ.อ้อย-นํา้ตาลใหม่ 

https://www.ryt9.com/s/tpd/3012011
https://www.facebook.com/SUGARCANE4.0E/photos/a.1840425679307295.1073741829.1797336716949525/1841813342501862/?type=3
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

สมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทย : www.tssct.org e-mail address : tssctinfo@gmail.com
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ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อนัเกดิจากการทีม่ฝีน

น้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และ

ครอบคลุมพื้นทีบ่ริเวณกว้าง ทาํให้เกดิการขาดแคลนนํา้ด่ืมนํา้ใช้ พืชพนัธ์ุไม้

ต่างๆ ขาดนํา้ ทาํให้ไม่เจริญเตบิโตตามปกตเิกดิความเสียหาย และความอด

อยากทัว่ไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาตปิระเภทหนึ่งทีเ่กดิขึน้เป็นประจาํ

ทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย

เพราะเป็นบริเวณทีอ่ทิธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ทาํให้

เกดิความอดอยากแร้นแค้น ซ่ึงหากปีใดทีไ่ม่มพีายุเคล่ือนผ่านเลยกจ็ะ

ก่อให้เกดิความแห้งแล้งรุนแรงมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากฝนทิง้ช่วงยาวนาน โดย

ภัยแล้งทีเ่กดิขึน้ทุกปีจะอยู่ระหว่างเดือนมถุินายนต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม

ในช่วงดงักล่าวพืชไร่ทีเ่พาะปลูกจะขาดนํา้ได้รับความเสียหายมนุษย์ - สัตว์

ขาดแคลนนํา้ด่ืมนํา้ใช้ ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีพรวมถึงด้านเศรษฐกจิและ

สังคม ทั้งนีค้วามรุนแรงจะมากหรือน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัปัจจัยหลายด้าน

เช่น ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดนิ ระยะเวลาทีเ่กดิความแห้งแล้ง และ

ขนาดของพื้นทีท่ีม่คีวามแห้งแล้ง เป็นต้น

สาเหตุของการเกดิภัยแล้ง

ปัจจยัทีก่่อให้เกดิภัยแล้งสําหรับประเทศไทยแล้ว นอกจากฝน ยงัมปัีจจยัอ่ืนที่

เป็นองค์ประกอบอกีหลายอย่าง เช่น ระบบการหมุนเวยีนของบรรยากาศ การ

เปลีย่นแปลงส่วนผสมของบรรยากาศ การเปลีย่นแปลงความสัมพนัธ์ระหว่าง

บรรยากาศ กบันํา้ทะเล หรือมหาสมุทร ดงันั้นการเกดิภัยแล้งจงึมใิช่เกดิจาก

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว ซ่ึงพอจะประมวลสาเหตุของการเกดิภัย

แล้งได้ ดงันี้

1. เน่ืองจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนทีร้่อนมากกว่าปกติ

2. เน่ืองจากการพดัพาของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้

3. ความผดิปกตขิองตาํแหน่งร่องมรสุม ทาํให้ฝนตกในพื้นทีไ่ม่ต่อเน่ือง

4. ความผดิปกต ิเน่ืองจากพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนทีผ่่านประเทศไทยน้อย

กว่าปกติ

5. การเปลีย่นแปลงความสมดุลของพลงังานทีไ่ด้รับจากดวงอาทติย์ เช่น การ

เผาพลาสตกิ นํา้มนั และถ่านหิน ทาํให้เกดิรูโหว่ในช้ันโอโซน

6. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากส่วนผสมของ

บรรยากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไอนํา้ ลอยขึน้ไปเคลือบช้ันล่างของช้ัน

โอโซน ทาํให้ความร้อนสะสมอยู่ในอากาศใกล้ผวิโลกมากขึน้ ทาํให้อากาศร้อน

กว่าปกติ

7. การพฒันาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

8. การตดัไม้ทาํลายป่า ทาํให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมอนัเป็นอกี

สาเหตุหนึ่งทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของภูมอิากาศ เช่น 

ฝน อุณหภูม ิและความช้ืน

'สมิทธ'ช้ีภัยแล้งวกิฤติหนักถึงปลายปี ส.ค.-ก.ย.

เป็นอนัตรายสุดไร้ปัจจัยเพิม่นํา้ไม่มีพายุเข้าแม้แต่ลูกเดียว

เตือนรัฐบอกความจริง ปชช. อย่าโยนผดิกนัไปมา แนะปชช.

ใช้นํา้อย่างประหยดักนัอดตาย

เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้ ว่า มาจาก

อทิธิพลเอลนินโญ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทาํให้ภัยแล้ง

จากคล่ืนความร้อนรุนแรงทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ทั้งอนิเดยี ปากสีถาน

ผู้คนตายไปหลายร้อยคน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตามการพยากรณ์

อากาศของทัว่โลกประเมนิว่าถ้าโลกเผชิญภาวะโลกร้อนไปอกี 8 ปี จะ

ทาํให้คาร์บอนไดออกไซด์ เพิม่ขึน้ 400-500 เท่า จะเกดินํา้ท่วมโลก

จากนํา้แข็งขั้วโลกเหนือและใต้ละลาย ทาํให้นํา้ทะเลสูงขึน้จนท่วม

เมืองทีต่ํา่กว่าระดบันํา้ทะเล เช่น กรุงเทพฯ นํา้จะท่วมสูง 4-5 เมตร

เวยีดนาม เซียงไฮ้ ท่วมหนักสุดจะมคีนตายเป็นพนั ๆ คน 'สมทิธ'ช้ี

ภัยแล้งวกิฤตหินักถงึปลายปี ส.ค.-ก.ย.เป็นอนัตรายสุดไร้ปัจจยัเพิม่

นํา้ไม่มพีายุเข้าแม้แต่ลูกเดยีวเตือนรัฐบอกความจริง ปชช. อย่าโยน

ผดิกนัไปมา แนะปชช.ใช้นํา้อย่างประหยดักนัอดตาย

ทุกอย่างวิกฤติของจริง ไม่อยากนึกภาพจะขาดนํา้ไปถึงปีหน้า เพราะ

ถ้าเข้าเดือน ต.ค.-พ.ย. ร่องฝนลงใต้ไปแล้ว ไม่ตกภาคเหนือภาคกลาง อย่าไปเช่ือ

ว่าจะใช้นํา้ก้นเข่ือนได้อีก เพราะกรมชลประทาน มองเห็นระดบันํา้ข้างบนว่ามี

นํา้เหลือ แต่ไม่เคยลงไปดูก้นเข่ือน มีแต่กรวด ทราย ตะกอนดนิ ที่สะสมมาเป็น

10 ปี จริง ๆ มีนํา้ข้างบนนดิเดยีว ได้แต่นั่งภาวนารอให้ฝนตก รัฐบาลและ

หน่วยงานราชการ อย่ามัวแต่โยนความผดิกนั ควรบอกความจริงประชาชน

ชาวนาจะได้ไม่รอปลูกข้าว ถ้าหว่านไปเสียหายขาดทุนยิง่แย่จะอดตายไปใหญ่

แค่นํา้จะกนิยงัไม่มีกนัแล้ว ต่อไปมีเงนิซึ้อนํา้มันใส่รถ แต่ไม่มีเงนิซ้ือนํา้กนิ จะมี

