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คาดวา่ในปี 2020/21 ประเทศไทยจะมีปริมาณออ้ยเพ่ิมข้ึนเป็น 120 ลา้นตนั โดยคาดวา่จะมีการกระจายตวัของฝนดีกวา่ปี 2019/20 อนัจะส่งผล
ใหอ้อ้ยมีการแตกกอและยดืปลอ้งไดดี้มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และคาดวา่ปริมาณน ้ าตาลท่ีไทยจะผลิตไดใ้นปี
2020/21 น่าจะอยูท่ี่ 12.9 ลา้นตนั โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2019/20 ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 8.3 ลา้นตนั และปี 2019/20 ก็ผลิตน ้ าตาลไดน้อ้ยกวา่ 2018/19 ถึงร้อยละ
43 อนัเน่ืองจากสภาวะความแหง้แลง้เป็นปัจจยัหลกั และคาดวา่ประสิทธิภาพของโรงงานน ้ าตาลทัว่ประเทศจะสามารถผลิตน ้ าตาลไดสู้งกวา่ 110
กิโลกรัมน ้ าตาลต่อตนัออ้ย โดยพิจารณาสภาพภูมิอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน อีกคร้ังหน่ึง

คาดวา่การบริโภคน ้ าตาลภายในประเทศของไทย ในปี 2020/21 จะอยูท่ี่ประมาณ 2.5 ลา้นตนั ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการลดความตอ้งการ
น ้ าตาลเพ่ือการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีลดลงไป โดยความตอ้งการใชน้ ้ าตาลของผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมก็มีการลดลงถึงร้อยละ 15 ในปี 2018 และแนวโนม้การลดล
ต่อเน่ืองไปอีก เน่ืองจากตอ้งการหลีกเล่ียงภาษีน ้ าตาลซ่ึงปรับสูงข้ึนเป็น 2 เท่าในปี 2019 และปรับข้ึนเป็น 3 เท่าในปี 2021 นอกจากน้ี คาดวา่การส่งออก
น ้ าตาลของไทยในปี 2020/21 จะปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 11 ลา้นตนั อนัเน่ืองมาจากการคาดการวา่ความตอ้งการน ้ าตาลทรายดิบไปผลิตเป็นน ้ าตาลรีไฟน์ใน
หลายประเทศมีการปรับเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตะวนัออกกลาง

การส่งออกน ้ าตาลของไทยในปี 2019/20 คาดวา่จะส่งออกน ้ าตาลไดท่ี้ 10.7 ลา้นตนั โดยเป็นน ้ าตาลทรายดิบท่ี 6.1 ลา้นตนั และการส่งออก
น ้ าตาลรีไฟน์ในปี 2018/19 อยูท่ี่ 4.5 ลา้นตนั โดยตามจริงแลว้ ผูส่้งออกน ้ าตาลของไทยตอ้งขอบคุณขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free Trade Area, FTA) บน
พ้ืนฐานของประชาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ท่ีส่งผลใหก้ารน าเขา้น ้ าตาลด าเนินการไดโ้ดยไม่มี
ภาษี รวมทั้งประเทศไทยดว้ย ยกเวน้ประเทศฟิลิปปินส์ท่ียงัคงก าหนดภาษีการน าเขา้น ้ าตาลไวท่ี้ 5% อินโดนีเซีย 5% และพม่า 5% และเน่ืองจากการ
ไดรั้บผลดีจาก AEC ส่งผลใหอิ้นโดนีเซียกลายเป็นประเทศผูน้ าเขา้น ้ าตาลจากประเทศไทย ถึงร้อยละ 60 ของการส่งออกน ้ าตาลทรายดิบทั้งหมดของ
ไทย

นอกจากน้ี ปริมาณการสตอ็คน ้ าตาลในปี 2019/20 ของไทยคาดวา่อยูท่ี่ 3.5 ลา้นตนั เทียบกบัปี 2020/21 ซ่ึงคาดวา่จะมีการสตอ็คน ้าตาลอยูท่ี่
2.9 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม โรงงานน ้ าตาลมีความจ าเป็นตอ้งคงน ้ าตาลเพ่ือรักษาความมัน่คงของสตอ็คน ้ าตาลไวท่ี้ 250,000 ตนัต่อเดือน ซ่ึงเพียงพอกบั
ค่าเฉล่ียของปริมาณการบริโภคน ้ าตาลภายในประเทศ
ท่ีมา : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network ตามท่ีปรากฏใน Report
Number : TH2020-0048, April่่ 14, 2020

