
จดหมายข่าว1 ปีที ่3 ฉบับที ่12 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)

บรรณาธิการแถลง.....
จดหมายข่าวสมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทยฉบับที่ 12 ปีที่ 3 นีเ้ป็นฉบบัส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 2563 ทางสมาคมขอรายงานสรุปผลงานทีท่างสมาคมได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมวิ

ชาการด้านอ้อยและนํา้ตาลรวมถึงการเข้าร่วมกจิกรรมด้านวชิาการในรอบปี2562ทีผ่่านมา และการ

วางแผนกรอบงานทีจ่ะจัดขึน้ในปี 2563 อยูในหน้า 7-8 ซ่ึงจะเป็นวตัถุประสงค์ของสมาคมทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พฒันาวชิาการด้านอ้อยและนํา้ตาลของประเทศไทย

ฉบับเปิดหีบอ้อยปีนี.้.โรงงานนํา้ตาลได้ทยอยเปิดหีบอ้อยกันแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมทีผ่่านมา มีข่าวคราวทีน่่าสนใจ

หลายด้านในการเตรียมความพร้อมของทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานนํา้ตาล ปีนี้นับว่ามีปัญหามากมายทีก่ระทบต่อปริมาณอ้อยทีค่าด

ว่าจะลดลงจากปีทีแ่ล้วรวมถึงราคาอ้อยเบื้องต้นทีล่ดลงจนตํ่ากว่าต้นทุนการผลติอ้อย ซ่ึงล่าสุดมติทีป่ระชุมของกอน.เม่ือวนัที่ 6

ธันวาคม 2562 ได้กาํหนดราคาอ้อยเบื้องต้นไว้ทีร่าคา ตันละ 750.- บาททีคุ่ณภาพความหวาน 10 CCS. รวมถึงกฎเกณฑ์การรับซ้ือ

อ้อยของโรงงานนํา้ตาลทีต้่องรับซ้ืออ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้ในสัดส่วน50:50 อ่านได้ในหน้า 2 -5

หน้า 10-11 มีรายงานวิเคราะห์ประเทศผู้ผลิตน้ําตาลรายใหญ่ของโลกรวมถงึการผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลกทีจ่ะ

มีผลต่อราคาอ้อยทีช่าวไร่จะได้รับ มีเร่ืองการออกแบบและกาํหนดนโยบายจากภาครัฐของประเทศต่างๆที่ สามารถสนับสนุนให้

ภาคธุรกจิและสังคมเกดิการพฒันาเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างมาก โดยงานด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลสามารถจะเปลี่ยน

สถานะอุปสรรคและความอ่อนแอเป็นโอกาสและความแข็งแรงได้ รวมถงึเร่ืองทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมขันน๊อตชาวไร่อ้อย เร่งต่อ

ยอดการทาํไร่แบบสมาร์ทฟาร์ม4.0 สร้างมูลค่าเพิม่สินค้า ปลดล็อคอ้อยล้นตลาดราคาตก ซ่ึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจทีช่าวไร่และ

โรงงานน้ําตาลต้องคิดตามอย่างใกล้ชิดในหน้า 13

ฉบับส่งท้ายปีที่ 3 นีม้ีเร่ืองร้อนๆทีเ่ป็นประเด็นของสังคมไทยกาํลงัสนใจติดตามอย่างใกล้ชิดน่ันคือ.....เร่ืองร้อนๆ

ประเด็นการแบน 3 สารพษิ ทีเ่กษตรกรส่วนหน่ึงใช้ในกระบวนการผลติพืชเศรษฐกจิส่วนสังคมอกีด้านหน่ึงเห็นว่าสารเหล่านี้

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขของประเทศ ซ่ึงทางสมาคมนักวชิการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทยได้

เสนอบทสรุปสําหรับผู้บริหารเร่ือง ความจําเป็นของสารพาราควอทต่อกระบวนการผลติพืชเศรษฐกจิของประเทศไทย สมาชิก

ติดตามอ่านรายละเอยีดได้ในหน้า 16

จดหมายข่าวของสมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทยกาํลงัก้าวสู่ปีที่ 4 ทางสมาคมมีเจตนารมย์ที่ต้องการ

เป็นศูนย์กลางทีจ่ะเผยแพร่วิทยาการทั้งทางด้านเกษตรกรรมการผลติอ้อยและเทคโนโลยกีารผลตินํา้ตาล ที่มีประสิทธิภาพทีจ่ะ

ส่งผลต่อความมั่นคง ยัง่ยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลของประเทศไทย ทางสมาคมจึงใคร่ทีข่อความเห็นจากผู้ทีไ่ด้รับ

ข่าวสารผ่านจดหมายข่าวนีเ้พ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งชาวไร่ โรงงานและนักวชิาการ ทาง

กองบรรณาธิการยนิดีรับบทความทีจ่ะเสนอในจดหมายข่าวจากสมาชิกทุกท่านด้วยความยนิดีอย่างยิง่ สามารถส่งได้ทีส่มาคม

นักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลา

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของประเทศไทยนับเป็นอุตสาหกรรมเกษตรต้นแบบของประเทศไทยทีไ่ด้มีรากฐานการ

พฒันามาอย่างต่อเน่ือง มีกฎหมายและพรบ.อ้อยและน้ําตาลทีม่ีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน

น้ําตาลอย่างชัดเจน แม้จะมีปัญหาด้านปริมาณ คุณภาพและราคาอ้อยในฤดูการผลิตปี 2562/63 ทีย่งัเป็นประเดน็ถกเถยึงกนัอยู่

อย่างไรกต็ามความร่วมมือร่วมใจอันดีของทัง้ฝ่ายชาวไร่อ้อย โรงงานน้ําตาลและหน่วยราชการจะสามารถผ่านวิกฤตทุกปัญหาไป

ได้ด้วยดี ความมั่นคงของชาวไร่-โรงงานน้ําตาลจะนําไปสู่ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของประเทศไทย

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ปร.ด.( กติตมิศักดิ์ ) ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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



จดหมายข่าว2 ปีที ่3 ฉบับที ่12 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)

กาํหนดวนัเปิดหีบอ้อย ประจําปีการผลติ 62/63 : 1 ธันวาคม 2562 มีข้อมูลประเด็นสําคัญและมุมมองหลายด้าน 

เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้ ให้เกดิขึน้กบัอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลของประเทศไทย เร่ืองทีว่เิคราะห์จะมทีั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ละ

พืน้ทีแ่หล่งอ้อยต้องใช้เหตุผล ให้นํา้หนักความสําคัญ ตามสมมติฐานและเง่ือนไขทีเ่หมาะสมของตนเอง

1)ปริมาณอ้อยปี 62/63 คาดการณ์ 100 ถึง 110 ล้านตัน น้อยกว่ากาํลงัการหีบ คาดว่าหากเปิดหีบเร็วตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 ถึง

ประมาณกลางเดือน มี.ค 63 อ้อยกแ็ทบจะหมดแล้ว การรีบเปิดหีบอ้อยเร็วเกนิไป จะส่งผลลบต่อ%นํา้ตาลน้อยลดลง เพราะค่า

ความหวานตํ่า

2)หากมีการกาํหนดมาตรการ เพ่ือบังคับ ให้โรงงานนํา้ตาลต้องจ่ายเงินค่าอ้อยชดเชยเม่ือประสิทธิภาพการผลติตํ่า COW : 

Coefficient Of Work การคํานวนตามมาตรฐาน COW ทีค่่า ซีซีเอสตํ่า เม่ือได้%นํา้ตาลตํ่า ความเสียหายนี ้กไ็ม่ถูกนํามาชดเชยใน

ราคาอ้อย

3)ย้อนข้อมูลเวลาการหีบอ้อยทีผ่่านมา โรงงานนํา้ตาลพืน้ทีใ่กล้เคียงกนัหรือโรงงานเดียวกนั ระยะเวลาประมาณ 15 วนั 

ในช่วงต้นๆทีอ้่อยสะสมนํา้ตาล อาจมีค่าความหวานห่างกนั 1 ถึง 2 ซีซีเอส คิดค่าความหวานที ่6% ของราคาอ้อย ชาวไร่จะได้เงิน

ต่างกนัประมาณ 45 ถึง 90 บาทต่อตัน

4)ในบางพืน้ทีเ่กดิปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตั้งแต่ยงัไม่เปิดหีบอ้อย อาจมีสาเหตุจาก การทิง้ก้นบุหร่ีข้างถนนทาํให้ไฟไหม้หญ้าหรือ

การเผาฟางข้าวทาํให้ไฟมาถึงไร่อ้อย แปลงอ้อยทีถู่กไฟไหม้ค้างไร่อยู่ ชาวไร่กส็ามารถตัดอ้อยออกมาได้ หากมกีารเปิดหีบอ้อยเร็ว

5)การตัดอ้อยปี 62/63 เสร็จเร็ว มีผลดีต่อการได้ร้ือตอปลูกอ้อยใหม่ และการบํารุงตออ้อย ทาํให้อ้อยเติบโตเร็ว มีใบปกคลุมดิน 

ลดการต้องใช้สารเคมีฉีดคลุมหญ้า อ้อยทีโ่ตครบอายุ 12 ถึง 13 เดือน หากฟ้าฝนปกติ กจ็ะได้นํา้หนักและได้ความหวานในปีถัดไป

6)หากมีปัญหาฝนตกซ่ึงจะสร้างความยุ่งยากต่อการตัดอ้อยในฤดูหีบ ในฤดูหีบ 62/63 เน่ืองจากมีปริมาณอ้อยน้อย เม่ือนับวนัเร่ิม

จากต้นเดือน ธ.ค.62 ถึงต้นเดือน เม.ย.63 จะมีวนัทาํงานมากกว่า120 วนั สามารถสํารองวนั เผ่ือได้อกีเวลาประมาณ 20 ถึง 25 วนั

7)มาตรการบังคับกาํหนดให้ โรงงานนํา้ตาลทีหี่บอ้อยไฟไหม้ ส่วนเกนิจาก 50% ต้องจ่ายเงินค่าปรับ 12 บาทต่อตัน คาดว่า

โรงงานนํา้ตาลเกือบทุกแห่ง จะปฏิบัติตามได้ยาก คงไม่สามารถหยุดรออ้อยสด 50% แล้วจึงจะเดินเคร่ือง เพราะมคีวามเสียหาย

ด้านพลงังานและประสิทธิภาพ

8)ช่วงปลายเดือน ก.พ. ถึง มี.ค.63 พืน้ทีด่ินทรายและทีด่อน ความช้ืนดินลดลง ส่งผลต่อนํา้หนักอ้อยลดลง ค่าความหวาน

อาจจะเพิม่ขึน้หรืออาจคงตัวเพราะถึงจุดสูงสุดแล้ว การตัดอ้อยช้า จะได้นํา้หนักอ้อยลดลง ในกรณทีีอ้่อยถูกเผาค้างไร่มากกว่า 3 วนั 