ราคาแพงมาก" นายสมิทธ กล่าว

สําหรับประเทศไทยปีนีภ้ัยแล้งอยู่นานไปถึงปลายปี ตอนนี้

ธรรมชาตส่ิอเค้าให้เห็นแล้วจากการมพีายุคล่ืนลมแรงในทะเลจนีใต้

พดัร่องฝนขึน้ไปประเทศจนีหมด ไม่กลบัลงมาภาคเหนือและภาค

กลางของไทย ฝนเทยีมกท็าํได้น้อย เพราะสภาพอากาศแห้งแล้งมาก

อย่าไปเช่ือนักวชิาการบางคนทีไ่ม่รู้จริง ออกมาบอกว่าฝนจะตก

เพราะมกีลุ่มเมฆ มฝีนตกจุดนั้นจุดนี้ โดยไม่รู้ว่าเป็นเมฆบางอยู่

ระดบัสูง ไม่ใช่เมฆทีต่กมาเป็นฝนได้ “ประเทศไทยมฝีนจะตกได้

จากอทิธิพลร่องฝน และพายุ หากเดือนนี้ และเดือนหน้า ไม่มสีอง

ปัจจยันี้ ประเทศไทยจบแน่ เกดิวกิฤตเิลวร้ายทีสุ่ด ไม่มนีํา้กนิ คน

ไทยต้องช่วยตวัเองโดยการประหยดันํา้ และคนในเมือง เตรียมหาที่

เกบ็ตุนนํา้ ซ้ือหาถังพาสตกิสํารองนํา้ไว้ก่อน ส่วนเกษตรกรให้ขุดบ่อ

หรือสระเลก็เกบ็นํา้ไว้เพ่ือให้มกีนิและสัตว์เลีย้งไม่อดนํา้ตาย ช่วง

อนัตรายสุดในเดือน ส.ค.-ก.ย. ไม่มพีายุจรเข้าเลยสักลูก

5

ปัญหาน้ํา..ภยัแลง้ ????

ภยัแล้ง หรือทุพภกิขภยั (Droughts)
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 นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากดั (TSMC) เปิดเผยว่า พร้อมร่วมมือ

กบัสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย (สอน.) สนับสนุนชาวไร่ตัดอ้อยสด โดยตามทีไ่ด้กาํหนดเป้าหมายให้

โรงงานนํา้ตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกนิร้อยละ 30 ต่อวนั สําหรับปี 2563/64 รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกนิร้อยละ 20

ต่อวนั และปี 2564/65 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบทีร้่อยละ 0-5 ต่อวนั น้ัน ภาคโรงงานนํา้ตาลได้เตรียมการและพร้อม

ร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพ่ือดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ทีส่่งผลกระทบต่อภาพรวม

อุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลไทยทั้งในด้านคุณภาพผลผลติอ้อยเข้าหีบ รวมถึงการก่อปัญหามลพษิด้านส่ิงแวดล้อม

แม้ว่า ภาคโรงงานนํา้ตาลมีความกงัวลว่า ทีผ่่านมาได้มีการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตระหนักถึงผลกระทบจากการจัดเกบ็อ้อยไฟ

ไหม้เข้าหีบมาโดยตลอด รวมถึงดําเนินมาตรการต่างๆ ทีจู่งใจให้แก่ชาวไร่จัดเก็บอ้อยสดและมีมาตรการลงโทษอ้อยไฟไหม้ที่

ชัดเจน ทั้งการหักเงินอ้อยไฟไหม้ การจัดคิวรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ แต่ปัญหาดังกล่าวยงัไม่ทุเลาลงในระดับเป็นทีน่่าพอใจ

 "ทีผ่่านมา ชาวไร่ไม่อยากจะจัดส่งอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ เพราะรู้ว่า จะทาํให้คุณภาพผลผลติอ้อยลดลงและยงัโดนหักเงินค่าอ้อย

ไฟไหม้แต่กต้็องทาํ เพราะค่าใช้จ่ายจัดเกบ็อ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ แม้ทีผ่่านมาโรงงานช่วยเหลือชาวไร่จัดส่งอ้อยสด ทั้ง

เร่ืองของการสนับสนุนรถตัดอ้อยหรือการรับซ้ือใบอ้อย การบริหารจัดการคิวให้อ้อยสดเข้าหีบก่อนแล้วกต็ามแต่ปัญหายงัไม่

ลดลงเท่าทีค่วร ซ่ึงหากภาครัฐมีการช่วยเหลือเพิม่เติมด้านการจัดเกบ็ผลผลติอ้อยสด นอกเหนือมาตรการสนับสนุนสินเช่ือ

ดอกเบีย้ตํ่าแก่ชาวไร่ซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตัดอ้อยโดยโรงงานคํา้ประกนัแล้ว ควรเปิดให้โรงงานเข้าถึงสินเช่ือดังกล่าวเพ่ือ

จัดซ้ือรถตัดอ้อยให้บริการแก่ชาวไร่ด้วย กจ็ะเป็นอกีแนวทางหน่ึงทีช่่วยเพิม่ปริมาณรถตัดอ้อยและลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ กจ็ะ

ช่วยแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย"นายสิริวุทธ์ิกล่าว

อ่านต่อได้ที ่: https://www.ryt9.com/s/iq03/3013512

ข้อมูลเบ้ืองต้น เม่ือเปลีย่นแปลงราคานํา้ตาลดบิทุกๆ 1 เซ็นต์ต่อปอนด์ จะมโีอกาส

เปลีย่นแปลงราคาอ้อยประมาณ 40 บาทต่อตนัอ้อย และการแข็งหรืออ่อนค่าเงนิทุกๆ 

1 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา กจ็ะมโีอกาสเปลีย่นแปลงราคาอ้อยประมาณ 17 บาท

ต่อตนัอ้อย (ไม่รวมค่า CCS)

ข้อมูลและกราฟราคานํา้ตาลประจาํวนั (day) 24/7/62 ราคาเปิดประจาํวนั Open

11.94 สูงสุดประจาํวนั High 12.23 ตํา่สุดประจาํวนั Low 11.85 ราคาปิดตลาด

ประจาํวนั Close 12.06 ในช่วงระยะส้ันๆแท่งสีเขยีวและแท่งสีแดง มกีารขยบัสลบักนั 

สะท้อนถึงแรงซ้ือและแรงขายทีม่กีาํลงัใกล้เคยีงกนั

ราคานํา้ตาลตลาดโลกในช่วงนี ้มผีลกระทบกบัราคาอ้อย 61/62 น้อยมาก เพราะ

ปริมาณการขายนํา้ตาลส่วนใหญ่ ได้ค่าเฉลีย่ราคาแล้ว หากราคานํา้ตาลในต่างประเทศ

ขยบัสูงขึน้ กอ็าจดนัราคานํา้ตาลในประเทศส่วนทีเ่หลือให้ขยบัขึน้ โดยส่วนต่างทีจ่ะ

เอามาคาํนวนราคาเพ่ือส่งเข้าระบบได้อกีบ้างเลก็น้อย

สําหรับราคานํา้ตาลฤดูหีบ 62/63 มีทศิทางขยบัราคาสูงขึน้ หลายแหล่งข่าว

มองในทศิทางเดียวกนั คือ คาดการณ์นํา้ตาลทีผ่ลติได้จากทัว่โลกมีน้อยกว่า

หรือใกล้เคียงกบัความต้องการใช้ สต๊อคนํา้ตาลทีค่งค้างลดลง จาก

สมมติฐานต่างๆ โดยรวมคาดว่า ราคาอ้อยในฤดูหีบ 62/63 จะดีกว่ากว่า 

61/62
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สอน. พยากรณ์แนวโน้มผลผลติอ้อยและนํา้ตาลทรายฤดูผลติปี 2562/63 ส่อลดลง เหตุเกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน

หลงัราคาตกตํ่าต่อเน่ือง เช่ือดันราคานํา้ตาลโลกลุ้นแตะ 15 เซนต์ต่อปอนด์

สอน. คาดอ้อยปี 62/63 ลดลง – นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย (สอน.)

