
สรุปการหีบอ้อยปีการผลติ 62/63 โรงงานน า้ตาลทัว่ประเทศ 57 แห่ง ปิดหีบอ้อยครบเม่ือ 26 มนีาคม 63 
รายงานจะเรียงล าดับผลลพัธ์ในแต่ละรายการ ตามปริมาณอ้อยอ้อยหีบ / ค่าความหวานอ้อย / อ้อยสดเข้าหีบ / 
กโิลกรัมน า้ตาลต่อตันอ้อย / กโิลกรัมน า้ตาลต่อตันอ้อยที ่10 ซีซีเอส
กโิลกรัมน า้ตาลต่อตันอ้อย : เม่ือน าอ้อยเข้ามาหีบ 1 ตัน จะได้น า้ตาลกีก่โิลกรัม ปัจจัยหนุนส าคญัเป็นค่าความหวาน
อ้อย หากความหวานมาก น า้ตาลกม็โีอกาสได้มาก หากท าน า้ตาลได้น้อย อาจเกดิจากประสิทธิภาพการผลิตไม่ดี หรือ
แปรรูปน า้ตาลดิบเปลีย่นเป็นน า้ตาลทรายขาว/รีไฟย์ได้มาก
กโิลกรัมน า้ตาลต่อตันอ้อยที ่10 ซ๊ซีเอส : อาจเรียกว่า Yield%CCS แตกต่างจาก กโิลกรัมน า้ตาลต่อตันอ้อย โดยจะ
ปรับฐานค่าความหวานทีม่ค่ีาแตกต่างกนั เป็นค่าความหวานเท่ากนัที ่10 ซีซีเอส แล้วเทยีบค่า ท าให้ทราบว่าเม่ืออ้อย
หวานเท่ากนั แต่ละโรงงานจะท าน า้ตาลได้กีก่โิลกรัม

จดหมายข่าว1 ปีที ่4 ฉบับที ่13(เดือนมกราคม ถึง มนีาคม พ.ศ. 2563) ฉบบัปิดหีบออ้ย

รายงานคุณภาพอ้อย ณ วนัที ่25 มนีาคม 2563





โรงงานน า้ตาลทั้ง 57 แห่งในประเทศไทย ได้ปิดฤดูการ
หีบอ้อยปีการผลติ 2562/63 เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัที่ 25
มนีาคม 2563 ส าหรับผลการหีบอ้อยและการค านวนเงิน
ช่วยเหลือ 6,500 และ 3,500 ล้านบาท ช่วยเหลือไม่เกนิ
5,000 ตันต่อราย โดยมข้ีอมูลและตัวอย่างการค านวน
ดังต่อไปนี้
1)ปริมาณอ้อยรวม 74,893,175 ตัน
2)เงินช่วยปัจจัยการผลติ 6,500 ล้านบาท
3)ส่วนแบ่งเงินช่วยปัจจัยผลติ 86.79 บาทต่อตัน
4)ปริมาณอ้อยสดรวม 37,709,700 ตัน
5)เงินช่วยอ้อยสด 3,500 ล้านบาท
6)ส่วนแบ่งเงินช่วยอ้อยสด 92.81 บาทต่อตัน
7)ผลรวมเงินช่วยอ้อยไฟไหม้ 86.79 บาทต่อตัน
8)ผลรวมเงินช่วยอ้อยสด 179.60 บาทต่อตัน
หมายเหตุ : ข้อมูลอย่างเป็นทางการให้อ้างองิจาก สอน.
ตัวอย่าง : ชาวไร่มอ้ีอยสด 2,000 และอ้อยไฟไหม้ 1,000 
ตัน จะได้เงินช่วยเหลือปัจจัยการผลติ 3,000 ตัน × 86.79 
บาทต่อตัน คดิเป็นเงิน 260,370 บาท และได้ส่วนเพิม่
อ้อยสด 2,000 ตัน × 92.81 บาทต่อตัน คดิเป็นเงิน 
185,620 บาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 445,990 บาท