นํา้หนักอ้อยอาจหายไปมากกว่า 15%

9)ปริมาณนํา้ตาลค้างสต๊อคข้ามปีจาก 61/62 ยงัมีมากเพยีงพอ ทีจ่ะส่งออกขายต่างประเทศ และมีเพยีงพอใช้ในประเทศ 

ทางด้านความมั่นคงของอาหาร การเปิดหีบช้ากว่าปกติ 10 ถึง 15 วนั จะไม่มีประเด็นนํา้ตาลขาดแคลน ไม่เพิม่แรงกดดันทีจ่ะเพิม่

หรือระบายปริมาณนํา้ตาลสู่ตลาดโลก

ตามระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ สําหรับอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลของประเทศไทย จะเป็นส่วนของชาวไร่ได้ 70% 

และส่วนของโรงงานนํา้ตาลได้ 30% หากประเด็นใด ทีส่่งผลทาํให้ตันอ้อยต่อไร่ และ %นํา้ตาลในระบบลดลง กจ็ะมผีลกระทบ

ต่อเน่ืองทาํไห้รายได้และราคาอ้อยลดลง

หมายเหตุ :

ประกาศวนัเปิดหีบอ้อย 62/63 เป็นอาํนาจดําเนินการของ สอน. มีคณะทาํงานควบคุมการผลติประจําโรงงาน (ผู้แทนจาก

ชาวไร่ โรงงานนํา้ตาล และเจ้าหน้าที ่สอน.) เสนอเป็นต้นเร่ือง



จดหมายข่าว3 ปีที ่3 ฉบับที ่12( เดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2562 )

การสํารวจและประเมนิผลผลติอ้อยปี 2562/63 ทีจ่ะเข้าหบี

ในช่วงเดือนธันวาคม 62 ถึงปลายมนีาคม 63 พบแปลงอ้อยจาํนวนมากที่

ความสูงของลาํอ้อยส้ันกว่าปกติ หากฝนหมดและอากาศหนาวมาเร็ว

"ตนัต่อไร่" จะตํา่กว่ามาตรฐาน ขอเสนอแนวทางการจดัการไร่ เพ่ือพี่

น้องชาวไร่อ้อยได้พจิารณา

1)สางใบอ้อยส่วนด้านล่างทีห่มดอายุ เพ่ือลดใบอ้อยทีจ่ะเป็น

ภาระของลาํต้น นําใบอ้อยนีม้าปกคลุมดนิ ช่วยรักษาความช้ืนดนิ ช่วย

เป็นอนิทรีย์วตัถุหรือ OM เพิม่ความอุดมสมบูรณ์ต่อดนิ ลดความเส่ียง

ไฟไหม้ผืนใหญ่

2)วางแผนการตดัอ้อยทีไ่ด้สางใบ ในช่วงปลายเดือน

กมุภาพนัธ์ หรือมนีาคม ซ่ึงจะนบัอายุต่อไปได้อกี 4 -5 เดือน อ้อยจะยงั

โตขึน้ เน่ืองจากความช้ืนในดนิยงัคงอยู่ นํา้หนักอ้อยทีถู่กสางใบจะไม่

หาย ความหวานอ้อยจะเพิม่

3)ใช้แรงงานตดัอ้อยสดทีถู่กสางใบ การตดัอ้อยจะทาํได้เร็วกว่า

การตดัอ้อยสดปรกติ เน่ืองจากใบอ้อยบางส่วน ได้ถูกสางออกแล้ว ทาํให้

การตดัอ้อยสดต่อวนัทาํได้มากขึน้ เกดิรายได้ส่วนเพิม่จากอ้อยสด และ

ไม่ต้องถูกหักเงนิอ้อยไฟไหม้

4)ใบอ้อยทีถู่กสางทิง้ไว้ 4-5 เดือน จะกลายเป็นอนิทรีย์วตัถุ

ช่วยปรับปรุงคุณภาพดนิ ช่วยรักษาความช้ืน ลดการงอกของวชัพืช ใบ

อ้อยส่วนทีเ่หลือหลงัการตดัสด ให้พรวนคลุกใบ จะช่วยลดปริมาณ

ปุ๋ ยเคมลีงได้

แนวทางนีเ้หมาะสมกบัเกษตรกรรายเลก็ ให้เร่ิมสางใบภายใน

เดือนพฤศจกิายน ตดัอ้อยสดช่วงปลายฤดูหีบ จะลดต้นทุนและสร้าง

ผลผลติ ขนาดแปลงอ้อยทีม่อีาจไม่ใหญ่มาก แต่โอกาสทีเ่งนิจะเหลือมาก

เพราะว่า "ตนัต่อไร่เพิม่ขึน้" "ค่าความหวานเพิม่ขึน้" "ตออ้อยมคีวาม

สมบูรณ์" "รายได้จากอ้อยสด"

หมายเหตุ : จากรูปภาพแปลงอ้อยทีถู่กสางใบจะมใีบอ้อยคลุมดนิ อย่า

สางใบหรือตใีบจนยอดหัก ส่วนแปลงอ้อยปรกตจิะเห็นดนิอย่างชัดเจน

เม่ือเข้าสู่หน้าแล้ง ความช้ืนจะสูญเสียและอ้อยจะแห้ง นํา้หนักจะลดลง

การประชุม คณะกรรมการบริหาร (กบ.) วนัพุธท่ี 13 พ.ย.62

ราคาออ้ยขั้นตน้ 720 บาทต่อตนั ท่ี 10 CCS อา้งอิง "เขตคาํนวน

ราคานํ้าตาลตํ่าสุด" เป็นฐานราคาท่ี 96.50% ตามมาตรา 50 ยงัมี

ขั้นตอน "ประชาพิจารณ์ราคาออ้ย" วนัจนัทร์ท่ี 25 พ.ย.62 จึงจะ

ทาํตามระเบียบและประกาศอยา่งเป็นทางการได้

ราคาค่าออ้ยขั้นตน้ ยงัไม่รวมค่าความหวาน ส่วนเกิน

จาก 10 CCS ท่ี 6%ของ 720 บาทต่อ 1 CCS + เงินช่วยเหลือปัจจยั

การผลิด คาดวา่ 50 ถึง 100 บาทต่อตนั (แต่มีกาํหนดจาํนวนตนั

ออ้ยต่อราย) + ค่าออ้ยสด โดยชาวไร่ของแต่ละโรงงานไดไ้ม่

เท่ากนั เพราะ %ออ้ยสดแยกกนัคาํนวน

นอกจากน้ี อาจมีประกาศระเบียบ เงินค่าปรับกบั

โรงงานนํ้าตาล อตัรา 12 บาทต่อตนั ท่ีหีบออ้ยไฟไหมส่้วนเกิน

จาก 50% + เงินค่าปรับกบัโรงงานประสิทธิภาพการผลิต COW

ตํ่ากวา่ค่ามาตรฐาน ทาํใหค้่า %นํ้าตาลของแต่ละเขตจะเพิ่มข้ึน

ส่งผลดีต่อการคาํนวนรายไดเ้ป็นนํ้าตาลเขา้ระบบ

หมายเหตุ :

สอน.จะตอ้งขออนุมติังบประมาณจากทางรัฐบาล เพื่อ

จดัเงินช่วยเหลือชาวไร่ออ้ย โดยตอ้งไม่เกิดการโตแ้ยง้จาก

ประเทศสมาชิก ตามหลกัการของ WTO
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เตรียมความพร้อมการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลติ 2562/2563
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สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย (สอน.) เตรียมความพร้อมการเปิดหีบออ้ย ฤดูการผลิต 2562/2563 โดยส่ง

เจา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงงานนํ้าตาลทัว่ประเทศท่ีอยูใ่นกาํกบัดูแลตามพระราชบญัญติัออ้ยและ

นํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 จาํนวน 57 โรงงาน ในพื้นท่ี 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก โดยมีคณะทาํงาน 3 ฝ่ายในการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก สอน. เกษตรกรชาวไร่ออ้ย และโรงงานนํ้าตาล ร่วม

ดาํเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบการลงออ้ย ระบบการแยกและ

ติดตามออ้ย ระบบการเก็บตวัอยา่งนํ้าออ้ย และเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งให้

คาํแนะนาํในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทราย ภาคท่ี 1 - 4 ท่ีอยูใ่นส่วนภูมิภาค ร่วม

วางแผนและกาํหนดแนวทางการเก็บเก่ียวและการขนส่งออ้ยเขา้โรงงานกบัสมาคมชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้าตาลในพื้นท่ี เพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหีบออ้ยในช่วงตน้เดือนธนัวาคม 2562 น้ี

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAq6fxYHT75LHMZ4HRxWhwc6iyO2hE9ih_CSpNb-zZ0oY7kH87k355VS4xt7oPfvZCt_ScG9fVymoiZmEBo2ysuezBmqX9CyCgv6Vm8GQUOQg_3iWUkuAILrYVaywJCuU71w0o3a5A_SyCk-cbcgYIjgp9XW7x-jyM8cGxVdngC-SYHxGSI8A2uIDFaE0QBSW8Qd28LcOS9EVeK3yzPi8tyOjnd-xZcIw9Y1YpsvXWHu-kGFwP9HwcE9WkLcNM21aR2R8OCwHws_iyYT3hbTvoRMZlJqxXPa3lvhmImf_7Mvsh3hITttGPvUnWeZDoY5m63zl_VM_RX36nT7wl_v_d8aw&__tn__=*NK-R


การวิเคราะห์ปริมาณอ้อยและนํา้ตาลปี 62/63 บนเง่ือนไขท่ี

ได้รับผลกระทบด้านลบจากหลายปัจจัย เช่น สภาพการ

เปล่ียนแปลงด้านภูมิอากาศ ราคาผลผลิตการเกษตร การออก

กฏระเบียบท่ีนํามาบังคับใช้ ความไม่ชัดเจนและมาตรการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีล่าช้า เป็นต้น

1)พืน้ท่ีไร่อ้อยปี 62/63 ลดลงประมาณ 15 ถึง 20% จาก

สาเหตุราคาอ้อยตกตํ่า ทาํให้พ่ีน้องชาวไร่อ้อยเปล่ียนไปปลูก

พืชเกษตรชนิดอ่ืน เช่น ข้าวโพด มันสาํปะหลัง เป็นต้น

2)อ้อยทัง้ปลูกใหม่ท่ีมีค่อนข้างน้อย และอ้อยตอท่ีมีอยู่

ในแปลง ผลผลิตลดลงประมาณ 15 ถึง 20% จากสาเหตุภัยแล้ง

และเงนิท่ีใช้จัดการไร่อ้อยมีไม่เพียงพอ

3)หากนําทัง้ปัจจัยพืน้ท่ีปลูกอ้อยและผลผลิตตันอ้อยต่อ

ไร่ มาเป็นพืน้ฐานการคาํนวนแบบผสมกัน คาดการณ์ปริมาณ

อ้อยท่ัวประเทศไทย จะมีประมาณ 90 ถงึ 95 ล้านตัน

4)คาดการณ์ปริมาณอ้อยปี 62/63 อาจตํ่าลงกว่าปีก่อน

ถงึ 35 ถึง 40 ล้านตัน เม่ือเทียบกับฐานอ้อยปี 61/62 ท่ีเคยมี

อ้อยมากประมาณ 131 ล้านตัน

5)ค่าความหวานอ้อย มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากอ้อยท่ีมี