เปิดเผยว่า สอน. คาดการณ์ผลผลตินํา้ตาลทรายตลาดโลกฤดูการผลติปี 2562/63 จะตํ่ากว่าฤดูการผลิตทีผ่่านมา เน่ืองจากนักวเิคราะห์

มองสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงขึน้ ประกอบกบัราคาอ้อยทีต่กตํ่าต่อเน่ืองมา 3-4 ปี ส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนทีม่ีราคา

ดีกว่า หลงัจากน้ันประเมินแนวโน้มราคานํา้ตาลโลกจะเข้าสู่จุดสมดุลระหว่างการผลติและการบริโภคนํา้ตาล ทาํให้ระดับราคานํา้ตาล

ทรายดิบตลาดโลกกลบัมาสู่ระดับราคา 15 เซนต์ต่อปอนด์ ซ่ึงเป็นต้นทุนทีท่าํให้ประเทศผลติอ้อยและนํา้ตาลทรายอยู่ได

“ขณะนี้ สอน. ยงัคงติดตามปัจจัยพืน้ฐานของสถานการณ์ภัยแล้งและราคานํา้ตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภยัแล้งทีม่ี

ผลกระทบต่อผลผลติไทยและอนิเดียเป็นสําคัญ ขณะที่จีน อนิโดนีเซียยงัคงมีความต้องการบริโภคเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง รวมถึงราคา

นํา้มันทีป่รับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้บราซิลนําอ้อยไปผลติเอทานอลแทนการส่งออกนํา้ตาล ทั้งยงัมีการเกง็กาํไรจากการซ้ือขายล่วงหน้า

ทาํให้ราคานํา้ตาลโลกกลบัเข้าสู่จุดสมดุลได้”นางวรวรรณ กล่าว

สําหรับอ้อยของไทยฤดูการผลติปี 2561/62 ทีปิ่ดหีบไปล่าสุดมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 130 ล้านตัน มีปริมาณนํา้ตาลทรายทีผ่ลติ

ได้ประมาณ 14.5 ล้านตัน แม้ปริมาณอ้อยจะลดลง 4 ล้านตัน แต่ปริมาณนํา้ตาลใกล้เคียงกบัปีทีผ่่านมา เห็นได้จากค่าความหวานทีสู่ง

จากประสิทธิภาพโรงงานทีเ่พิม่ ทาํให้ภาพรวมตัวเลขผลผลติสูงกว่าทีป่ระเมินไว้ และสามารถส่งออกได้ประมาณ 12 ล้านตัน เป็น

ภาวะเดียวกบัอนิเดียทีผ่ลผลติกเ็หลือบริโภคในประเทศ ทาํให้ปริมาณนํา้ตาลโลกมีสต็อกล้นเกนิความต้องการในฤดูนี้

นางวรวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันราคานํา้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ส่งมอบเดือนก.ค. 2563 อยู่ทีป่ระมาณ 13.06 เซนต์ต่อ

ปอนด์ เพิม่ขึน้เลก็น้อย ซ่ึงทางบริษัทอ้อยและนํา้ตาลไทย (อนท.) พยายามทาํราคาขายนํา้ตาลล่วงหน้าในระดับราคาทีไ่ม่ให้ตํ่ากว่า 13

เซนต์ต่อปอนด์ เพ่ือไม่ให้ราคาอ้อยทีจ่ะคํานวณข้ันต้นฤดูการผลติปี 2562/63 ตกตํ่า

อย่างไรกต็าม กรณีทีค่ําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาขายปลกีนํา้ตาลทราย

ในประเทศ 2 ฤดูการผลติ ที่จะครบกาํหนดส้ินเดือนก.ย.นี้ น้ัน อาจมีการออกเป็นพระราชกฤษฎกีาแก้ไขเฉพาะบางมาตราเพ่ือให้ทุก

อย่างดําเนินไปปกติ แต่ก็มีกฤษฎกีาบางท่านเสนอว่าให้กาํหนดแบบไม่กาํหนด คงต้องหารือกบันายวษิณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรีทีดู่แลกฎหมายอกีคร้ัง

ส่วนร่างพระราชบัญญตัิ (พ.ร.บ.) อ้อยและนํา้ตาลทราย ทีส่อน. ยกร่างใหม่ได้ปรับปรุงบางมาตรา เตรียมเสนอให้รมว.

อุตสาหกรรมคนใหม่พจิารณาอกีคร้ัง หากไม่ต้องแก้ไขกไ็ม่ต้องทาํประชาพจิารณ์ จากน้ันกเ็ข้าสู่วาระการพจิารณาในข้ันกรรมาธิการ

ได้ทนัที

นางวรวรณ กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทุนใหม่ของโรงงานนํา้ตาลในไทย ว่า ล่าสุดมีเอกชน 2 รายใหญ่ เตรียมเปิดโรงงาน

นํา้ตาลใหม่ 2 แห่งภายในปีนี้ ทีจั่งหวดัอาํนาจเจริญ 1 แห่งของบริษัท มิตรผล จํากดั นํ้าตาลยีห้่อมิตรผล และทีจั่งหวดัสกลนครอกี 1

แห่งของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จํากดั นํา้ตาลยีห้่อลนิ ส่งผลให้ไทยมโีรงงานนํา้ตาลทั้งหมด 56 โรง จากปัจจุบัน

มทีั้งหมด 54 โรง

พยากรณแ์นวโนม้ผลผลิตออ้ยและน้ําตาลทรายฤดผูลิตปี 2562/63



เกาะติดภัยแล้งใกล้ชิดหวัน่กระทบผลผลติอ้อยปี 62/63 ลดลงได้อกีหลงัคาดปิดหีบอ้อยฤดูนีปี้ 61/62 ลดลงประมาณ 4 ล้าน

ตัน ขณะที่ราคานํา้ตาลตลาดโลกขยบัขึน้เลก็น้อยหวงัดันราคาอ้อยข้ันต้นฤดูใหม่สูงกว่า 700 บาทต่อตัน ชาวไร่เกาะติดม.44ส้ินสุด

ทางเลือกไปต่อลอยตัวนํา้ตาลก.ย.นีแ้ล้วยงัไงต่อ จีย้้อนดูราคานํา้ตาลลดแต่สินค้าไม่เห็นลด

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อาํนวยการสํานักบริหารอ้อยและนํ้าตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนีทุ้กฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกาํลงัติดตามภาวะ

ภัยแล้งใกล้ชิดเน่ืองจากหากแล้งจัดต่อเน่ืองจะส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยในฤดูผลติปี 2562/63 ทีจ่ะมีการเปิดหีบในปลายปีนีไ้ด้

ขณะเดียวกนัจากระดับราคาอ้อยในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมาไม่สูงมากนักตามทศิทางราคาตลาดโลกส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการขยาย

พืน้ทีเ่พาะปลูกอ้อยเพิม่เติม ดังน้ันหากไทยต้องประสบภัยแล้งและราคาตลาดโลกตกตํ่าต่อเน่ืองอาจกระทบให้ปริมาณอ้อยลดลงต่อ

ได้อกีจากฤดูหีบปี 2561/62 ทีป่ระเมินการปิดหีบล่าสุดจะมีอ้อย 131 ล้านตันลดลงจากฤดูหีบทีผ่่านมาประมาณ 4 ล้านตัน

“ อ้อยปีนีเ้รามีปริมาณลดลงแต่ภาพรวมนํา้ตาลทรายใกล้เคียงกบัปีทีผ่่านมาเน่ืองจากความสามารถการผลตินํา้ตาลต่อตันอ้อย (ยลิด์)

เพิม่ขึน้เป็น 111 กโิลกรัมต่อตันอ้อย อย่างไรกต็ามกรณีกรมสรรพสามิตจะเกบ็ภาษีความหวานตามข้ันบันไดเพิม่อกีวนัที่ 1 ต.ค.