ความเส่ียงจากไวรัสโควติ-19 อาจท าให้
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
น า้ตาลทัว่โลกเกดิการหยุดชะงกั
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A Real Sugar Expert รายงานว่า ผลผลติอ้อยเข้าหีบของประเทศ
ไทย ในปีการผลติ 2562/63 ลดลงประมาณ 43%

โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกีารลดลงมาทีสุ่ด รองลงมาคือภาค
กลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก ที ่48, 42, 40 และ 30 ตามล าดับ

นอกจากนี ้จากสภาพภูมอิากาศทีเ่ป็นอยู่ทุกวนันี ้อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลผลติอ้อยในปี 2563/64 ด้วย



สอน. เดนิหน้าแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตั้ง
เป้าฤดูการผลติ 63/64 อ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่
เกนิ20%นายเอกภัทร วงัสุวรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย เปิดเผย
ว่า จากมติคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล
ทราย (กอน.) เม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2562
มมีติเห็นชอบให้ปรับสัดส่วนการรับอ้อยไฟ
ไหม้ในแต่ละวนัของโรงงานน า้ตาลไม่เกนิ
ร้อยละ 50 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด
ต่อวนั โดยการหีบอ้อยในฤดูการผลติปี
2562/2563 ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2562
จนถึงวนัที่ 25 มนีาคม 2563 รวมระยะเวลา
เปิดหีบ 116 วนั มีปริมาณอ้อยไฟไหม้
37,183,474 ตัน (คดิเป็นร้อยละ 49.65) จาก
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งส้ิน 74,893,175 ตัน
ถือเป็นก้าวแรกของความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาอ้อยไฟไหม้ทีม่มีาอย่างยาวนาน และ
ในฤดูการผลติปี 2563/2564 คณะรัฐมนตรี
ได้มมีติ เม่ือวนัที่ 11 มิถุนายน 2562 ให้
เข้มงวดในการก ากบัดูแลการลดปริมาณอ้อย
ไฟไหม้ ซ่ึงตั้งเป้าปริมาณอ้อยไฟไหม้
จะต้องลดลงเหลือ 20% ของปริมาณอ้อย
เข้าหีบทั้งหมด เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละออง
PM2.5 และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากอ้อยไฟไหม้

กอน. ได้มมีติรับทราบในหลกัการและแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลติปี 2563/2564 อกีทั้งยงัเป็น
การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพษิด้านฝุ่น
ละอองตามทีส่ านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) 
เสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย
1. ก าหนดนโยบายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลติปี 2563/2564 
ให้ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ20% ปริมาณอ้อยสด80% ของปริมาณ
อ้อยเข้าหีบทั้งหมด โดยมมีาตรการก าหนดราคาส่วนต่างให้อ้อยสด
มากกว่าอ้อยไฟไหม้ตันละประมาณ 200 บาท ให้มคีวามคุ้มค่ามากพอ
และเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึน้
2. จัดหาเคร่ืองมือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัด
อ้อยสดมากขึน้ โดยใช้งบประมาณกองทุนอ้อยและน า้ตาลทราย เช่น 
การจัดหาเคร่ืองสางใบอ้อยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือพฒันาด้าน
อ้อย ทีปั่จจุบันมอียู่ 280 กลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมี
การรวมกลุ่มและพฒันาประสิทธิภาพการจัดการอ้อยสด
3. ในกรณทีีม่นีโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะให้
สิทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยทีต่ัดอ้อยสดเท่าน้ัน
4. ออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้โรงงานมส่ีวนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาไม่ให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้เกนิกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อย
เข้าหีบทั้งหมด

ทั้งนี ้การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในปีทีผ่่านมา ทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวดั หน่วยงานภาครัฐ สมาคมชาวไร่อ้อย โรงง
งานน า้ตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกนัรณรงค์แก้ไขปัญหา
อ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง ส าหรับในฤดูการผลติปี 2563/2564 นี ้สอน. 
จะเร่งก าหนดแนวทางในการปฏบัิติ และประชาสัมพนัธ์ให้ทุก
หน่วยงานและเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบโดยเร็ว เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปจากประเทศไทย



ความเส่ียงจากไวรัสโควติ-19 อาจท าให้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) น า้ตาลทัว่โลกเกดิการหยุดชะงัก เพราะ
ความต่อเน่ืองในระบบ บางข้ันตอนของการผลติขาดหายไป การวเิคราะห์นี ้มีจุดประสงค์ เพ่ือให้เกดิความตระหนักและ
ท ามาตรการป้องกนั เน่ืองจากเป็นเหตุวกิฤติทีค่าดไม่ถึง
1)ห้องควบคุม process การ remelt ห้องบรรจุน า้ตาล ห้องช่ังน า้ตาลเข้าออกโรงงาน ห้องควบคุมหม้อไอน า้ ห้องควบคุม
ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโควติ-19 ทั้งทีบ้่าน ระหว่างเดินทางและที่ท างาน
2)ระบบการขนส่งน า้ตาลจากโรงงานไปยงัปลายทาง เช่น ท่าเรือ โกดังเกบ็น า้ตาล ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น หากมีพืน้ที่
ใดต้องหยุดท างานหรือต้องปิดสถานทีเ่น่ืองจากมีบุคลากรติดเช้ือไวรัสโควติ-19
3)แหล่งผลติต้นทางของสารเคมี วตัถุดิบและภาชนะบรรจุน า้ตาล ทีจ่ะส่งเข้ามายงัโรงงานน า้ตาลเพ่ือใช้ในการท า remelt
หากต้นทางไม่สามารถส่งมอบเข้ามายงัโรงงานน า้ตาลได้ ระบบการ remelt กจ็ะต้องหยุดเช่นกนั
4)งานด้านการจัดการน า้ตาล การจัดสรรน า้ตาลออกสู่ตลาดในประเทศ หรือส่งออก หากต้องปิดสถานทีท่ างานหรือมี
บุคลากรติดเช้ือไวรัสโควติ-19 ระบบกจ็ะชะงัก ตามระเบียบ สอน. ไม่อนุญาตให้โรงงานน า้ตาลน าน า้ตาลออกมาขายเอง
ได้
5)ในช่วงปิดหีบอ้อย จะมีงานการซ่อมแซมโรงงานน า้ตาล ทีใ่ช้ผู้รับเหมา ใช้อะไหล่เคร่ืองจักรเฉพาะด้าน หากผู้ผลติ
อะไหล่ หรือเคร่ืองจักรทั้งในประเทศ หรือนอกประเทศต้องหยุดงาน แผนการซ่อมแซมกจ็ะต้องหยุดและอาจท าได้ช้า
6)ร้านค้าขายปัจจัยผลติ การปลูกอ้อยต้นฝนหรือการบ ารุงตออ้อย หลายพืน้ทีม่ีปัญหาแรงงานขาดแคลน แรงงานต่างด้าว
เดินทางกลบัประเทศและปิดด่านชายแดน อาจไม่สามารถจัดการไร่อ้อยได้ตามแผนงาน
7)งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การขอเงินเกีย๊ว การขอรับเงินช่วยเหลือ ชาวไร่อ้อยและพนักงานส่งเสริม (นักเกษตร นัก
ส่งเสริม นักวชิาการ ธุรการเขต) หากมีการประชุม พบปะเยีย่มเยยีน จะมีความเส่ียงเกดิขึน้

สถานการณ์วกิฤติคร้ังนี ้เศรษฐกจิและสังคมทัว่โลกถูกเปลีย่นอย่างรวดเร็ว เป็นทั้งโอกาสและภัย
คุกคามทีค่าดการณ์ไม่ได้ ตัวอย่างความเส่ียงนี ้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ท่านทีม่คีวามเห็นหรือข้อแนะน าเพิม่เติม 
สามารถน าเสนอได้ เพ่ือเป็นคลงัความรู้และมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกนั
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

ความเส่ียงจากไวรสัโควิต-19 ต่อวงการออ้ยน ้าตาล!!!!!!!!