อยู่ในไร่ ขาดความอุดมสมบูรณ์ อีกทัง้อ้อยปี 62/63 ค่อนข้าง

สัน้ ทาํให้มีสัดส่วนยอดอ้อยซึ่งความหวานตํ่าจะมีมาก

6)ผลผลิตนํา้ตาลต่อตันอ้อย มีแนวโน้มลดลงเพราะ

ความหวานจากอ้อยลดลง ส่งผลตรงต่อนํา้ตาลและโมลาสท่ี

ประเทศไทยจะผลิตได้จะลดลงมากจากตันอ้อยลดลง

7)ฤดูหีบอ้อยของโรงงานนํา้ตาลจากปรกตท่ีิประมาณ

120 ถึง 150 วัน ในบางพืน้ท่ีอ้อยจะหมดเร็วมาก อาจปิดหีบ

อ้อยตัง้แต่ต้นเดือนมีนาตม 63 เหลือวันเปิดหีบอ้อยเพียง 80

วันต่อปี

8)โรงงานนํา้ตาลท่ัวประเทศไทย ท่ีมีอยู่รวมกันทัง้ 57

แห่ง กาํลังหีบสูงประมาณ 1.3 ล้านตันต่อวัน จะเป็นการลงทุนท่ี

ไม่คุ้มค่าและเป็นความสูญเปล่าของประเทศ

หากมองผิวเผิน ภาพโดยรวมของอ้อยและนํา้ตาลปี

62/63 อาจดูไม่ดี ทาํให้การลงทุนปลูกอ้อยลดลง แต่หากมอง

เชิงลึกตามพืน้ฐานอุตสาหกรรมในระยะ 1 ถึง 2 ปีข้างหน้า

ปริมาณนํา้ตาลท่ัวโลกมีแนวโน้มลดลงมาก

ประสิทธิภาพการผลติ!!!!!!

ถ้ามีผลผลติ "ตํ่ากว่าค่านํา้ตาลทรายมาตรฐาน" 

โรงงานนํา้ตาลต้องจ่ายเงิน ตามมูลค่านํา้ตาลทีข่าดหายไป

ให้กบัเขตคํานวนราคาทีโ่รงงานนํา้ตาลน้ันตั้งอยู่ จะทาํให้

ราคาอ้อยมีโอกาสเพิม่ขึน้ เน่ืองจากผลผลตินํา้ตาลต่อตัน

อ้อย เป็นส่วนหน่ึงทีสํ่าคัญของสูตรคํานวนราคาอ้อยเป็น

การคํานวณทีย่กระดับมาตรฐานการผลติของ

อุตสาหกรรมนํา้ตาล ถูกระบุไว้บนเอกสารฉบับร่าง

"ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย ว่าด้วย การ

กาํหนดปริมาณมาตรฐานในการผลตินํา้ตาลทรายของ

โรงงาน" ช่วยให้เกดิความเป็นธรรมในระบบแบ่งปัน

ผลประโยชน์ 70:30

เร่ืองนีม้ีความสําคัญมาก หากอ่านเพยีงคร่าวๆกไ็ม่มี

อะไร แต่หากวเิคราะห์เชิงลกึ โรงงานนํา้ตาลที่

ประสิทธิภาพตํ่ากว่าค่านํา้ตาลมาตรฐาน ต้องรับภาระ

ชดเชยเป็นมูลค่าเงินส่วนที่ทําให้นํา้ตาลต่อตันตํ่า การ

คํานวณราคาอ้อยจึงไม่ถูกดึงลงเพราะประสิทธิภาพการ

ผลติทีต่ํ่า แต่ละโรงงานนํา้ตาลมีความจําเป็นต้อง

วางแผนปรับปรุง ลดจุดทีเ่ป็นความสูญเสียความหวานที่

ติดไปกบักากอ้อย หรือกากหม้อกรอง หรือกากนํา้ตาล(โม

ลาส) หรือหาสาเหตุไม่เจอ และต้องลงทุนพฒันาแก้ไข อนั

จะส่งผลทีด่ีกบัอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลของประเทศ

ไทย
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สถานการณ์อ้อย-น้ําตาลสําหรับฤดูการผลิตปี 2562/63



วนัท่ี 18 กนัยายน 2562 นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการ

คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย เป็นประธานเปิดงานและร่วมลงนาม

ความร่วมมือโครงการ “ความยัง่ยนือุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล ดา้น

สงัคม สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ” ระหวา่ง 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย, สมาคมนกัวชิาการออ้ย

และนํ้ าตาลแห่งประเทศไทย, สมาคมเกษตรปลอดภยั, บริษทั ไทยชูการ์

มิลเลอร์ จาํกดั และบริษทั ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน่ จาํกดั เพ่ือ

ยกระดบัองคค์วามรู้และนวตักรรมภาคอุตสาหกรรมออ้ย และทั้งระดบั

ฟาร์มและระดบัโรงงาน ใหส้ามารถเติบโตและแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล

พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหวัขอ้อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลไทยบน

ความทา้ทายในเวทีโลก ท่ามกลางพนัธมิตรภาคเกษตรกรรมไทย ร่วมกบั

ดร. กิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนกัวชิาการออ้ยและนํ้ าตาลแห่งประเทศ

ไทย นายสุกรรณ์ สงัขว์รรณะ นายกสมาคมเกษตรปลอดภยั นาย

ปราโมทย์ วทิยาสุข ประธานกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั

และนายธนษั อภินิเวศ ผูอ้าํนวยการ บริษทั ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน่

จาํกดั ประเทศไทย

ซ่ึงโครงการ “ความยัง่ยนือุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล ดา้น

สงัคม สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ” หรือ Social, Health,

Environment, Economics, Partnership for Sustainable Sugarcane

(SHEEP for Sustainable Sugarcane) เป็นการดาํเนินงานทางวชิาการเพ่ือ

พฒันาระบบบริหารจดัการทั้งระดบัฟาร์มและโรงงานท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่ออุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล พร้อมยกระดบัสู่สากลในมาตรฐาน 5

ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสงัคม (S-Social) ทุกคนในภาคอุตสาหกรรมฯมี

ความสุข 2) ดา้นสุขภาพ (H-Health) ทุกคนในภาคอุตสาหกรรมฯและ

ผูบ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดี 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (E-Environment) ทุกคนใน

ภาคอุตสาหกรรมฯใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 4) ดา้นเศรษฐกิจ (E-Economics) ทุก

คนในภาคอุตสาหกรรมฯ มีความเป็นอยูท่ี่ดี 5) ดา้นพนัธมิตร (P-

Partnership) ทุกคนในภาคอุตสาหกรรมฯ ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั

6

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

6

ลงนามความร่วมมือโครงการ “ความยัง่ยืนอุตสาหกรรมอ้อย

และนํา้ตาล ด้านสังคม สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิ”

นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

นักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการแบน

3 สารเคมี พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต

นับตั้งแต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2562 นี้ จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม

นํา้ตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง คือ ปริมาณนํา้ตาลทราย

ดิบจะหายไปประมาณ 6.7 ล้านตันต่อปี คิดเป็นรายได้

ประมาณ 4.7 หม่ืนล้านบาท รวมทั้งกากนํา้ตาลจะหายไป

3.3 ล้านตัน คิดเป็นรายได้ 1 หม่ืนล้านบาท สร้างความ

เสียหายต่อการผลติเอทานอลประมาณ 8.4 ร้อยล้านลติร

คิดเป็นรายได้ 1.8 หม่ืนล้านบาท

โดยจะขอให้รัฐชะลอผลของมติออกไปอกีอย่างน้อย 3 – 5

ปี หลงัจากนี้ เพ่ือให้เกษตรกรได้ปรับตัว ทยอยลดสัดส่วน

การใช้สาร ควบคู่กบัการหาสารทดแทน และให้ความรู้แก่

เกษตรกร พฒันาเทคโนโลยใีนการผลิต ซ่ึงกรมวชิาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องรับบทบาทหลัก

ในการดูแลเร่ืองดังกล่าว ไม่เช่นน้ันอาจเสียงกระทบให้

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในระดับเลก็ถึงกลางซ่ึงมีอยู่ราว 85%

ของจํานวนผู้ผลติทั้งหมดในประเทศ



ผลงานกจิกรมของสมาคมในปี 2562
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 สมาคมได้วางแผนกจิกรรมด้านวชิาการการด้าน

อ้อยและนํา้ตาลของสมาคมในปีหน้า 2563

มีกจิกรรมด้านวชิาการอ้อยและนํา้ตาลทีสํ่าคญัดังนี้

 1. การจัดประชุม The International Sugar and   

Sugarcane Conference 2020

 2. การเข้าร่วมงาน Sugarrex Thailand 2020 and 

Agri Thailand  2020 ทีจ่.ขอนแก่น

 3. การเข้าร่วม Meet the International 

Agricultural Industry  2020

 4.การขยายเครือข่ายนักวชิาการด้านอ้อยและนํา้ตาล

ให้กว้างขวางขึน้ผ่านจดหมายข่าวของสมาคม

นักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทย

 5.จัดนักวชิาการด้านอ้อยและเทคโนโลยนํีา้ตาลเข้า

พบเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานนํา้ตาลเพ่ือ

ปรึกษาให้คําแนะนําเร่ืองวชิาการด้านอ้อยและ

นํา้ตาลเพ่ือการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอ้อยและ

นํา้ตาลของประเทศไทย

 6.จัดการประชุม สัมมนาและการศึกษาดูงานด้าน

อ้อยและนํา้ตาลทั้งในและต่างประเทศตามทีส่มาชิก

สนใจ

ในรอบปี 2562ทีผ่่านมา สมาคมได้มกีจิกรรมด้านวชิาการอ้อยและ

นํา้ตาลทีสํ่าคญัดงันี้

1 การจดัประชุม #6 IAPSIT International Sugar Conference

2018 ทีจ่.อุดรธานี มผู้ีเข้าร่วมประชุมจาก 15 ประเทศ จาํนวน 305 คน

2 การจดัประชุม The First TSSCT International Sugar and

Sugarcane Conference 2019 ทีพ่ทัยามผู้ีเข้าร่วมประชุมจาก หลายประเทศ

จาํนวน 276 คน

3 กรรมการสมาคม 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุม XXX ISSCT

Congress 2019 และให้ทุนสนับสนุนนักวชิาการไทยไปเสนอผลงานทีป่ระเทศ

อาร์เจนตนิา และมนีักวชิาการไทย 5 ท่านได้รับเลือกเป็นกรรมการด้านต่างๆ

ของISSCT

4 จดักจิกรรม Study tour in Lunknow, India นําคณะกรรมาร

สอน.และเจ้าหน้าทีร่วมชาวไร่ จาํนวน 15 ท่านไปดูงานทีส่ถาบันวจิยั โรงงาน

นํา้ตาลและมหาวทิยาลยัทีท่าํงานด้านอ้อยนํา้ตาลทีป่ระเทศอนิเดยี

5 การร่วมประชุม International Workshop – Adding Value to 

Sugar Industry in Vietnam 2019

6. ลงนามความร่วมมือโครงการ “ความยัง่ยืนอุตสาหกรรมอ้อย

และนํา้ตาล ด้านสังคม สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิ”

7.คณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลของประเทศ

ฟิลปิปินส์เข้าพบหารือกบัสมาคมเกีย่วกบัการวจิยัด้านอ้อยนํา้ตาลและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง วนัที่ 18 ธันวาคม 2562

8.คณะผู้เช่ียวชาญจากประเทศบราซิลเข้าพบปะหารือกบัสมาคม

เกีย่วกบัการผลติเอทานอลวนัที ่12 ธันวาคม 2562

9.นายกสมาคม เข้าร่วมกบัคณะเกษตร มก. ทาํ MOUกบัผู้แทนจาก

ประเทศจนีเร่ือง To Promote the High-Quality Development of China-

Thailand Sugar Industry Strategic Tripartite Cooperation Agreement.