2562-30 ก.ย. 2564 เป็น 3 บาทต่อลติรจากขณะนี้ 1 บาทต่อลติรซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการใช้นํา้ตาลทรายในประเทศลดลงแต่จะไปมี

ผลชัดเจนในปี 2563 แต่ก็ยงัเช่ือว่าอุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตต่อเน่ืองทาํให้การใช้นํา้ตาลทรายภาพรวมยงัสูงขึน้ทีจ่ะไปชดเชย

ส่วนทีล่ดไปได้”นายบุญถิ่นกล่าว

นายวรีะศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อาํนวยการสํานักงานกองทุนอ้อยและนํา้ตาลทราย(กท.) กล่าวว่า ราคานํา้ตาลทรายดิบตลาดโลกยงั

แกว่งตัวตามทศิทางนํา้มันโดยการส่งมอบล่วงหน้าเดือนก.ค. 2563 ปรับขึน้มาอยู่ 14 เซนต์ต่อปอนด์ ขณะที่บริษัทอ้อยและนํา้ตาล

ไทย จํากดั (อนท.) ทาํราคานํา้ตาลส่งออกไปแล้ว 73%ของฤดูการผลติปี 61/62 เฉลีย่ราคา 13.57 เซนต์ต่อปอนด์ดังน้ันคาดว่าราคา

ข้ันสุดท้ายของฤดูผลตินีจ้ะไม่ตํ่ากว่าราคาอ้อยข้ันต้นทีก่าํหนดไว้ 700 บาทต่อตัน

“ ราคาอ้อยข้ันต้นฤดูใหม่ปี 62/63 หากดูราคาตลาดโลกล่วงหน้าขณะนี้คงจะดีกว่า 700 บาทต่อตันแต่จะมากน้อยแค่ไหนกค็งต้อง

ติดตามราคาตลาดโลก ขณะทีฤ่ดูการผลิต 61/62 น้ันชาวไร่อ้อยเองได้รับเพิม่จากปัจจัยการผลติที่รัฐบาลจัดงบสนับสนุนตันละ 50

บาทและกองทุนอ้อยฯนําเงินทีจ่ะได้รับมาจ่ายล่วงหน้าอกีตันละ 53 บาทกท็าํให้ชาวไร่อ้อยเฉลีย่ได้รับค่าอ้อยเป็น 803 บาทต่อตันที่

ความหวาน 10 ซีซีเอส “นายวรีะศักดิ์กล่าว

นายชัยวฒัน์ คําแก่นคูณ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนํา้พอง จังหวดัขอนแก่น กล่าวว่า ชาวไร่คงต้องตดิตามกรณคีําส่ัง

ม.44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลอยตัวราคานํา้ตาลทรายในประเทศทีจ่ะส้ินสุดคําส่ังในส้ินเดือนกนัยายนนี้รัฐจะ

ดําเนินการอย่างไรต่อไปโดยให้เกดิประโยชน์ต่อระบบอย่างแท้จริง ซ่ึงทีผ่่านมาจะเห็นว่าการลอยตัวราคานํา้ตาลทรายส่งผลให้ราคา

ขายปลกีนํา้ตาลในประเทศปรับลดลงตามราคาตลาดโลกนับตั้งแต่ต้นปี 2561 น้ันกลบัพบว่าสินค้าทีใ่ช้นํา้ตาลทรายเป็นวัตถุดิบ

โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมกลบัไม่ได้ลดราคาแต่อย่างใด ดังน้ันรัฐควรจะมองในประเด็นดังกล่าวเพ่ือตัดสินใจในการดูแลราคานํา้ตาลทราย

ในประเทศหลงัจากนีด้้วย

รายงานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย(สอน.) พบว่า ราคาสํารวจนํา้ตาลทรายในประเทศเฉลีย่เดือน

มีนาคม 2562 พบว่าราคานํา้ตาลทรายขาวบริสุทธ์ิเฉลีย่อยู่ที ่17.48 บาทต่อกโิลกรัม(กก.) ลดลงจากมี.ค. 61 ประมาณ 0.54 บาทต่อ

กก. ราคานํา้ตาลขาวธรรมดาอยู่ที ่15.22 บาทต่อกก. ลดลงจากมี.ค.61 ประมาณ 1.82 บาทต่อกก.
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ชาวไร่ออ้ยยงัตอ้งลุน้ภยัแลง้-ราคาตลาดโลกช้ีชะตารายไดฤ้ดหีูบใหม่



ภัยแล้ง ปัจจยัหลกักระทบการผลตินํา้ตาล ขณะราคาผนัผวนตามตลาดโลก ผู้ผลติ

หวงัรัฐปลดลอ็คและงบสนับสนุน ทั้งดูแลราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลติ ปี 62/63 ทีม่ี

แนวโน้มตกตํา่ ปรับโครงสร้างตามแนวทางลอยตวัราคานํา้ตาล และกาํหนดมาตรการ

ลดอ้อยไฟไหม้ให้ตดัอ้อยสด 100% เยยีวยา

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา ราคานํา้ตาลเป็นสินค้าทีอ่งิกบัตลาดโลก และปี 2562 ถือเป็นปีที่

ท้าทายภาคอุตสาหกรรมไทยไม่น้อย ซ่ึงไทยต้องเผชิญปัจจยักดดนัเพิม่ขึน้ ทั้ง

มาตรการกดีกนัทางค้าทีไ่ม่ใช่ภาษีในประเดน็ต่าง ๆ ทีม่กัเกดิขึน้กบัสินค้าเกษตรและ

อาหารบ่อยคร้ัง สงครามการค้าของ สหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศทีไ่ด้รับ

ผลกระทบ อาจเป็นเหตุให้ห่วงโซ่อุปทานเปลีย่นแปลงไป รวมทั้งปัจจยัทางธรรมชาติ

ด้วย การหันไปใช้วตัถุดบิทีเ่หลือใช้จากการผลตินํา้ตาลกากหรือชานอ้อยเพ่ือผลติ

กระแสไฟฟ้าจงึกลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่ทีจ่ะนําไปต่อยอดธุรกจิของผู้ผลตินั้น ๆ

ทั้งนี ้ภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มคีวามเส่ียงทีจ่ะต้องพบกบัความผนัผวนต่อ

ปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศเป็นอย่างมาก ขณะทีใ่นปี 2562 นี ้มี

รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะมาเร็วกว่าทุกปีทาํให้ปริมาณฝนตก จะน้อยกว่า

ค่าเฉลีย่ปกต ิจงึทาํให้ปีนีป้ระเทศไทยมคีวามเส่ียงต่อการเกดิภัยแล้ง ทุกภูมภิาค โดย

ภัยแล้งหนักทีเ่กดิขึน้เดือนมนีาคม-พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นช่วงทีก่าํลงัเกบ็เกีย่ว

ผลผลติอ้อยเพ่ือออกสู่ตลาด อาจทาํให้ผลผลติอ้อยได้รับความ เสียหาย และอาจช่วย

ดนัราคาอ้อยในช่วงนีใ้ห้ขยบัขึน้ได้

แต่อย่างไรกต็ามภาพรวมราคาอ้อยในปี 2562 อาจยงัให้ภาพทีห่ดตวัอยู่ ตามแนวโน้ม

ราคานํา้ตาลทรายดบิในตลาดโลกทีอ่ยู่ในช่วงขาลง เน่ืองจากผลผลติอ้อยในตลาดโลก

อยู่ในระดบัสูงโดยเฉพาะบราซิล จงึคาดว่าราคาอ้อยเฉลีย่ในปี 2562 อาจอยู่ที ่750-

760 บาทต่อตนั หรือหดตวั 1.3-2.6% เม่ือเทยีบกบัปีก่อน

จากผลของภัยแล้งในปี 2562 ทีม่าเร็วและยาวนานขึน้ อาจไม่ได้ทาํให้ราคาเพิม่ขึน้

มากนัก แต่จะมผีลต่อปริมาณผลผลติทีล่ดลง โดยภัยแล้งในปี 2562 น่าจะมี

ผลกระทบอยู่ในวงจาํกดั เน่ืองจากพื้นทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะส่งผลต่อ ภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี 2562 ให้

หดตวัเพิม่ขึน้ไปอยู่ที ่1.2-1.6% เทยีบกบัปีก่อน เม่ือเทยีบกบัการคาดการณ์เดมิทีห่ด

ตวั 0.4-0.8% จากปีก่อน โดยมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งปี 2562 ประเมนิไว้ว่าอยู่