เผยผลส ารวจ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเกีย่วกบัการป้องกนัการระบาดของโรคโควิด-19” ประชาชน
ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจเร่ืองการงดออกจากบ้าน โดยคิดว่าหากไม่มีอาการ
เจ็บป่วยใด ๆ สามารถออกไปสถานทีต่่าง ๆ ได้
1. ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 พบวา่ ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัช่องทางการแพร่กระจายของเช้ือเพียงร้อยละ 30.9 มีความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการลา้งมืออยา่งถูกวธีิร้อยละ 69.0 
มีความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการไอและการจามท่ีถูกวธีิร้อยละ 55.2 มีความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการสวมใส่
หนา้กากอนามยัอยา่งถูกวธีิร้อยละ 80.0
2. ทกัษะการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถคน้หาหรือเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลไดท้นัทีร้อยละ 98.5 และประชาชนส่วนใหญ่สามารถคน้หาหรือเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยัร้อยละ 97.
3. ทกัษะการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจขอ้มูล
ข่าวสารท่ีน าเสนอจากหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ บุคลากรดา้นสุขภาพร้อยละ 96.9
4. ทกัษะการตดัสินใจเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 พบวา่ หากมีอาการไข ้ไอ เจบ็คอ น ้ามูกไหล หายใจ
เหน่ือย และมีประวติัสัมผสักลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือโควดิ-19 จะไปพบแพทยท์นัทีร้อยละ 99.3 หากสงสัยวา่อาจไดรั้บเช้ือโรค จะแจง้
รายละเอียดต่าง ๆ กบับุคลากรทางการแพทยผ์ูท้  าการดูแลรักษาร้อยละ 99.7 หากไม่มีอาการเจบ็ป่วยใด ๆ สามารถออกไปสถานท่ีต่าง ๆ 
ได ้เน่ืองจากไม่มีการติดเช้ือและไม่สามารถแพร่เช้ือใหผู้อ่ื้นไดพ้บมากถึงร้อยละ 77.1
5. ทกัษะการจดัการตนเองเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 พบวา่ ประชาชนทั้งหมดมีการก าหนดเป้าหมาย 
วางแผน ท าตามแผน และทบทวนแผนการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
6. ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือเก่ียวกบัการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 หลงเช่ือและ
จะปฏิบติัตามข่าวปลอมท่ีไดรั้บ

นายปราโมทย ์กล่าววา่ “จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่ ประชาชนส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาความรอบรู้
ดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลา้งมืออยา่งถูกวธีิ การไอและการจามท่ีถูกวธีิ การสวมใส่หนา้กากอนามยัอยา่งถูกวธีิ ซ่ึงตอ้งร่วมกนั
รณรงคใ์หป้ระชาชนรับทราบถึงขั้นตอน และหลกัการปฏิบติัอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาและการส่ือสารท่ีเขา้ใจและจดจ าได้
ง่าย รวมไปถึงการสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัช่องทางการแพร่กระจายของเช้ือโควดิ-19 เพื่อใหป้ระชาชนสามารถป้องกนั
ตนเองไม่ใหส้ัมผสัเช้ือดงักล่าว อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่คิดวา่ หากไม่มีอาการเจบ็ป่วยใด ๆ สามารถออกไปสถานท่ีต่าง ๆ ได ้ซ่ึงตอ้ง
เนน้ย  ้าและสร้างความตระหนกัใหป้ระชาชนงดออกจากบา้นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดถึงแมว้า่จะไม่มีอาการเจ็บป่วยก็ตาม

นอกจากนีผ้ลการศึกษายงัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัหลงเช่ือข้อมูลและข่าวปลอมทีไ่ด้รับการส่งต่อใน
โลกหรือส่ือสังคมออนไลน์ ดังน้ัน จึงต้องเร่งเสริมสร้างให้ประชาชนรู้เท่าทนัข่าวปลอม และสามารถเลือกใชข้อ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือไปใชใ้นการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมต่อไป”