แผนงานกจิกรมของสมาคมในปี 2563
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วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มผู้ผลิต
น ้าตาลในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิต 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มชาวไร่ทั่วประเทศไทย 

HOSTS 

 

 

 

 

 

SUPPORTING ORGANIZATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

กิจกรรมภายในงาน 

1. การจัดประชุมมีดังนี  
 นิทรรศการและสินค้า  5- 8 มีนาคม 2018 
 ประชุมวิชาการ  6-8 มีนาคม 2018 
  Technical tour 9 มีนาคม 2018 

2. ผลงานด้านวิชการ (Paper Submission) 

 

 

3. จ้านวนผู้ร่วมการประชุม 
 ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด แบ่งได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมงานแบ่งตามประเทศได้ดังนี้ 

 
 

กิจกรรมสมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย ในรอบปี 2561-2562 

5-9 March 2018 

Charoen Hotel, Udon Thani, Thailand 

6
th

 IAPSIT International Sugar Conference 

1) Thai Sugar Millers Corporation Limited 
2) Erawan Sugar Company Limited 
3) Office of the Cane and Sugar Board 
4) Department of Agriculture of Thailand 
5) Thailand Convention and Exhibition Bureau 
6) Guangxi Academy of Agricultural Sciences (GXAAS), China  
7) The Sugar Technologists Association of India (STAI)  
8) Society for Sugar Research & Promotion (SSRP), India 
9) ASEAN Sugar Alliance 
10) Office of The Cane and Sugar Fund 

1) Thailand Society of Sugar Cane Technologists (TSSCT) 
2) Kasetsart University  
3) International Association of Professionals in Sugar and 

Integrated Technologies (IAPSIT) 
4) Thailand Sugarcane Planters Federation 
5) The United Association of Thai Sugarcane Planters 
6) The Unity of Thailand Sugarcane Planters 
7) The North Eastern Sugar Cane Planters Federation 
8) The North-Isan Sugarcane Planters Association 

4 

 Full paper 108 
 Abstrct     44   

Oral Presentation  98 

 Full Paper 73 
 Abstract 25 

Poster Presentation 54 

 Full Paper 35  

 Abstract 19 



 
ชื่องาน:  The 1st TSSCT International Sugar 
and Sugarcane Conference 
วันที่จัดงาน:  31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 
สถานที่จัดงาน:  โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
ผู้จัดงาน:  สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้้าตาลแห่ง
  ประเทศไทย 

ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล 
Theme:  Novel Techniques and Innovation 
in Cane and Sugar Industry 

สรุปรายละเอียดการด้าเนินงาน 
1. การด้าเนินงานด้านการประชุมวิชาการ 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 Sugarcane Breeding and Pest Disease 

Control Session 
 Sugar Factory Processing 
 Trend in Sugars and Sweeteners 
 

 การจัดประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น Keynote 
Lectures จากวิทยากรรับเชิญ จ้านวน 6 ท่าน, 
การประชุมแบบSymposium Sessions จาก
วิทยากรรับเชิญและผู้สนับสนุน จ้านวน 17 เรื่อง, 
การน้าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral จ้านวน 16 
เรื่อง และการน้าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
จ้านวน 7 เรื่อง 

 

 

 
 

2. การด้าเนินงานด้านการลงทะเบียน 
สรุปจ้านวนผู้ลงทะเบียนตามประเภทของการเข้า

ร่วมงาน The 1st TSSCT International Sugar and 
Sugarcane Conference มีดังนี้ 

 
ประเภทการเข้าร่วมงาน จ้านวน (คน) 

1. Delegate 195 

2. Committee  
(รวมทีมงานมิตรผล) 

14 

3. Speaker 15 
4. VIP 5 

5. Exhibitor 40 

6. Staff 7 
รวมทั งหมด 276 

 

 จ้านวนผู้ลงทะเบียนประเภทบัตร Delegate 

ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนจากประเทศไทย 163 

คน และผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศจ้านวน 32 

คน 

 

 

 

 

กิจกรรมสมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย ในรอบปี 2561-2562 



 จ้านวนผู้ลงทะเบียนประเภทบัตร Delegate 

แบ่งตามประเทศ 

ล้าดับที่ ประเทศ จ้านวน (คน) 
1 CHINA 1 
2 INDIA 2 

3 INDONESIA 11 

4 JAPAN 3 
5 OMAN 1 

6 PAKISTAN 3 
7 SAUDI ARABIA 2 

8 SINGAPORE 2 

9 SRI LANKA 4 
10 THAILAND 163 

11 USA 1 

12 VIETNAM 1 
13 YEMEN 1 

รวมจ้านวนผู้ลงทะเบียน
ประเภทบัตร Delegate 

195 

 
3. การด้าเนินงานด้าน Exhibition มีผู้ให้การ

สนับสนุนจัดนิทรรศการ 12 บริษัท 
1. บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ้ากัด   
2. Syngenta Crop Protection Limited 
3. Carbo Solutions International LLC 
4. Samart Kasetyon Co., Ltd 
5. Chang Tractor Co., Ltd. 
6. Project Field Co., Ltd. 
7. Foss South East Asia Co., Ltd 
8. Sutech Engineering Co., Ltd.   
9. Novozymes (Thailand) Ltd. 
10. Zanini Renk 
11. Global Crops Co., Ltd. 
12. Rieckermann (Thailand) Co., Ltd. 

 

 บรรยากาศภายในงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน: โครงการติดตามสถานการณ์อ้อยและน้้าตาลทราย 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการเจรจาการค้า การ
จ้าหน่าย และการส่งออกน้้าตาลทราย กับประเทศเพ่ือน
บ้านที่เป็นคู่ค้าของไทย ประจ้าปี 2562 
วันทีเ่ดินทาง:  13 –18 สิงหาคม 2562 

 สถานทีดู่งาน: เมืองลัคเนาว์และเมืองคานปูร์ 
สาธารณรัฐอินเดีย 

 สถาบันวิจัย Indian Institute of Sugar 
Research (IISR) ณ เมืองลัคเนาว์  

 โรงงานน้้าตาล Seksaria Biswan Sugar Factory 
Limited ซึ่งคณะเดินทางได้รับแจ้งจากทางโรงงาน
ว่าเกิดภัยพิบัติน้้าท่วม ท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป
ดูงานได้ 

 มหาวิทยาลัย Chandra Shekhar Azad 
University of Agriculture & Technology 
(C.S.A. University) ณ เมืองคานปูร์ 

 สถาบันวิจัย National Sugar Institute (NSI) ณ 
เมืองคานปูร์  

 

 
 
 
 
 
 

 
 คณะเดินทาง:  รวมทั้งหมดจ้านวน 15 ท่าน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ้านวน 12 ท่าน ได้แก่ 

 

 

 

1. นายสุชาติ  สินรัตน์     รองปลัดกระทรวงพาณชิย ์

2. นางสาวจริยา สุทธิไชยา 
 

เลขาธิการสา้นักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

3. นายสิทธิบรูณ์ รชัตะสุวิโรจน์  ผู้แทนฝ่ายชาวไร่ 

4. นายสุนทร  หนองขุ่นสาร  ผู้แทนฝ่ายชาวไร่ 

5. นายสามารถ น้อยวัน ผู้แทนจาก สอน. 

6. นางสาวกุลนิษฐ์ ฉายวิเชียร ผู้แทนจาก สอน. 

7. นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเครือสุข ผู้แทนจาก สอน. 

8. นายเมธัส สุวรรณ ์ ผู้แทนจาก สอน. 

9. นางสุวรรณา รัตนบ้ารุง ผู้แทนจาก สอน. 

10. นางนุสรา สุนทรเกต ผู้แทนจาก สอน. 

11. ผศ.ดร. ประกิต สขุใย 
12. นางสาวสิรวรรณ เจรญิวงศ ์
13. นางสาวพัชร ี ทองเสน่ห ์

ผู้แทนจากสมาคม
นักวิชาการอ้อยและ
น้้าตาลแห่งประเทศไทย  

กิจกรรมสมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย ในรอบปี 2561-2562 



  
ชื่องาน : การเข้าร่วมประชุมXXX ISSCT Congress 

 Argentina 2019 

วันที่จัดงาน:  
 Pre-Congress: 31 August - 1 September 2019 
 Congress: 2 - 5 September 2019 
 Post-Congress: 6 - 8 September 2019.  