ที ่15,300 ล้านบาท หรือ 0.1% ของจดีพีี

สอดคล้องกบั "บุญถิ่น โคตรศิริ" ผู้อาํนวยการสํานกับริหารอ้อย และนํา้ตาลทราย ซ่ึง

ได้เคยให้มุมมองต่อภาพรวมอ้อย และนํา้ตาลในปีนีไ้ว้ว่าจากปัญหาภาวะภัยแล้งที่

เกดิขึน้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยในฤดูผลติปี 2562/63 ทีจ่ะเปิดหีบในปลายปีนีไ้ด้ 

ขณะเดยีวกนัจากระดบัราคาอ้อยในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมาไม่สูงมากนักตามทศิทางราคา

ตลาดโลก ส่งผลให้ไม่มแีรงจูงใจในการขยายพื้นทีเ่พาะปลูกอ้อยเพิม่เตมิ ดงันั้น หาก

ไทยต้องประสบภัยแล้ง และราคาตลาดโลกตกตํา่ต่อเน่ือง อาจกระทบให้ปริมาณอ้อย

ลดลงต่อได้อกีจากฤดูหีบปี 2561/62 ทีป่ระเมนิการปิดหีบล่าสุดจะมอ้ีอย 131 ล้านตนั

ลดลงจากฤดูหีบทีผ่่านมาประมาณ 4 ล้านตนั

ด้านวรีะศักดิ์ ขวญัเมือง ผู้อาํนวยการสํานกังานกองทุนอ้อยและนํา้ตาลทราย หรือ 

กท. เปิดเผยถึงราคานํา้ตาลทรายดบิตลาดโลกว่ายงัแกว่งตวัตามทศิทางนํา้มนั โดย

การส่งมอบล่วงหน้าเดือน ก.ค. 2563 ปรับขึน้มาอยู่ 14 เซนต์ต่อปอนด์ ขณะทีบ่ริษทั

อ้อยและนํา้ตาลไทย จาํกดั หรือ อนท. ได้ทาํราคานํา้ตาลส่งออกไปแล้ว 73% ของฤดู

การผลติปี 61/62 เฉลีย่ราคา 13.57 เซนต์ ต่อปอนด์ ดงันั้นคาดว่าราคาขั้นสุดท้ายของ

ฤดูผลตินี ้จะไม่ตํา่กว่าราคาอ้อยขั้นต้นทีก่าํหนดไว้ 700 บาทต่อตนั
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"ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูใหม่ปี 62/63 หากดูราคาตลาดโลกล่วงหน้าขณะนีค้ง
จะดกีว่า 700 บาทต่อตันแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องติดตามราคา
ตลาดโลก ขณะที่ฤดูการผลติ 61/62 นั้นชาวไร่อ้อยเองได้รับเพิม่จาก
ปัจจัยการผลติที่รัฐบาลจัดงบสนับสนุนตันละ 50 บาท และกองทุนอ้อย
ฯนําเงนิที่จะได้รับมาจ่ายล่วงหน้าอกี ตันละ 53 บาทกท็ําให้ชาวไร่อ้อย
เฉลีย่ได้รับค่าอ้อยเป็น 803 บาทต่อตันที่ความหวาน 10 ซีซีเอส"

หวงัรัฐปลดลอ็กลอยตัวราคานาตาล

"ชัยวฒัน์ คาํแก่นคูณ" นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนํา้พอง จังหวดั
ขอนแก่น กล่าวถึงส่ิงที่เกษตรกรต้องการจากรัฐบาลว่า ชาวไร่คงต้อง
ติดตามกรณคีาํส่ัง ม.44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะ
ประกาศปลดล็อกลอยตัวราคานํา้ตาลทรายในประเทศ ที่จะส้ินสุดคาํส่ัง
ในส้ินเดือนกนัยายนนี้ ซ่ึงหลงัจากนั้น รัฐจะดาํเนินการอย่างไรต่อไป
โดยให้เกดิประโยชน์ต่อระบบอย่างแท้จริง ซ่ึงที่ผ่านมาจะเห็นว่าการ
ลอยตัวราคานํา้ตาลทรายส่งผลให้ราคาขายปลกีนํา้ตาลในประเทศปรับ
ลดลงตามราคาตลาดโลกนับตั้งแต่ต้นปี 2561 นั้นกลบัพบว่าสินค้าที่ใช้
นํา้ตาลทรายเป็นวตัถุดบิโดยเฉพาะเคร่ืองด่ืม กลบัไม่ได้ลดราคาแต่อย่าง
ใด ดงันั้นรัฐควรจะมองในประเดน็ดงักล่าวเพ่ือตัดสินใจในการดูแลราคา
นํา้ตาลทรายในประเทศหลงัจากนีด้้วย

ขณะที่ "นราธิป อนันตสุข" หัวหน้าสํานักงานสหพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง
ประเทศไทย และหัวหน้าสํานักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า
ส่ิงที่ชาวไร่อ้อยคาดหวงัที่จะเห็นรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่เข้ามาเร่งแก้ไขอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํา้ตาลทรายมี 3 ประเดน็หลกัๆ คือ การดูแลราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลติ
ปี 62/63 ที่มีแนวโน้มตกตํ่าใกล้เคยีงกับปีที่แล้ว การปรับโครงสร้างตาม
แนวทางลอยตัวราคานํา้ตาลที่ระเบียบปฏิบัติขณะนีม้ีผลทําให้รายได้
กองทุนนํา้ตาลทรายลดลงเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุง และการกาํหนด
มาตรการลดอ้อยไฟไหม้ให้ตัดอ้อยสด 100% ในระยะ 3 ปีที่ชาวไร่กังวล
ว่าจะกระทบต่อภาพรวมเพราะอาจทําไม่ได้

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลติปี 2562/63 หากราคานํา้ตาล
ทรายตลาดโลกยงัเคล่ือนไหวในระดบัปัจจุบันคาดว่าจะอยู่
ระดบัไม่เกนิ 700 บาทต่อตนัซ่ึงใกล้เคยีงกบัฤดูผลติทีผ่่านมา
ซ่ึงชาวไร่อ้อยไม่คุ้มทุนการผลติ จงึต้องการให้รัฐเข้ามาแก้ไข
ด้วยการหามาตรการช่วยเหลือเพิม่ราคาอ้อยให้ชาวไร่ได้มี
ความคุ้มทุนมากขึน้ ส่วนจะเป็นแนวทางใดกค็งอยู่ทีน่โยบาย
รัฐ.

ท่ีมา : ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา ฉบบัวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

#ปัจจยัหลกักระทบหุน้กลุ่มน้ําตาล
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ขอแสดงความยนิดีกบัพีน้่องชาวไร่อ้อยและโรงงานนํา้ตาล

ทีผ่่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวลั ชาวไร่อ้อยดีเด่นและ

โรงงานนํา้ตาลดีเด่น ประจําปี 2562 จากสํานักงาน

คณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวลัชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานนํา้ตาลดีเด่น มอบโดย

รัฐมตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในวนัพฤหัสบดีที่ 8

สิงหาคม 2562 สถานทีโ่รงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน

ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพ
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นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการออ้ย

และน้ําตาลทราย เปิดเผยวา่ จากกรณีท่ีมีการตัง้ขอ้สงัเกตถึง

เร่ืองของผลกระทบจากการข้ึนภาษีความหวาน อาจทาํให ้

ภาคเอกชนหลายรายเปล่ียนสูตรการผลิตสินคา้ โดยใชส้ารให ้

ความหวานแทนน้ําตาล ซ่ึงในอนาคตจะทาํใหค้วามตอ้งการ

ออ้ยท่ีนํามาใชผ้ลิตน้ําตาลลดลง หวัน่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่