จดหมายข่าว1 ปีที ่4 ฉบับที ่14(เดือนเมษายน ถึง มถุินายน พ.ศ. 2563) ฉบบัเตรียมออ้ย

ฤดูการผลติปี 2563/64 นี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลก าลงัอยู่ในช่วงภาวะวกิฤติทั้งจากภาวะ
ภัยแล้งและโรคโคโรน่าไวรัสหรือ โควคิ-19 ฉบับนีเ้รามาเรียนรู้ประเทศรอบตัวเราทีห่ลายๆประเทศ
ต้องปรับตัวให้สู้เพ่ือการอยู่รอดของอ้อยและน า้ตาลกนัครับ เพ่ือให้อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลของ
เราอยู่รอดด้วยการรู้เขาและรู้เราในอนัที่จะน าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาวเิคราะห์ สู่การ
เรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกบัสถานะการณ์เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสู่ความยัง่ยืนต่อไป

บรรณาธิการแถลง.......
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ความต้องการใช้เอทานอลทีต่กต ่าส่งผลให้อตุสาหกรรม
น า้ตาลบราซิลคลอนแคลน

อุตสาหกรรมน ้าตาลและเอทานอลของบราซิล
เข้าสู่โหมดที่ต้องเอาตัวรอด อันเน่ืองจากความต้องการใช้เอทา
นอลทีล่ดลงและปัญหาการระบาดของ Covid-19

บราซิลเป็นประเทศผู้ผลิตเอทานอลสูงที่สุดเป็นอันดับ 
2 รองจากสหรัฐอเมริกา โดยปี 2019 ที่ผ่านมาผลิตเอทานอลได้
ถึง 35 พนัล้านลติร (9.24 พนัล้านแกลลอน)

อัตราการใช้เอทานอลของบราซิลลดลงถึงร้อยละ 20
ในช่วงคร่ึงหลังของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะ
สามารถขายได้เพียงร้อยละ 30 หรือ 40 ของปริมาณปกติในช่วง
เดือนเมษายน

ราคาของ Hydrous ethanol ลดลงถึงร้อยละ 31 จาก 
2.04 reais/liter ไปเป็น 1.39 reais/liter อย่างไรก็ตาม ก่อน
หน้าที่จะมีปัญหา Covid-19 โรงงานน ้าตาลในบราซิลบางแห่งก็
ต้องดิ้นรนเพ่ือการฟ้ืนจากการอุดหนุนราคาน ้ามันเบนซิน
ระหว่างปี 2555 – 2559 ซ่ึงเป็นช่วงทีรั่ฐบาลควบคุมเร่ืองเงินเฟ้อ 
โดยโรงงานน ้าตาลมากกว่า 80 แห่ง ต้องพยายามปกป้องตัวเอง 
ไม่ให้ล้มละลายในช่วงเวลาทีผ่่านมา
ทีม่า : COMMODITIES APRIL 17, 2020 / 12:06 PM / 
UPDATED A DAY AGO
https://www.reuters.com/…/ethanol-demand-slump-puts-
brazil-

"Sugar in Argentina"
อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายของอาเจนติน่า

อาร์เจนติน่ามีทีต่ั้งอยู่ในเขตพืน้ทีซ่ึ่งสามารถปลูกอ้อยได้ มี
ปริมาณฝนเฉลีย่อยู่ทีปี่ละประมาณ 1,000 มิลลเิมตร โดยมี
ฝนตกมากถึงร้อยละ 90 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
และปรากฎการณ์ Frosts หรือหนาวจัด กส่็งผลกระทบต่อ
การผลติอ้อย ส่งผลให้อ้อยมีอายุเพยีง 9 เดือนกจ็ าเป็นต้อง
เกบ็เกีย่วอ้อย