สถานที่จัดงาน:  Tucumán, Argentina   
 
 คณะกรรมการสมาคมฯได้รับคัดเลือกเป็น

กรรมการของ International Society of Sugar 
Cane Technologists ดังนี้ 
 

Dr. Sopon URAICHUEN 
Dept. of Entomology , 
Kasetsart University, 
 Kamphaeng Saen 

Executive 
Committee 

Prof. Klanarong SRIROTH 
Kasetsart  Agricultural and 
AgroIndustry Improvement Institute  
Kasetsart  University 

Management 
Sections Member 

 Dr. Prakit SUKYAI 
Dept. of Biotechnology, 
Faculty of Agro-Industry,  
Kasetsart University 

Co-products Sections 
Member 

Dr. Nichanun KERNASA 
Kasetsart University 
Department of Entomology 
Faculty of Agriculture Kamphaengsaen 
Kamphaeng Saen,      

Entomology Section 
Members 

Dr. Sombat KHAWPRATEEP 
Dept. of Farm Mechanics Faculty of 
Agriculture 
Kasetsart University Kamphaeng Saen 
Campus 

Agricultural 
Engineering Section 
Members 

 

 
 สมาคมฯให้การสนับสนุนทุนนักวิจัยในการ่วม

ประชุมงานและส่งบทความทางด้านวิชาการ 5 
บทความ ดังนี้ 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 คน  

1.ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน 

2. ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 

3.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คน  

ผศ.ดร.ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์ 

เจ้าหน้าที่จาก สอน. จ้านวน 1 คน 

คุณชาติชาย โชติสัณต์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย ในรอบปี 2561-2562 



 
แผนงานกจิกรรมประจ าปี 2563 

สมาคมนักวชิาการออ้ยลน า้ตาลแห่งประเทศไทย 

 

แผนงานประจ าปี 2563 

ก. แผนเตรียมงานการประชุมวิชาการ The 2nd TSSCT 

International Sugar and Sugarcane Conference 2020 

ข. การร่วมมือกับ Agri Technica Asia 2020 เพื่อจัดงานประชุม

ทางด้านวิชาการ  

ค. การเตรียมงาน ISSCT  Entomology Workshop 

ง. การร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและสถาบันศึกษาเพื่อศึกษาดูงาน

ทางด้านอ้อยและน  าตาล ทั งภายในและต่างประเทศ 

จ. การร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางด้านอ้อย

และน  าตาลให้แกน่ักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางวิทยุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฉ. จัดท าวารสารสมาคมนักวิชาการอ้อยและน  าตาลแหง่ประเทศไทย

  



ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ค่าทาง

นํา้ตาลและสารอนุพนัธ์

Sugars and Derivatives Analytical 

Laboratory (SDAL) เป็น

ห้องปฏิบัตกิารทีใ่ห้บริการในการรับ

ตรวจวเิคราะห์และตรวจสอบ

คุณภาพของอ้อยและนํา้ตาลทราย 

รวมถึงสารอนุพนัธ์และผลติภัณฑ์

ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง โดยสามารถดู

รายละเอยีดต่างๆได้จากใน

เวบ็ไซต์ https://www.csdlabs

ervices.com
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 ขอแสดงความยนิดีกบันักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลทีไ่ด้เป็นกรรมการใน ISSCT

CSR CENTER คือ ท่ีระบบสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย

พฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยรวบรวมขอ้มูลและระบบการวิเคราะห์

ผลท่ีเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในดา้นต่าง ๆ

- พนัธุ์ออ้ย ความเหมาะสมต่อพ้ืนท่ี ความตา้นทานต่อโรค

- โรคออ้ย และวิธีการป้องกนัรักษา

- แมลงและศตัรูออ้ย และวิธีการป้องกนัรักษา

- ผูเ้ช่ียวชาญเคร่ืองจกัรกล ใชค้าํนวนกาํลงัของเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี

รองรับการใชง้านทั้งเวบ็ไซต์ https://portal.csrcenter.org/

และโมบายแอพพลิเคชัน่ พิมพ ์CSRCenter

Dr. Sopon URAICHUEN         Executive Committee 

Dept. of Entomology ,Kasetsart University ,Kamphaeng Saen 

Dr. Sombat KHAWPRATEEP      Agricultural Engineering Section Members 

Dept. of Farm Mechanics Faculty of Agriculture Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 

Dr. Nichanun KERNASA     Entomology Section Members 

Department of Entomology Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaengsaen 

Dr. Prakit SUKYAI      Co-Products Sections Members 

Dept. of Biotechnology,Faculty of Agro-Industry,Kasetsart University 

Dr.Klanarong SRIROTH    Management Sections Members 

Head of Innovation and Research Development Institute กลุม่มิตรผล 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://portal.csrcenter.org/?fbclid=IwAR21ZrAHRnwVNtUSbY8jGyv_gxaDKtIZGmBN0q5EtLKI-yoaWAwQkeSs8UA&h=AT2_L8GvduxoEx-ulop8eUOTZGYEMjDRvyL-A2E-8BHaN_y_kTmEvp3MCCUsxB25U1GpoCNCI8rMVvExNjr-Sf0fH-7DMQkavOW-H5_I0y4tJhne66BYTUnzTaYP5K-LQjTIEG2A
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การออกแบบและกาํหนดนโยบายจากภาครัฐ สามารถสนบัสนุนให้

ภาคธุรกิจและสังคมเกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยงานดา้น

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาล สามารถจะเปล่ียนสถานะอุปสรรคและความ

อ่อนแอ เป็นโอกาสและความแขง็แรงได้ ขอยกตวัอยา่งเป็นกรณีศึกษา เพื่อ

เป็นไอเดียไดเ้กิดความรู้ใหม่ๆ เช่น

1)ประเทศอินโดนีเซีย มีปัญหานํ้าตาลทรายท่ีผลิตไดใ้นประเทศไม่

เพียงพอ ส่วนนํ้ามนัปาลม์ท่ีมีการผลิตไดก้็ลน้ตลาดราคาตกตํ่า ทางรัฐบาลจึง

แกไ้ขปัญหาโดยการเจรจาการคา้ นาํนํ้ามนัปาลม์ไปแลกเปล่ียนกบัประเทศคู่

คา้ท่ีขายนํ้าตาล ไดป้ระโยชน์อยา่งมากต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค

2)ประเทศบราซิล มีการส่งออกนํ้าตาลเป็นอนัดบั 1 ของโลก เม่ือราคา

นํ้าตาลตกตํ่า ทางภาครัฐช่วยแกไ้ขปัญหาโดยสนบัสนุนใหมี้การผลิตเอทา

นอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง ลดการนาํเขา้นํ้ามนั จนทาํใหบ้ราซิลเป็นชาติท่ีใช้

พลงังานทดแทนจากพืชการเกษตรอนัดบัตน้ๆของโลก

3)ประเทศฟิลิปปินส์ มีปัญหาดา้นพลงังานไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงใหก้าร

สนบัสนุนเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าจากชีวมวล เกิดเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชใ้บออ้ยมา

เป็นเช้ือเพลิง เกิดโครงข่ายการรวบรวมใบออ้ย ช่วยลดการนาํเขา้เช้ือเพลิง ได้

พลงังานไฟฟ้าชีวมวล เสถียรภาพไฟฟ้ามีความมัน่คง

4)ประเทศออสเตรเลีย มีการส่งออกนํ้าตาลเป็นอนัดบั 3 ของโลก ไดมี้

การทาํขอ้ตกลงทางดา้นการคา้กบัประเทศญ่ีปุ่น ในการไดสิ้ทธิดา้นภาษีสินคา้

นํ้าตาล ทาํใหอุ้ตสาหกรรมนํ้ าตาลในญ่ีปุ่น มีการนาํเขา้นํ้าตาลจากออสเตรเลีย

มากข้ึน แทนประเทศท่ีขายนํ้าตาลรายอ่ืน

5)ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายไม่มีไร่

ออ้ย รัฐบาลสนบัสนุนใหเ้อกชนสร้างโรงงานแปรรูปนํ้ าตาลดิบท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ เปล่ียนเป็นนํ้าตาลทรายขาวและขาวบริสุทธ์ิ ท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ี

แข่งขนัไดแ้ละขนาดกาํลงัผลิตใหญ่ท่ีสุดในโลก

หากแต่ละกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง นาํงานมาบูรณาการเช่ือมโยงกนั จากขอ้มูลและ

วเิคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาของแต่ละประเทศ นาํมาออกแบบและกาํหนดนโยบายกบั

พืชเกษตรแต่ละชนิด เช่น มนัสาํปะหลงั ขา้ว ขา้วโพด ยางพารา ออ้ย กาแฟ สปัปะรด

ทุเรียน เป็นตน้ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยไดอี้กมาก

การออกแบบและกําหนดนโยบายจากภาครฐั

$$$ หวานสุดในเอเชีย! ปี 2018
ประเทศไทยไทย ทําเงนิจากการส่งออก

นํา้ตาลได้มากที่สุดในเอเชีย

ด้วยตวัเลข 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนระดบัโลก บราซิลครองแชมป์ 

ทั้งมูลค่าส่งออกและ Market share

กราฟราคานํา้ตาล วนัศุกร์ที ่8 พฤศจกิายน 62

แรงซ้ือและแรงขายเบยีดกนั แนวโน้มราคานํา้ตาลดขีึน้ 

นับหน่วยราคาเป็น "เซ็นท์ต่อปอนด์"

โดยเปิดตลาดทีร่าคา O : Open 12.36 สูงสุด H : High 

12.61 

ตํา่สุด L : Low 12.29 ปิดตลาดทีร่าคา C : Close 12.57

1)ราคานํ้ าตาลในตลาดโลก มีแนวโนม้ขยบัข้ึน เพราะปริมาณนํ้ าตาลรวมทัว่โลกเร่ิมลดลง 

ส่งผลดา้นบวกต่อราคาออ้ย

2)อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท มีแนวโนม้อ่อนตวัลง เพราะการลดอตัราดอกเบ้ีย ส่งผลดา้นบวก

ต่อราคาออ้ย

3)ราคานํ้ าตาลในประเทศแบบ Cost Plus ทาํใหก้ารขายนํ้ าตาลมีเสถียรภาพ เป็นระบบการขาย

นํ้ าตาลท่ีแตกต่างจากปี 61/62 ส่งผลดา้นบวกต่อราคาออ้ยเพ่ิมจากเดิม ประมาณ 100 บาทต่อตนั

4)ราคาโมลาส มีแนวโนม้ขยบัข้ึน เพราะปริมาณโมลาสลดลง แต่ความตอ้งการยงัมีมาก ส่งผล

ดา้นบวกต่อราคาออ้ย
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รายงานวเิคราะห์ประเทศผู้ผลตินํา้ตาลรายใหญ่ของโลก

ประจาํเดือนตุลาคม

 1  อนิเดยี

 ยงัขาดความแน่นอนในการทาํนายยอดการผลติ แต่ประมาณได้ว่าคงอยู่ในเกณฑ์ 26–30 ล้านตนั โดยส่วนใหญ่เห็นร่วมในตวัเลข 27/28 ล้านตนั 

ความไม่แน่นอนจะเกดิกบัรัฐมหารัชตะและรัฐกรณาฏกะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลติยกัษ์ในอนิเดยี เน่ืองด้วยราคาอ้อยดมีากใน 3 ปีทีผ่่านมา ชาวไร่อ้อยจงึ

โหมปลูกกนัมาก หากมใิช่เจอฤดูมรสุมทีไ่ม่ดใีนปีกลายใน 2 รัฐนีแ้ล้ว คงจะมอ้ีอยใหม่มากกว่านีอ้ตัราการบริโภคไม่ชัดเจน ฤดูทีผ่่านมาประมาณ 

24.5 ล้านตนัจากการคาดคะเนที ่25.5 ล้านตนั อาจมกีารแอบขายเพิม่เตมิ หรือผู้ผลติอาหารข้ามชาตลิดส่วนผสมของนํา้ตาเราขอเดาว่าการบริโภค