อุตสาหกรรมออ้ยและน้ําตาลทราย

โดยสถานการณอ์อ้ยและน้ําตาลของไทยในชว่งท่ีผา่น

มา พบวา่ มีการขยายตวัของพ้ืนท่ีปลูกออ้ยซ่ึงมีปริมาณออ้ย

เขา้หีบและผลผลิตน้ําตาลสูงข้ึนตอ่เน่ืองโดยเฉล่ีย 12-14%

ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคน้ําตาลในประเทศและการ

สง่ออกน้ําตาลมีอตัราการขยายตวัคอ่นขา้งคงท่ี ประมาณ 5-

6% ตอ่ปีสง่ผลใหป้ริมาณสตอ๊กน้ําตาลของไทยเพ่ิมสูงข้ึน

ประกอบกบัภาวะราคาออ้ยและราคาน้ําตาลในตลาดโลกยงั

ทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่า ย่ิงเป็นแรงกดดนัตอ่อุตสาหกรรมออ้ย

และน้ําตาลของไทยและอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของราคาออ้ยท่ี

ตกตํ่า การข้ึนภาษีความหวานอาจเป็นเพียงสาเหตุหน่ึง

เทา่น้ัน ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการบริโภคน้ําตาล ปัจจุบนั

กระแสนิยมการบริโภคน้ําตาลของคนไทยท่ีใหค้วามสนใจกบั

มารักษาสุขภาพลดการบริโภคน้ําตาลลงตามกระแสนิยม

สอน. ช้ีข้ึนภาษีน้ําหวาน

ไม่กระทบอุตฯออ้ย-น้ําตาลทราย

นโยบายการจดัการภาครฐั มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และความเป็นอยู่ของพ่ีนอ้งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน

น้ําตาลเป็นอย่างมาก ในช่วงน้ีมีข่าวเก่ียวกบัราคาออ้ยท่ี

1,000 บาทต่อตนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะผลกัดนัให้

เกิดข้ึน โดยไม่มีประเด็นหรือขอ้พิพาทกบัประเทศ

สมาชิก WTO
สําหรบัการจดัการไร่ออ้ยและการผลิตน้ําตาลปี 62/63

มีพ้ืนฐานท่ีสําคญัตอ้งร่วมกนัผลกัดนั เพ่ือความมัน่คง

ของอาชีพ เช่น ใส่ปุ๋ ยบาํรุงตอออ้ยท่ีมีอยู่ในมือใหอ้อ้ย

ฟ้ืน การซ่อมออ้ยในพ้ืนท่ีเสียหายเพ่ือเพ่ิมตนัออ้ยและ

การไดต้อในปีถดัไป การเพ่ิมความหวานโดยใส่ปุ๋ ยทาํ

ใหอ้อ้ยสมบรูณ์ เป็นตน้

หากราคาออ้ยขยบัข้ึนระดบั 1,000 บาทต่อตนั จาก

ข่าว นสพ.ประชาชาติธรุกิจ ฉบบัวนัท่ี 1 ถึง 4

สิงหาคม 62 ท่ีไดนํ้าเสนอ พ้ืนท่ีหลายแห่ง ออ้ยถกูลม้

ตอหรือท้ิงออ้ยไปแลว้ ก็ขอใหพิ้จารณาวิเคราะหอ์ย่าง

เป็นเหตุและผล มองใหเ้ป็นจงัหวะและโอกาส เพ่ือการ

วางแผนฟ้ืนฟแูละสะสางปัญหาคา้งเก่า

“สุริยะ จงึรุ่งเรืองกจิ” ให้ความเช่ือมัน่ชาวไร่อ้อยทุกปัญหามทีางออก ยืนยนัรัฐบาลพร้อม

ช่วยเหลือเพ่ือให้อุตสาหกรรมอ้อยดขีึน้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยนั

รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยได้ส่ังการให้สํานักงาน

คณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย (สอน.) ดูแลในเร่ืองของราคาอ้อยอย่างใกล้ชิด

วนัที ่7 สิงหาคม 2562 นายสุริยะ จงึรุ่งเรืองกจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้

การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

คณะสมาคมชาวไร่อ้อย จาก 36 สมาคม 4 องค์กร ประกอบด้วย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อย

อสีานเหนือ สมาพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 

และสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จาํนวน 50 คน ทีไ่ด้มาร่วมแสดงความยนิดี

ในโอกาสเข้ารับตาํแหน่ง พร้อมกบัขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือใน 4 เร่ืองหลกั 

คือ

1. สถานการณ์อ้อยในฤดูกาลผลติ ปี 62/63 ทีค่าดว่าจะตกตํา่

2. การขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบตัใินการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงฤดูเปิดหีบ

อ้อย

3. ข้อกงัวลในการปฏิบตัติามมาตรการอ้อยไฟไหม้ ซ่ึงเป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีที่

เห็นชอบตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

4. การขอสนับสนุนสินเช่ือจากภาครัฐเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอ้อยอย่างครบวงจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้นิ่งนอน

ใจ โดยได้ส่ังการให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย (สอน.) ตดิตามสถาน

การฺณ์ราคานํา้ตาลทรายในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

นํา้ตาลในประเทศมากน้อยเพยีงใด พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือดูแลปัญหาราคาอ้อยทีต่ํา่

กว่าต้นทุนผลติ สําหรับประเดน็การขอผ่อนปรนแนวทางการปฏบิัตใินการขนส่งอ้อยเข้า

สู่โรงงานในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย มอบหมายให้ สอน. ประสานกบักรมทางหลวง กระทรวง

คมนาคม ส่วนกรณีปัญหาอ้อยไฟไหม้ ขอให้เกษตรกรร่วมมือกนัในการปฏบิัตติามมติ

คณะรัฐมนตรี อย่างไรกต็ามหากมปัีญหาในการดาํเนินการให้นํามาหารือร่วมกนัเพ่ือหา

แนวทางแก้ไขต่อไป ด้านการขอสนับสนุนสินเช่ือจากภาครัฐเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลติอ้อยอย่างครบวงจรนั้น ขอให้เร่งรัดการปล่อยสินเช่ือตามโครงการส่งเสริมสินเช่ือ

เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอ้อยอย่างครบวงจรโดยเร็ว และได้มอบหมายให้ สอน.

หารือกบั ธกส. ให้ทาํความเข้าใจกบั ธกส. ในทุกพื้นทีแ่ล้ว

4 องคก์ร ชาวไร่ออ้ย เขา้พบรฐัมนตรีวา่การกระทรวง

พาณิชย ์เพ่ือแจง้ปัญหาความเดือดรอ้น
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ปัญหาของอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล ท่ีเขา้มาส่งผลกระทบค่อนขา้ง