เผยผลส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือ
ป้องกนั ‘โควดิ-19’ ยงัเข้าใจผดิเร่ืองงดออก
จากบ้าน



สมาคมชาวไร่ออ้ยอีสานเหนือ ไทยอุดรบา้นผือ โดยทา่นประธานพินิจ พรรคพล ประธานสมาคม

ชาวไร่ออ้ยอีสานเหนือ ไทยอุดรบา้นผือ ไดส้นับสนุนอุปกรณเ์พ่ือชว่ยการแพร่เช้ือและลดการ

ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) ใหก้บัโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลค าบง
- เจลลา้งมือแอลกอฮอล ์6 ขวด

- แอลกอฮอลฆ์า่เช้ือ 15 ลิตร

- ถุงมือ 1 กลอ่ง

บริษทั ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั ไดส้ง่มอบแอลกอฮอล ์95% จ านวน 1,000 ลิตร จาก

ยอดรวมทัง้หมด 2 รายการ ไดแ้ก ่แอลกอฮอล ์95% จ านวน 4,000 ลิตร และ 

แอลกอฮอล ์70% จ านวน 600 ลิตร ใหแ้ก ่กรมการแพทยท์หารบก เพ่ือน าไปใชป้้องกนั

และควบคุมโรคติดตอ่ไวรสัโคโรนา (Covid-19)





การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว มีความไม่แน่นอนสูง กระทบรุนแรง อย่างคาดไม่ถงึ ส าหรับ
การวเิคราะห์อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล เน่ืองจากตอนนี้ มีปัจจยัที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน หลาย
พืน้ที่ในบราซิล อนิเดยี แอฟริกาใต้ ออสเตรเลยี อเมริกา ยุโรป มีปัญหาไวรัสโควติ-19 แพร่ระบาด

สถานการณ์การผลติและการบริโภคน า้ตาล ได้คาดการณ์เม่ือช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 63
ปริมาณอ้อยของบราซิลจะมีมากและเปลีย่นจากการผลติเอทานอลเป็นการผลติน า้ตาล ชดเชย
ปริมาณอ้อยของประเทศไทย ในส่วนที่ลดลงกว่า 55 ล้านตนั ส่งผลให้เกดิน า้ตาลส่วนเกนิ

ในช่วงเวลาน้ัน กอ็าจมีความเป็นไปได้ แต่ถงึตอนนี้ เม่ือมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควติ-19
ในพืน้ที่แหล่งปลูกอ้อย อาจส่งผลให้เร่ืองอาจกลบัด้านเป็นตรงข้าม ปริมาณน า้ตาลจะวางแผนและ
คาดการณ์ยากขึน้ เพราะการหีบอ้อย การผลติน า้ตาล การขนส่งน า้ตาล อาจชะงกั

เป็นความไม่แน่นอน ทีต้่องติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพราะปริมาณการผลติ
และการบริโภคน า้ตาลนี้ มผีลกระทบต่อราคาน า้ตาลในตลาดโลก รวมทั้งยงัท าให้
สมมติฐานทีเ่คยก าหนดไว้ เพ่ือค านวนราคาอ้อย เช่น อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ราคาน า้มนั ราคาโมลาส เป็นต้น เปลีย่นแปลงไปมาก



"พีน้่องชาวไร่อ้อยและโรงงานน า้ตาล ร่วมเป็นก าลงัใจให้บุคลากรทางการ
แพทย์" ร่วมกนัเอาชนะสงครามต่อสู้กบัไวรัสโควติ-19 พวกเราจะท าตัวให้ถูก
สุขลกัษณะเพ่ือไม่เป็นภาระกบัคุณหมอและคุณพยาบาล