จะอยู่ในเกณฑ์ 25.25 ล้านตนันํา้ตาลคงคลงัจากรายงานของรัฐบาล 14.5 ล้านตนัการส่งออก ได้ทาํสัญญาส่งออกนํา้ตาลทรายขาวคุณภาพตํา่ 5 

แสนตนัไปยงัอหิร่าน โดยได้รับพรีเมีย่มตนัละ 25 เหรียญ เราคาดคะเนว่าอนิเดยีจะส่งออกทั้งปี 4.5 ล้านตนั ประกอบด้วยนํา้ตาลทรายดบิ 2 ล้าน 

นํา้ตาลทรายขาวคุณภาพตํา่ 2 ล้าน และโรงงานรีไฟน์ริมชายฝ่ังอนิเดยี 5 แสนตนั

 2 บราซิล

 ฤดูหีบนีก้าํลงัจะส้ินสุดด้วยตวัเลขประมาณ 26 ล้านตนัปี 2563 ปริมาณอ้อยน่าจะเพิม่ขึน้เลก็น้อย เพราะโรงงานใหญ่ได้ราคาเอทานอลทีด่ ีตวัเลข

อ้อยประมาณ 580 ล้านตนั ความหวานลดลงเพราะอ้อยมอีายุมาก จะได้นํา้ตาลฃูโครส ประมาณ 74.4 ล้านตนั และหลงัหักส่วนแบ่งของเอทานอล

ที ่65% จะเหลือส่วนของนํา้ตาล 35% ที ่26 ล้านตนัหากราคานํา้ตาลนิวยอร์กสูงกว่าระดบัราคาเอทานอลเทยีบเท่านํา้ตาลแล้ว สัดส่วนนํา้ตาลอาจ

ขึน้สูงสู่ 48% นํา้ตาลอาจจะเพิม่อกี 10 ล้านตนัเป็น 35.7 ล้านตนัเอทานอลมคีวามต้องการสูงด้วยอตัราเตบิโตในระดบั 3%การบริโภคนํา้ตาลมี

อตัราลดลง 1.5/2.0 ล้านตนัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา เพราะภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในประเทศบราซิล รวมถึงปัจจยัอ่ืน เช่น ผู้ผลติอาหารเคร่ืองด่ืม

ลดส่วนผสมนํา้ตาล (แม้นํา้ตาลราคาถูก แต่ผลติภัณฑ์อาหารเคร่ืองด่ืมแพง)ภาพใหญ่ของบราซิล โรงงานทีข่าดทุนยงัคงผลติต่อเน่ือง ชาวไร่ไม่ได้

เปลีย่นไปปลูกพืชอ่ืนแทนอ้อย และผลผลติจากอ้อยทีม่อีายุมากมไิด้เลวร้ายกว่าทีค่ดิ ทั้ง 3 ปัจจยันีจ้งึยงัไม่มผีลลบต่อบราซิล

 3  ไทย

 ฤดูหีบปี 2561/62 ผลตินํา้ตาล 14.5 ล้านตนั แม้ว่าได้ยกเลกิระบบโควตาเดมิชาวไร่รายเลก็สับเปลีย่นไปปลูกพืชอ่ืนแทนอ้อย ยอดการผลตินํา้ตาล

น่าจะลดเหลือ 13.0/13.5 ล้านตนั แต่ภาวะแห้งแล้งต่อเน่ืองเพราะฤดูมรสุมไม่เป็นใจเท่าทีค่วร จะลดการผลตินํา้ตาลในหีบใหม่นีเ้หลือ 12.5 ล้าน

ตนัพงึสังเกตว่านํา้ตาลในปริมาณ 5 แสนตนัจะนําไปใช้ผลติพลาสตกิชีวภาพ และโรงงานสามารถละลายนํา้ตาลทรายดบิเป็นขาวด้วยต้นทุน

ประมาณ 60 เหรียญ/ตนัค่าเกบ็นํา้ตาลข้ามปีอยู่ประมาณ 1.2 เหรียญ/เดือน (35 บาท) เป็นภาระของผู้ค้าทีไ่ด้ซ้ือนํา้ตาลก่อนหน้านีด้้วยต้นทุน

ดอกเบีย้ปีละ 6% และผู้ค้าทีจ่ะเกบ็นํา้ตาลข้ามปีมคีวามเส่ียงในด้านคุณภาพนํา้ตาลทีจ่ะมคีวามเส่ียงสูงจากค่าสีคลํา้เพิม่ขึน้ตามอายุการเกบ็ มี

โรงงานรีไฟน์ปลายทางไม่กีร่ายในอนิโดนีเซีย บังคลาเทศ และจนีทีส่ามารถขจดัฟิล์มกากนํา้ตาลในกระบวนการผลตินํา้ตาลทรายขาวยอมรับ

คุณภาพดงักล่าวได้ หรือผู้เกบ็นํา้ตาลทรายดบิทีม่สีีคลํา้มากต้องขายในราคาทีข่าดทุน

 จนี

 ยอดการผลตินํา้ตาลในปี 2562/63 จะประมาณ 10.7 ล้านตนั (ปีกลาย 10.5 ล้านตนั) ตวัเลขน่าจะสูงกว่านีห้ากมใิช่เพราะภาวะแห้งแล้งในมณฑล

ยูนนานเม่ือต้นปีนีเ้ป็นเหตุขอทาํนายอตัราการบริโภคนํา้ตาลในปีหน้าที ่15 ล้านตนั การนําเข้าจงึอยู่ในระดบั 4.3 ล้านตนั ในกรณีต้องการคง

นํา้ตาลคงคลงัเท่าเดมิราคานํา้ตาลภายในประเทศจนีขึน้จาก 21.35 บาท/กโิล เป็น 23.50 บาท/กโิล (เทยีบเท่าต้นทุนการผลติ) ภายหลงัสตอ็กนํา้ตาล

คงคลงัได้ลดลง

 สรุป

 ยอดการผลตินํา้ตาลทัว่โลกในปี 2562/63 ตํา่กว่า ปี 2561/62 = 8.4 ล้านตนั และการไหลเวยีนการค้าเทยีบระหว่าง 2 ปีดงักล่าว ลดลง = 2.7 ล้านตนั

ด้วยประชากรโลกเพิม่ขึน้ในอตัรา 1.25% ต่อปี (เพิม่การบริโภค) การผลตินํา้ตาลจะน้อยกว่าความต้องการประมาณ 5 ล้านตนั ส่วนนีจ้ะมาจาก

คร่ึงหนึ่งของยอดการเพิม่การผลตินํา้ตาลในภาคกลางใต้บราซิล (10 ล้านตนั)..ราคานํา้ตาลจะไม่เพิม่สูงกว่าอตัราราคาเอทานอลเทยีบเท่านํา้ตาล

แน่นอน.ราคานํา้ตาลน่าจะอยู่ในช่วงปลายๆ ของราคาเอทานอลเทยีบเท่านํา้ตาล..เป็นไปได้ทีร่าคานํา้ตาลจะไต่สูงขึน้อย่างมากในปี 2563 บน

เง่ือนไข 3 ประการนี.้อตัราการบริโภคนํา้ตาลคงที ่ตราการผลตินํา้ตาลลดลงต่อเน่ืองราคานํา้มนัดบิคงทีแ่ละหวงัว่าจะสูงขึน้จากนีไ้ป

 เราคาดว่าปี 2563 จะเห็นการโยกย้ายจากสภาพตลาดนํา้ตาลทีผู่กกบัปัจจัยพืน้ฐานสู่ภาวะทีป่ลดปล่อยจากการ

ผูกพนั มผีลทาํให้การทาํนายทีย่ากมากขึน้ แต่การโยกย้ายดังกล่าวยงัต้องขึน้กบัการเอือ้อาํนวยด้วยปัจจัยพืน้ฐาน

อกีเช่นกนั
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กระทรวงอุตสาหกรรมขนัน๊อตชาวไร่อ้อย เร่งต่อยอดการทําไร่แบบสมาร์ท

ฟาร์ม4.0 สร้างมูลค่าเพิม่สินค้า ปลดลอ็คอ้อยล้นตลาดราคาตก
นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ์ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลงัการประชุม

ใหญ่สามัญประจําปี 2562 ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนํา้พอง จังหวดัขอนแก่น ว่า ได้มอบหมาย

ให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย(สอน.) มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างทายาท

ชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ ต่อยอดการทาํไร่อ้อย ให้ไปสู่สมาร์ทฟาร์ม หรือไร่อ้อย 4.0 โดยการให้

ความรู้เกีย่วกบักระบวนการผลติอ้อยแบบครบวงจร นําเทคโนโลยเีข้ามาใช้ตั้งแต่ข้ันตอนการ

คัดเลือกพนัธ์ุ การเตรียมดิน การบริหารจัดการ ไปจนถึงการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เป็นการ

ปรับเปลีย่นจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)สู่การทาํเกษตรสมัยใหม่ทีม่ีการ

บริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming)และการเกษตรแม่นยาํสูง (Precision Farming)

ตลอดจนการใช้วทิยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยภาครัฐ

จะให้การสนับสนุนการวจัิยและส่งเสริมพฒันาต่อยอดสู่ผลติภัณฑ์กลุ่มเกษตรอาหารและ

ชีวภาพ ซ่ึงจะทาํให้ภาคการเกษตรเกดิความก้าวหน้าและขยายวงกว้างไปสู่ชาวไร่อ้อยรายอ่ืน ๆ

เป็นการสร้างความมั่นคง ยัง่ยืนให้กบัธุรกจิและอาชีพชาวไร่อ้อยตลอดไป

ทั้งนีอุ้ตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมทีส่ามารถต่อยอดเป็น

อุตสาหกรรมไบโอในอนาคต เพ่ือให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยืน จึงต้องมีการสร้างคนรุ่นใหม่ขึน้มา

เพ่ือรับช่วงสืบทอดอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป

อย่างไรกต็าม รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศในรูปแบบใหม่ที่

เรียกว่า เศรษฐกจิฐานชีวภาพ หรือ Bio Economy ขยายต่อห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)ของ

สินค้าเกษตร เพ่ือแก้ปัญหาปริมาณอ้อยและนํา้ตาลล้นตลาดและราคาตกตํ่า โดยการต่อยอดสู่

ผลติภัณฑ์ทีม่ีมูลค่าสูง เช่น ผลติภัณฑ์กลุ่มพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)สารให้ความหวานทีม่ี

แคลอร่ีตํ่าอย่างสารซอร์บิทอล (Sorbitol)และสารไอโซมอล์ท (Isomalt)เป็นต้น

รวมถึงการวจัิยจุลนิทรีย์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึน้ และเม่ือใช้ร่วมกบั

เทคโนโลยด้ีานอ่ืน ๆ จะทาํให้เกดิอุตสาหกรรมใหม่ทีใ่ช้พืชเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิตอย่าง

อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเคร่ืองสําอาง

อย่างไรกต็ามขณะนี ้ได้ดําเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซ้ือปัจจัยการ