รุนแรง การปรับตวัของผูเ้ก่ียวขอ้ง แทบจะทาํอะไร เพ่ือประคบัประคอง

สถานกานการณ์ใหผ้อ่นหนกัเป็นเบาไม่ได ้ยงัท้ิงเร่ืองคา้ง "การจ่ายเงิน

ช่วยปัจจยัการผลิต 50 บาทต่อตนัออ้ย ในงวดท่ี 2 ล่าชา้มาก นบัจากวนั

ปิดหีบถึงตอนน้ีก็ประมาณ 5 เดือน" ยอ้นดูความยากลาํบากท่ีสะสมมา

อยา่งต่อเน่ือง

1)มีออ้ยมากถึง 134 ลา้นตนั ในปีการผลิต 60/61 ฝนตกในฤดูหีบ เกิด

ปัญหาออ้ยคา้งไร่ รายไดข้าดหายไปจากออ้ยท่ีตกคา้งคาไร่ ตอ้งรอตดั

ขา้มปี ค่าตดัและขนส่งแพงเพราะตอ้งทอยออ้ยออกมา ตอออ้ยถูกย ํ่า

เสียหาย ส่งผลยาวถึงผลผลิตออ้ยตํ่าลง

2)ออ้ยลดลงเหลือ 131 ลา้นตนั ในปีการผลิต 61/62 เกิดจากภาวะฝนนอ้ย

กวา่ปรกติ ตนัออ้ยรวมยงัลดลงไม่มาก เพราะมีพ้ืนท่ีใหม่จากการเพ่ิมของ

โรงงานนํ้ าตาล ผลผลิตตนัต่อไร่ลดลงจากฝนนอ้ยและตอออ้ยท่ีเคยถูกย ํา่

มีอตัราการงอกตํ่า

3)แนวโนม้ออ้ยลดลงมาก สาํหรับปีการผลิต 62/63 เกิดจากราคาออ้ยตํ่า

กวา่ตน้ทุน ฝนแลง้มากจนตอ้งร้ือออ้ยท้ิง ชาวไร่มีหน้ีสินคา้งตั้งแต่ปี 

60/61 และ 61/62 ทาํใหไ้ม่มีกาํลงัในการปลูกและบาํรุงตอออ้ย รวมทั้ง

ตอ้งขายเคร่ืองมือหรือท่ีดิน

4)มาตรการออ้ยสด 70% บนฐานค่าแรงงานท่ีสูงข้ึนและยงัหาแรงงานได้

ยาก มีนโยบายสนบัสนุนลงทุนรถตดัออ้ยดอกเบ้ียตํ่า แต่ปริมาณออ้ย

ลดลง แปลงออ้ยไม่ไดเ้ตรียมสาํหรับรถตดัออ้ย เงินทุนมีนอ้ยไม่พอ

ลงทุน ชาวไร่จึงไม่มีแรงท่ีจะทาํ

5)ความไม่ชดัเจนของราคาออ้ย ข่าวราคานํ้ าตาลตลาดโลก อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทแขง็ค่า นโยบายภาครัฐประกาศช่วยพืชเกษตร 5

รายการ แต่ไม่มีพืชออ้ย การเก็บภาษีความหวานท่ีจะประกาศใช้ ทาํให้

แนวโนม้การใชน้ํ้ าตาลในประเทศลดลง

6)การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของโรงงานนํ้ าตาลบางแห่ง ท่ีมีนโยบาย

ช่วยเหลือค่าปลูกออ้ย 63/64 เก่ียวกบั เงินช่วยค่าปลูกออ้ย 500 บาทต่อไร่ 

การประกนัราคาออ้ยท่ี 800 บาทต่อตนั เป็นเพียงการสร้างความเช่ือมัน่

เลก็ๆเพ่ือรักษาสถานการณ์

7)การเพ่ิมมูลค่าออ้ยและนํ้ าตาลดว้ยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเร่ืองท่ีดี แต่ยงั

ตอ้งเรียนรู้ ใชเ้งินลงทุน สร้างตลาดผลิตภณัฑชี์วภาพ เป็นงานระยะกลาง

และยาว ผลสาํเร็จใชเ้วลานานกวา่ 3 ปี จึงจะเห็นเป็นรูปร่าง คงไม่มีเวลา

รอ ทุนท่ีมีคงไปไม่ถึง

8)ค่าปัจจยัการเกษตร ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัแมลงและวชัพืช เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์การเกษตร ทุกรายการท่ีนาํมาใชใ้นไร่ออ้ย มีอตัราเพ่ิมข้ึน 

การใส่เงินเพ่ิม บนเงินทุนท่ีมีอยูน่อ้ยลงบนแปลงออ้ย เม่ือคาํนวนกลบั

แลว้ ชาวไร่แทบจะไม่คุม้ค่า

จากตวัอยา่งปัญหาท่ีสะทอ้นภาพใหเ้ห็น มีความสาํคญัมากท่ีระดบั

นโยบายของรัฐบาล จะตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว ทาํใหเ้กิด

ความชดัเจน เพราะความทุกขย์ากลาํบากและภาระหน้ีสิน เป็นชีวติจริง

ของเกษตรกร ผูเ้ป็นฐานรากท่ีช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสร้างสงัคมท่ี

มัน่คงของประเทศไทย

การจดัการแมลงศตัรูพืช มีวธีิการหลายอยา่งท่ีสามารถนาํมาใช้

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และความรุนแรงของการระบาด 

ในการจดัการทางดา้นวชิาการของชาวไร่และโรงนํ้าตาล อาจจะ

เลือกใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนั เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต

การเกษตร เช่น

1)การจดัการเฝ้าระวงัหรือการกาํจดัแมลงศตัรูพชืดว้ยวธีิการ

ทางกายภาพ (Physical) โดยใชก้บัดกั (Trap) หรือแสงไฟล่อ

แมลง หากแมลงศตัรูพืชติดกบัดกัท่ีวางไว ้จะเป็นสญัญานบอก

ถึงการมีหรือการเร่ิมระบาด การจดัการทางกายภาพจะรวมถึง 

การใชไ้มตี้ การใชก้าวจบั ในการจดัการตอ้งมีการวางแผนใน

การใชแ้รงงาน

2)การจดัการโดยใชแ้นวทางเคมี (Chemical) ฉีดพน่เพื่อใหโ้ดน

ตวัหรือแมลงศตัรูพืชสัมผสั เป็นวธีิการท่ีอาจไดผ้ลในการกาํจดั

แมลงท่ีมีการระบาดในวงกวา้ง ขอ้เสียท่ีตอ้งระมดัระวงั 

เก่ียวกบัอนัตรายของสารเคมีในขณะใชง้าน การตกคา้งหลงัการ

ใชง้านและแมลงท่ีเป็นประโยชน์ก็จะถูกกาํจดัดว้ย

3)การจดัการโดยใชว้ธีิการทางธรรมชาติ (Biological) โดย

ปล่อยแมลงกลุ่มนกัล่า (Predator) หรือเช้ือรา เพื่อช่วยกาํจดั

แมลงศตัรูพืช เน่ืองจากแมลงแต่ละชนิด มีแมลงท่ีกาํจดักนัเอง

ตามธรรมชาติ แต่ในระยะหลงั แมลงท่ีมีประโยชน์มีจาํนวน

นอ้ยลง จากการถูกกาํจดัโดยสารเคมีหรือมีการเผาไร่

การจดัการตัก๊แตนในไร่ออ้ยท่ีชาวไร่นิยมใช ้โดยการจบัมา

ทอดกิน ก็เป็นแนวทางท่ีดี เน่ืองจากตัก๊แตนท่ีนาํมาทาํอาหารจะ

มีโปรตีนท่ีเป็นประโยชน์ แต่ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงั เม่ือมีตัก๊แตน