หลายท่านต้องเดนิทาง มาย่ืนเอกสารเงนิช่วยเหลือปัจจัยการผลติ 6,500 ล้าน
บาท และเงนิช่วยอ้อยสด 3,500 ล้านบาท ต้องเพิม่ความระมดัระวงั เว้นระยะห่าง
กบัคนอ่ืน 2 เมตร ล้างมือหลงัจับปากกา ไม่ใช้แก้วน า้ร่วมกบัคนอ่ืน

ส าหรับโรงงานน า้ตาลมทีั้งน าเอกสารให้ลงช่ือถงึบ้าน และนัดชาวไร่มาลงช่ือ
ขอแนะน าให้วดัอุณหภูมร่ิางกาย จัดโต๊ะเก้าอีแ้บบเว้นระยะ จัดเจลแอลกอฮอร์ให้
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามยั บริการน า้ร้อนแทนน า้เยน็ ใช้แก้วกระดาษ

ดูแลใส่ใจสุขอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว สวมหน้ากากอนามยั กนิ
อาหารร้อน แยกกันกนิ ด่ืมน า้ร้อน ล้างมือด้วยสบู่ หากจับธนบตัรหรือเหรียญให้
ล้างมือทุกคร้ัง มคีนจากพืน้ทีเ่ส่ียงเข้ามาในชุมชนให้กกัตัว 14 วนั
#ชาวไร่อ้อยร่วมต้านโควติ #โรงงานน า้ตาลร่วมต้านโควิต



"The Impact of Drought on Agriculture in 2020"

ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสภาพความแห้งแล้งอย่างหนัก มีความสูญเสียต่อผลติผลการเกษตร
ประมาณ 2.6 หม่ืนล้านบาท โดยเฉพาะการลดลงของผลผลติข้าวจากนาปรัง ซ่ึงปี 2562/63 ลดลงจากปี
2561/62 ถงึร้อยละ 40 ส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากการจ ากดัพืน้ที่การปล่อยน า้เพ่ือการปลูกข้าว
- นอกจากนี้ พืน้ทีป่ระมาณ 2 แสนไร่ของพืชไร่และไม้ผล มรีายงานว่าผลผลติลดลงเน่ืองจากสภาพความแห้งแล้ง
รวมทั้งการด าเนินกจิกรรมเพาะเลีย้งสัตว์น า้ทีผ่ลติได้น้อยลงประมาณร้อยละ 10
- เม่ือเปรียบเทยีบปริมาณน า้ฝนของปี 2562 พบว่า มปีริมาณต ่ากว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละ 15 และต า่กว่าปี 2561
ถึงร้อยละ 19
- เดิมภาครัฐวางแผนไว้ว่าปี 2562/63 จะให้มกีารผลติพืชนอกฤดูโดยเฉพาะการท านาปรัง 7.2 ล้านไร่ ซ่ึงลดลง
จากปี 2561/62 ถึงร้อยละ 55 แต่ในความเป็นจริงพบว่า สามารถท านาปรับได้เพยีง 4.5 ล้านไร่ ถือได้ว่า ลดลงร้อยละ
60 จากปีก่อนหน้าน้ัน
- สภาพความแห้งแล้งในปี 2562/63 ถือว่ามคีวามรุนแรงทีรุ่นนับตั้งแต่ปี 2558/59 ส่งผลให้ผลผลติข้าวลดลงถึง
3.2 ล้านตัน การหดตัวลงของปริมาณการส่งออกข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวไทยทีส่่งออกช่วงเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์
2563 อยู่ที่ 425-430 ดอลล่าร์สหรัฐ/ตัน ถือว่าเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่เน่ืองจาก
ราคาขายข้าวของเวยีดนามและอนิเดียมรีาคาถูกกว่าประมาณตนัละ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ความสามารถใน
การแข่งขนัของข้าวไทยลดลง คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวในปี 2563 ได้เพยีง 7.5 ล้านตัน ถือว่าลดลงร้อยละ 1 เม่ือเทยีบ
กบัปี 2562
(ทีม่า : United States Department of Agriculture-Foreign Agricultural Service-Global Agricultural 
Information Network-The Impact of Drought on Agriculture in 2020)