ผลติ จํานวน 50 บาทต่อตันอ้อย รายละไม่เกนิ 5,000 ตัน ตามทีค่ณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติ

เห็นชอบเม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2561 ในวงเงินงบประมาณ 6,500 ล้านบาท ซ่ึงได้รับรายงานจาก

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย ว่าได้จ่ายเงินงวดที่ 1 ไปแล้ว 

จํานวน 149,150 ราย วงเงิน 3,203 ล้านบาท และงวดที่ 2 ทางสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ

นํา้ตาลทราย (สอน.) ได้ส่ังจ่ายเช็คให้กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โอนเข้า

บัญชีชาวไร่อ้อยอกีจํานวน 160,281 ราย วงเงิน 3,293 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเม่ือ

วนัที่ 4 ตุลาคม 2562 ทีผ่่านมา

สําหรับมาตรการช่วยเหลือในปี 2563 อยู่ระหว่างการพจิารณาหาแนวทางช่วยเหลืออย่างไรก็

ตาม อาจจะพจิารณาในหลกัการเดิมทีเ่คยให้ความช่วยเหลือในปีทีผ่่านมา

จาก https://www.posttoday.com วนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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มาตรการเพือ่ความเป็นธรรม............
ช่วงเวลาทีผ่่านมา พีน้่องชาวไร่อ้อยและโรงงานนํา้ตาล มีข้อ

ร้องเรียนเกีย่วกบัความไม่สุจริต หรือถูกเอาเปรียบในหลายประเด็น 

บางปัญหาสะสมมายาวนาน ปีการผลติ 2562/63 หากมีการแก้ไข

และป้องกนัไว้ กเ็ป็นส่ิงทีด่ีและน่าช่ืนชม แต่หากไม่มีมาตรการที่

ชัดเจน โครงการของ สอน.นี ้กจ็ะไม่เกดิประโยชน์อะไรขึน้มาเลย 

ตัวอย่างเช่น

1)การช่ังนํา้หนักอ้อยจากนอกโรงงานนํา้ตาล แล้วนําอ้อยส่งเข้า

โรงงานนํา้ตาล เกดิปัญหานํา้หนักอ้อยหายไป

2)การวดัค่าความหวาน CCS โดยแปลงอ้อยเดียวกนั รถบรรทุก

พ่วงแม่และลูก มีค่าความหวานแตกต่างกนัมาก

3)ค่าความหวาน CCS ของชาวไร่อ้อยรายเลก็ ถูกกดตํ่ากว่าความ

เป็นจริง แต่ชาวไร่รายใหญ่มีค่า CCS สูง

4)โรงงานนํา้ตาลเติมนํา้ผสมในถาดเกบ็ตัวอย่างนํา้อ้อยชุดที ่1 ทาํให้

ค่าความหวานวดัได้ ตํ่ากว่าความเป็นจริง

5)การตรวจสอบอ้อยไฟไหม้ แต่แจ้งผลเป็นอ้อยสด เพ่ือช่วยชาวไร่

บางรายทีเ่ป็นพรรคพวก ไม่ให้ถูกตัดราคา

6)การคัดเลือกพนักงานช่ัวคราวในฤดูหีบ เพ่ือทาํงานให้ห้อง

วเิคราะห์ สอน.มีการเอือ้ต่อพรรคพวก

7)การแจกจ่ายพนัธ์ุอ้อยปลอดโรคฟรี แต่ไม่มีการประกาศให้ชัดเจน

ว่าคุณสมบัติผู้รับพนัธ์ุอ้อยเป็นอย่างไร

8)โรงงานผลตินํา้ตาลต่อตันอ้อยได้ตํ่ากว่าปรกติ มีการแอบนํา

นํา้ตาลออกจากระบบการคํานวน

9)ชาวไร่อ้อยมีปัญหาร้องเรียนกบั สอน.ประจําโรงงาน แต่เร่ือง

เงียบหาย โดยไม่ถูกส่งต่อหรือไม่แก้ไข

10)โครงการทดลองงานใหม่ๆ การเลือกโรงงานนํา้ตาลต้นแบบจะ

เอือ้กบัเครือหรือกลุ่มโรงงานนํา้ตาลใหญ่

11)เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างช่ัวคราวของ สอน.ในฤดูหีบ ทาํตัวเป็น

เจ้านาย ไม่มีจิตใจให้บริการกบัชาวไร่

12)การสุ่มเพ่ือตรวจโรงงานนํา้ตาล มีการประสานงานและแจ้ง

ล่วงหน้า ทาํให้ไม่เห็นข้อเทจ็จริง

13)อ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที ่สอน.วางตัวไม่เป็นกลาง บางรายสนิทกบั

โรงงานนํา้ตาลหรือสมาคมชาวไร่มากเกนิควร เป็นต้น

ปัญหายงัมีอกีมาก ไม่ได้เรียงลาํดับข้อตามความสําคัญมาก

หรือน้อย เพราะทุกปัญหาทีเ่ป็นการทุจริต ต้องได้รับการแก้ไข ทาง 

สอน.ได้เผยแพร่ข้อมูล โครงการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรม

องค์กร “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” 

หากพบการทุจริต การประพฤติโดยมิชอบ โทร. 0-2202-3075 หรือ

สายด่วนรัฐบาล โทร.1111
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มคีวามเส่ียงทีซ่่อนแฝงอยู่หลายประเดน็ สําหรับการแก้ปัญหา

ขาดแคลนแรงงานตดัอ้อย แรงงานตดัอ้อยค่าแรงแพง เปลีย่นอ้อยไฟไหม้

เป็นอ้อยสด โดยใช้รถตดัอ้อยและเคร่ืองจกัรเข้ามาช่วยทาํงาน ต้อง

เตรียมการล่วงหน้า ต้องคดิข้ามปี ตั้งแต่เร่ิมการปลูกอ้อย มใิช่ทาํก่อนฤดู

เกบ็เกีย่ว

1)ระยะร่องการปลูกอ้อยทีป่ระมาณ 1.2 เมตร จะไม่เหมาะสมกบัการใช้รถ

ตดัอ้อยขนาดใหญ่ ตออ้อยจะถูกยํา่เสียหาย ส่งผลเสียต่ออ้อยทีจ่ะบํารุงตอ

ในฤดูถัดไป

2)การใช้เคร่ืองตใีบอ้อย เพ่ือช่วยแรงงานตดัอ้อยสด หากจะตใีบอ้อย

ล่วงหน้า ต้องไม่ตใีบส่วนยอดจนเสียหาย รถไถต้นกาํลงัต้องมตีวัช่วย

แหวกอ้อยเพ่ือลดการเหยยีบยํา่อ้อย

3)เส้นเอน็ตใีบอ้อยทีไ่ม่ได้คุณภาพ จะสึกหรอเร็วมาก หากซ้ือเคร่ืองสาง

ใบมาใช้ ต้องให้ผู้ขายยืนยนัและรับประกนัอายุหรือจาํนวนไร่ ผลงานที่

สางใบได้ต่อการเปลีย่น 1 คร้ัง

4)เคร่ืองตดัอ้อยลาํ ผู้ขายต้องระบุให้ชัดเจนว่า รถไถทีเ่ป็นต้นกาํลงัใช้กี่

แรงม้า ตดัอ้อยหนาได้กีต่นัต่อไร่ ปีนีอ้้อยบาง อาจตดัได้แต่ถ้าอ้อยหนา

ปรกตื อาจทาํงานไม่ได้

5)การใช้เคร่ืองตดัอ้อยลาํ หากตั้งใบมดีไม่ชิดตอ ตออ้อยยาวทาํให้เสีย

นํา้หนักอ้อยต่อไร่ อาจมากถึง 200 กโิลกรัมต่อไร่ และความหวานส่วน

โคนอ้อยจะเสียไป

6)รถตดัอ้อยมือ 2 หรือรถตดัอ้อยใหม่แต่การประกอบไม่ได้คุณภาพ หาก

เสียในฤดูหีบ จะทาํให้กาํลงัการตดัหายไป สร้างความเสียหายมาก อ้อย

อาจค้างไร่เพราะรถตดัเสีย

7)คนขับรถตดัอ้อย หากฝีมือไม่ถึงหรือความรับผดิชอบตํา่ อาจทาํให้รถ

ตดัอ้อยเสียหาย ตดัอ้อยไม่ชิดตอ ตดัอ้อยยํา่ตอ ส้ินเปลืองนํา้มนั 

ส้ินเปลืองใบมดี

8)ต้องมกีารบํารุงรักษารถตดัอ้อย เคร่ืองสางใบ รถไถต้นกาํลงั ทกัษะด้าน

ช่างในการซ่อมบํารุงอย่างถูกวธีิ เป็นส่ิงจาํเป็นมาก ช่วยให้การใช้งาน

คงทน

9)ความต่อเน่ืองของการใช้รถตดัอ้อย กบัรถบรรทุกอ้อย ควิการส่งอ้อยเข้า

โรงงาน ต้องสัมพนัธ์กนั หากมรีถบรรทุกน้อย หรือไม่มคีวิลงอ้อย ทาํให้

รถตดัต้องจอดรอ เป็นความสูญเปล่า

การมรีถตดัอ้อยหรือเคร่ืองมือเกบ็เกีย่ว ต้องคดัเลือกอย่างรอบคอบและ

ต้องสอบถามผู้รู้ ในช่วงหลายๆปีทีผ่่านมา พีน้่องชาวไร่อ้อยจาํนวนมาก 

ต้องเสียเงนิเปล่ากบัการซ้ือของมาแล้วไม่ได้ใช้ หรือต้องคืนของเสียเงนิ

มดัจาํ หรือต้องเสียค่าซ่อมแซมแบบไม่คุ้มค่า
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เร่ืองรอ้นๆ ....ประเด็นการแบน 3 สารพิษ
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รวมรวมขอมูลโดย 
สมาคมนักวิชาการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย 

อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4 หอง 3410 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท: (02) 562 5000 ตอ 534 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ความจําเปนของสารพาราควอตตอกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 

พาราควอตอันตรายตอผูบริโภคและสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมจริงหรือ 
 จากคุณสมบัติของสารพาราควอตเปนประเภทท่ีไมดูดซึมเขาสูลําตนและสวนอ่ืน ๆ ความเส่ียงของสารพาราค

วอตตอผูบริโภคจากการบริโภคอาหารไมอยูในระดับท่ีทําใหเปนอันตรายตอผูบริโภคในระยะยาว  
 พาราควอตจะถูกดูดยึดไมสามารถหลุดออกจากอนุภาคดินดวยกระบวนการใดๆ  ในธรรมชาติ ไมจับกับอนุภาค

น้ํา ละลายน้ําไดดี ไมละลายในไขมัน : หากมีละอองพาราควอตปลิวลงสูแหลงน้ําธรรมชาติเชนแมน้ํา ลําคลอง 
ท่ีมีตะกอนดินปนอยู  พาราควอตจะไมจับกับน้ํา แตจะวิ่งไปจับกับตะกอนดินและหมดพิษทันที ดังนั้นพาราค
วอตจึงไมปนอยูในน้ํา เกษตรกรสามารถปลูกพืชตามไดทันทีภายหลังการฉีดพนหรือกอนการฉีดพน  
(ท่ีมา:…) 