ระบาดชาวไร่ในพื้นท่ีตอ้งวางแผนไม่ใชส้ารเคมีฉีดพน่ เพื่อจะ

ไม่ตกคา้งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
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	                      รายได้การขายอ้อยซึ่งเป็นเงินที่พี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการส่งอ้อยเข้าหีบกับโรงงานน้ำตาล มาจากการคิดและคำนวนหลายอย่าง ขอสรุปโดยย่อๆ เพื่อจะได้ทราบเงื่อนไขและที่มา โดยปัจจัยรายได้ของชาวไร่อ้อยในแต่ละปี อาจมีความแตกต่างกัน�  1)ค่าอ้อยขั้นต้น ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานราคาน้ำตาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จะประกาศก่อนเปิดหีบ เพื่อเอามาจ่ายค่าอ้อยที่ส่งเข้าหีบคิดตามจำนวนตันอ้อย สำหรับการผลิตที่ผ่านมา ปี 61/62 ประกาศที่ 700 บาทต่อตัน เงินนี้จะจ่ายในระหว่างการส่งอ้อยเข้าหีบ�  2)ค่าคุณภาพอ้อย คิดจากค่าความหวานละ 6% สำหรับปี 61/62 คำนวนจาก 6% ของราคาอ้อย 700 บาทต่อตัน คิดเป็นเงิน 42 บาทต่อ 1 ซีซีเอสต่อ 1 ตัน หากอ้อยมีค่าความหวานมาก เงินค่าซีซีเอสก็จะมากขึ้น เงินนี้จ่ายในระหว่างหีบคู่กับเงินค่าอ้อยขั้นต้น คิดตามตันอ้อยและค่าความหวานที่วัดได้�  3)ค่าอ้อยสด ชาวไร่ที่ส่งอ้อยกับโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งจะได้ค่าอ้อยสดไม่เท่ากัน เพราะมีอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้แตกต่างกัน โดยหักเงินจากอ้อยไฟไหม้ 30 บาทต่อตันอ้อย แล้วแบ่งให้อ้อยสด การคำนวนจะจ่ายออกมาให้ตอนปิดหีบแล้ว สำหรับปี 61/62 นี้ มีคืนกลับให้อ้อยไฟไหม้ 10 บาทต่อตัน�  4)เงินช่วยปัจจัยการเกษตร สอน.ขออนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ กำหนดไว้ 50 บาทต่อตัน แต่ไม่เกิน 5,000 ตันต่อราย แบ่งเป็น 2 งวด คือ งวด 1 ส่งอ้อยนับจากเปิดหีบถึง 31/1/62 และงวด 2 นับจาก 1/2/62 ถึงวันปิดหีบ ตอนนี้ประกาศจ่ายบางส่วนงวดที่ 1 แล้ว�  5)เงินช่วยปัจจัยการเกษตร แหล่งเงินมาจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับปี 61/62 กำหนดไว้ที่ 53 บาทต่อตัน จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด การตัดรอบนับเหมือนกับเงิน 50 บาทต่อตันอ้อย ได้ทยอยจ่ายงวด 1 มาแล้ว 13 ครั้ง สำหรับงวด 2 จ่ายเงินออกมาแล้ว 5 ครั้ง�  6)เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย (อาจมี) คำนวนจากรายได้และต้นทุนการจัดการน้ำตาล การขายน้ำตาลและโมลาส โดยหากผลลัพธ์ของการทำงานดีกว่าการตั้งสมติฐานราคาอ้อยขั้นต้น ก็จะมีค่าอ้อยเพิ่มจากราคาอ้อยขั้นต้น และราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนี้ ก็เอามาคำนวน 6% เป็นค่าซีซีเอสส่วนต่างให้ด้วย�  7)การซื้อขายอ้อย ในบางแหล่งอ้อย อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น ชาวไร่อ้อยยังอาจมีข้อตกลงพิเศษ หรือมีเงินพิเศษ เพิ่มเติมแตกต่างนอกเหนือจากปรกติ หลายเรื่องจะไม่อยู่ในระบบอ้อยและน้ำตาล เช่น เงินค่าขนส่งอ้อยทางไกล เงินค่าเหยียบเบรค เงินเป้าค่าส่งอ้อยครบตามสัญญา เป็นต้น�  8)ในบางพื้นที่มีการรับซื้อใบอ้อย เช่น นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร สระแก้ว สุพรรณบุรี เป็นต้น ชาวไร่อ้อยจะมีรายได้จากการขายใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้กับโรงไฟฟ้า เป็นเงินรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการขายอ้อย สำหรับรายได้ส่วนนี้ จะไม่อยู่ในการคำนวนของระบบอ้อยและน้ำตาล�หมายเหตุ : �ชาวไร่ที่มีการขายขาดอ้อยเหมาแปลง หรือขายขาดส่งเข้าลานอ้อย จะได้รับค่าอ้อยตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับซื้อ เช่น ซื้อขาดยกแปลงโดยไม่ทราบว่ามีกี่ตัน ตกลงราคาขายเป็นตันอ้อยเหมาค่าตัดและค่าความหวาน เป็นต้น�
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	ภัยแล้ง ปัจจัยหลักกระทบการผลิตน้ำตาล ขณะราคาผันผวนตามตลาดโลก ผู้ผลิตหวังรัฐปลดล็อคและงบสนับสนุน ทั้งดูแลราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต ปี 62/63 ที่มีแนวโน้มตกต่ำ ปรับโครงสร้างตามแนวทางลอยตัวราคาน้ำตาล และกำหนดมาตรการลดอ้อยไฟไหม้ให้ตัดอ้อยสด 100% เยียวยา�เป็นที่ทราบกันดีว่า ราคาน้ำตาลเป็นสินค้าที่อิงกับตลาดโลก และปี 2562 ถือเป็นปีที่ท้าทายภาคอุตสาหกรรมไทยไม่น้อย ซึ่งไทยต้องเผชิญปัจจัยกดดันเพิ่มขึ้น ทั้งมาตรการกีดกันทางค้าที่ไม่ใช่ภาษีในประเด็นต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและอาหารบ่อยครั้ง สงครามการค้าของ สหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ อาจเป็นเหตุให้ห่วงโซ่อุปทานเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัจจัยทางธรรมชาติด้วย การหันไปใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตน้ำตาลกากหรือชานอ้อยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจึงกลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจของผู้ผลิตนั้น ๆ�ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเสี่ยงที่จะต้องพบกับความผันผวนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ขณะที่ในปี 2562 นี้ มีรายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะมาเร็วกว่าทุกปีทำให้ปริมาณฝนตก จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ จึงทำให้ปีนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ทุกภูมิภาค โดยภัยแล้งหนักที่เกิดขึ้นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเพื่อออกสู่ตลาด อาจทำให้ผลผลิตอ้อยได้รับความ เสียหาย และอาจช่วยดันราคาอ้อยในช่วงนี้ให้ขยับขึ้นได้�แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมราคาอ้อยในปี 2562 อาจยังให้ภาพที่หดตัวอยู่ ตามแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากผลผลิตอ้อยในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบราซิล จึงคาดว่าราคาอ้อยเฉลี่ยในปี 2562 อาจอยู่ที่ 750-760 บาทต่อตัน หรือหดตัว 1.3-2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน�จากผลของภัยแล้งในปี 2562 ที่มาเร็วและยาวนานขึ้น อาจไม่ได้ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมากนัก แต่จะมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ลดลง โดยภัยแล้งในปี 2562 น่าจะมีผลกระทบอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะส่งผลต่อ ภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี 2562 ให้หดตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1.2-1.6% เทียบกับปีก่อน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์เดิมที่หดตัว 0.4-0.8% จากปีก่อน โดยมูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งปี 2562 ประเมินไว้ว่าอยู่ที่ 15,300 ล้านบาท หรือ 0.1% ของจีดีพี�สอดคล้องกับ "บุญถิ่น โคตรศิริ" ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย ซึ่งได้เคยให้มุมมองต่อภาพรวมอ้อย และน้ำตาลในปีนี้ไว้ว่าจากปัญหาภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยในฤดูผลิตปี 2562/63 ที่จะเปิดหีบในปลายปีนี้ได้ ขณะเดียวกันจากระดับราคาอ้อยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาไม่สูงมากนักตามทิศทางราคาตลาดโลก ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มเติม ดังนั้น หากไทยต้องประสบภัยแล้ง และราคาตลาดโลกตกต่ำต่อเนื่อง อาจกระทบให้ปริมาณอ้อยลดลงต่อได้อีกจากฤดูหีบปี 2561/62 ที่ประเมินการปิดหีบล่าสุดจะมีอ้อย 131 ล้านตันลดลงจากฤดูหีบที่ผ่านมาประมาณ 4 ล้านตัน�ด้านวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ กท. เปิดเผยถึงราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกว่ายังแกว่งตัวตามทิศทางน้ำมัน โดยการส่งมอบล่วงหน้าเดือน ก.ค. 2563 ปรับขึ้นมาอยู่ 14 เซนต์ต่อปอนด์ ขณะที่บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด หรือ อนท. ได้ทำราคาน้ำตาลส่งออกไปแล้ว 73% ของฤดูการผลิตปี 61/62 เฉลี่ยราคา 13.57 เซนต์ ต่อปอนด์ ดังนั้นคาดว่าราคาขั้นสุดท้ายของฤดูผลิตนี้ จะไม่ต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่กำหนดไว้ 700 บาทต่อตัน��"
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