 ยังไมมีเอกสารท่ีบงชี้ทางการแพทยวาการใชพาราควอตสงผลตอความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งกับเกษตรกร 
หากมีการใชอยางถูกวิธ(ีท่ีมา:…) 

 พาราควอตเปนเทคโนโลยีท่ีชวยประหยัดแรงงาน ยังไมมีสารทนแทนได  และยังมีการใชในประเทศท่ีพัฒนา
แลวซ่ึง เปนประเทศหลักของการสงออกสินคาเกษตร ดังนั้น ปญหาคือการใหความรูแกผูใชใหใชใหถูกวิธี
เหมือนกับสารเคมีท่ัวๆ ไป เชนเดียวกับน้ํายาลางหองน้ํา สารกันบูด หรือสารตาง ๆ  

 

  จากขอมูลเชิงวิชาการของสารกําจัดวัชพืชกลุมท่ีไมเลือกทําลาย (Non-selective herbicide) ท่ีใช
กันท่ัวไปมี 3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และกลูโฟซิเนต จะพบวาสารพาราควอตไมสงผลกระทบตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม และยังมีตนทุนการใชท่ีถูกวา (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 ขอมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารทดแทนดานคุณสมบัติ ราคา ความคงทน และความปลอดภัยกับพืช

ประธาน (พืชหลัก) 
 

ปจจัย พาราควอต  ไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต 
ราคา/ลิตร 100-150 บาท/ลิตร (เฉล่ีย 125 บาท) 105-150บาท/ลิตร (เฉล่ีย 127.5 บาท) 400-490 บาท/ลิตร (เฉล่ีย 445 บาท) 

คุณสมบัติสาร พืชไมดูดซึมและเคลื่อนยายในตน  
ใบพืชจะไหมเฉพาะจุดท่ีโดน   
พาราควอตเทาน้ัน 

พืชดูดซึมและเคลื่อนยายไปสวนอ่ืน
ของตนพืชได  

ดวยคุณสมบัติก่ึงดูดซึม สามารถ
เคลื่อนยายในตนพืชได 

การออกฤทธ์ิ เห็นผล 2 - 3 ช่ัวโมงหลังฉีดพน เห็นผล 5-7 วัน หลังฉีดพน เห็นผล 2-3 วัน หลังฉีดพน 
ความคงทนตอการ 
ชะลางดวยนํ้าฝน 

ระยะเวลาปลอดฝนอยางนอย 30 
นาที           

ระยะเวลาปลอดฝนอยางนอย 6 
ช่ัวโมง                 

ระยะเวลาปลอดฝนอยางนอย 6 
ช่ัวโมง                

ความปลอดภัยในการ
ใชกับพืชประธาน 

ฉีดพนไดจนถึงโคนตนของขาวโพด 
มันสําปะหลัง และออยโดยปลอดภัย 
ใชกําจัดลูกปาลมวัชพืชได 
 

การฉีดพนในขาวโพด ออย และมัน
สําปะหลังในระยะเล็ก จะทําใหเกิด
ความเสียหาย โดยการดูดซึมสารจาก
พืชประธาน และใชกําจัดลูกปาลม
วัชพืชไมได  

การฉีดพนในขาวโพด ออย และ
มันสําปะหลัง จะทําใหเกิดความ
เสียหาย โดยการดูดซึมสารจากพืช
ประธาน และใชกําจัดลูกปาลม
วัชพืชไมได 

ที่มา: สมาคมพิษวิทยา, 2561 
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ผลกระทบดานลบตอการแบนพาราควอตในภาพรวม 

 ประเทศไทยพ่ึงพาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนอันดับตนๆ ของโลก ไดแก 

ขาว มันสําปะหลัง น้ําตาล ปาลมน้ํามัน ยางพารา และผลไมอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ซ่ึง เปนแหลงเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญ 

ดังนั้น การแบนยอม สงผลกระทบเชิงลบท้ังในระดับเกษตรกร อุตสาหกรรมแปรรูปท่ีใชวัตถุดิบทางการเกษตร และภาค

การสงออก :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) รายละเอียดมูลคาการสูญเสียข้ันต่ําดานเศรษฐกิจที่ประเมินได  
 ประเทศไทยมีเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับพืชตาง ๆ มากกวา 5 ลานครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรของประเทศ

ท้ังหมด 149 ลานไร หากวิเคราะหเฉพาะในสวนของขาวโพด ขาวโพดหวาน ออย มันสําปะหลัง น้ํามันปาลม และยางพารา 

รวม 55.34 ลานไร  การประมาณการผลกระทบเม่ือไมมีสารพาราควอตในกระบวนการผลิตทางการเกษตร จะทําใหตนทุนใน

การผลิตสูงข้ึนมากกวารอยละ 518-1,400% สูญเสียรายไดภาคการเกษตร 2.5 แสนลาน และเงินตราตางประเทศ 5.7 

แสนลาน 

 ลดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปจจัยการผลิตและอุตสาหกรรมเกษตร ในประเทศ เชน 

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารสัตว ท่ีตองนําเขาถ่ัวเหลืองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล  ปริมาณกวา 2.7 ลาน

ตัน เปนมูลคากวา 37,342 ลานบาท เม่ือมีการยกเลิกจะไมสามารถนําเขาวัตถุดิบดังกลาวได เพราะหลังการยกเลิกประเทศ

ไทยยอมตองกําหนดนโยบาย Zero Tolerance สงผลใหตนทุนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึน และสงผลตอผูบริโภคใน

ระยะสั้นและยาว 
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1) รายละเอียดมูลคาข้ันต่ําของการสูญเสียดานสังคมท่ีประเมนิได 
หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้นจาก 135,220 บาท/ปี จากภาวะตนทุนท่ีสูงขึ้น ในขณะท่ีราคา

สินคาตกต่ํา ทําใหรายไดลดลง หนี้สินมากขึ้น

ภาพรวมของการใชสารพาราควอตในประเทศตางๆ

สหรัฐอเมริกา แคนนาดา บราซิล แอฟริกาใต อินเดีย ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปนตน ซึ่งทุกประเทศใชแนวปฏิบัติการอนุญาตสารเคมีเกษตรของ

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ โดยมีการใชสารพาราควอตในพืชตางๆ มากกวา 

20 ชนิด เชน่ ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย ชา กาแฟ มนัฝรั่ง สปัปะรด พืชผกัไมผ้ล พืชตระกูลถั่ว พืช

ตระกูลเบอรร่ี์ เป็นตน้

 สหรัฐอเมริกา ใชสารพาราควอตในการปลูกถั่วเหลืองและขาวโพด

 บราซิล ใชสารพาราควอตในการปลูกถั่วเหลืองและออย

 อินโดนิเชีย ใชสารพาราควอตในการปลูกขาวบนพื้นท่ีลาดชัน

 ญี่ปุน ใชสารพาราควอตในการปลูกพืชผัก

 มาเลเชีย นําสารพาราควอตกลับมาใชในการปลูกปาลมน้ํามัน

 ออสเตรเลีย ใชสารพาราควอตในการปลูกออย ขาวโพด และพืชอื่นๆ 

มูลคาการสุญเสียน้ียังไมรวมมูลคาผลกระทบในระยะยาวท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม

ตวัเลขน้ีไม่ทราบวา่มาอยา่งไร ไม่ชดัเจน

พยายามแยกประเทศท่ีพฒันาและกาํลงัพฒันาออกจะไดเ้ห็นชดั เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริการ 

ญ่ีปุ่น และประเทศกาํลงัพฒันา .... และขอ้มูลควรมีแหล่งอา้งอิง ใชห้รือ GMOควรมีอ้างอิง

คุณมนตรี เลาหศกัด์ิประสิทธ์ิ เลขาธิการสหสมาคมชาวไร่ออ้ยแหง่ประเทศไทย พบและร่วมประชุมกบั

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เร่ืองขอใหย้บัย ัง้การแบนสารเคมี 3 สาร ซ่ึงมีผลกระทบ

ตอ่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยทัว่ประเทศ
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ด่วน!!! กรรมการวตัถุอนัตราย ยกเลิกแบนสาร ไกลโฟเซต -อีก2ชนิดเล่ือนไป6เดือน

เม่ือเวลา 10.00 น.วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการอุตสาหกรรม เป็นฐานะประธานคณะกรรมการวตัถุอนัตราย ซ่ึง

ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของส่ือมวลชน คือ มติแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ไดแ้ก่ พา

ราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคมท่ีผา่นมา โดยใหมี้ผลวนัท่ี 1

ธนัวาคม 2562 หลงัจากมติคณะกรรมการอนัตรายออกไป ปรากฏวา่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบทัง้

เกษตรกร ผูนํ้าเขา้อาหารสตัวต์า่ง ๆ ออกมาเคล่ือนไหว ตอ้งการใหเ้ล่ือนการแบน 3 สารเคมี

ออกไปกอ่น

ทัง้น้ี คณะกรรมการวตัถุอนัตรายไดพิ้จารณาขอ้เสนอของปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ลว้ จึงมีมติ

ดงันี

1. ใหอ้อกประกาศกาํหนดวตัถุอนัตราย พาราควอต และคลอรไ์พริฟอสเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 โดย

ใหก้าํหนดระยะเวลาใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถุนายน 2563 สาํหรบัวตัถุอนัตรายไกลโฟเซตใหใ้ช ้

มาตรการจาํกดัการใชต้ามมติคณะวตัถุอนัตราย เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561

2. มอบหมายใหก้รมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาํเนินการจดัทาํมาตรการรองรบั

ในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมสาํหรบัวตัถุอนัตรายพาราควอตและคลอรไ์พริฟอส

รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ่ภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผลกระทบตอ่สุขภาพของ

ประชาชน และใหนํ้าเสนอคณะกรรมการวตัถุอนัตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือน

ดา้นนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวตัถุ

อนัตราย แถลงผลการประชุมวา่ คณะกรรมการมาร่วมประชุม 24 คน จาก 29 คน ไดพิ้จารณาขอ้มูล

และมีการแสดงความคิดเห็นแลว้ มีมติเอกฉันทใ์หอ้อกประกาศกาํหนดวตัถุอนัตรายพาราควอตและคลอร์

ไพริฟอส เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 โดยใหก้าํหนดระยะเวลาบงัคบัใชเ้ล่ือน จาก 1 ธนัวาคม 2562 เป็น

1 มิถุนายน 2563 สว่นไกลโฟเซตใหใ้ชม้าตรการจาํกดัการใชต้ามมติคณะกรรมการวตัถุอนัตรายเม่ือ

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561
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ติดตามสถานการณน้ําท่ัวประเทศ
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