ทั้งนี ้พืน้ทีป่ลูกอ้อยหลกั ๆ อยู่ในจังหวดั 
Tucuman, Jujuy และ Salta โดยในแต่ละจังหวดัจะมี
สัดส่วนการปลูกอ้อยโดยเกษตรกรชาวไร่อ้อย และ
โรงงานผลติอ้อยเองทีแ่ตกต่างกนัไป

- Tucuman มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยผลติอ้อยถึง
ร้อยละ 75 ของพืน้ทีป่ลูกอ้อยทั้งหมด ขณะทีโ่รงงานผลติ
อ้อยเองร้อยละ 25

- Salta & Jujuy มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยผลติอ้อย
ร้อยละ 20 ของพืน้ทีป่ลูกอ้อยทั้งหมด ขณะทีโ่รงงานผลติ
อ้อยเองร้อยละ 80

- Santa Fe & Misiones มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ผลติอ้อยถึงร้อยละ 90 ของพืน้ทีป่ลูกอ้อยทั้งหมด ขณะที่
โรงงานผลติอ้อยเองร้อยละ 10

พืน้ทีป่ลูกอ้อยทั้งหมดของอาเจนติน่าอยู่ที่
ประมาณ 350,000 เฮกแตร์ (ประมาณ 2.1875 ล้านไร่)

ค่าเฉลีย่ปริมาณน า้ตาลทีอ่าร์เจนติน่าผลติได้
ระหว่างปี 2012-2018 อยู่ทีป่ระมาณ 1.95 ล้านตัน โดย
ส่งออกอยู่ประมาณร้อยละ 15-30 ของปริมาณน า้ตาลที่
ผลติได้ในแต่ละปี (0.295 - 0.590 ล้านตัน/ปี)

สัดส่วนการบริโภคน า้ตาลต่อหัวอยู่ที่ 40 กโิลกรัม/
คน/ปี

ในปี 2018 ผลติไบโอเอทานอล ได้จ านวน 517 ล้าน
ลติร และมีสัดส่วนผสมกบัน า้มันเบนซินที่ร้อยละ 12
(ทีม่า : Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, 
Presidencia de la Nacion)
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2020 Australia Sugar Annual Report
คาดการณ์ว่าการผลติน า้ตาลของออสเตรเลยีในปีการผลติ 2563/64 จะเพิม่ขึน้เป็น 4.5 ล้านตัน เทยีบกบัปี

2562/63 ซ่ึงผลติน า้ตาลได้ 4.285 ล้านตนั โดยสาเหตุทีท่ าให้คาดการณ์ว่าจะสามารถผลติน า้ตาลได้สูงขึน้เน่ืองจาก
คาดการณ์ปริมาณอ้อยทีจ่ะเพิม่ขึน้จาก 30 ล้านตันในปีการผลติ 2562/63 เป็น 32 ล้านตันในปีการผลติ 2563/64 ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะปริมาณน า้ฝนทีเ่พิม่สูงขึน้ในเขตพืน้ทีป่ลูกอ้อยช่วงเดือนมกราคม – มนีาคม 2563 และคาดว่าช่วง
เดือนเมษายน – มถุินายน กจ็ะมปีริมาณฝนไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของปีก่อน ๆ

น า้ตาลทีอ่อสเตรเลยีส่งออกมากกว่าร้อยละ 95 เป็นน า้ตาลทรายดิบ อกีร้อยละ 5 เป็นน า้ตาลรีไฟน์ รวมทั้งคาด
ว่าในการผลติ 2563/64 จะสามารถส่งออกน า้ตาลเพิม่ขึน้ได้เป็น 3.54 ล้านตัน เทยีบกบัการส่งออกน า้ตาลในปีการผลติ 
2562/63 ซ่ึงอยู่ที ่3.32 ล้านตัน

พืน้ทีป่ลูกอ้อยของออสเตรเลยีอยู่ตามแนวชายฝ่ังทางด้านตะวนัออกของเกาะ ซ่ึงมคีวามยาวกว่า 2,100
กโิลเมตร ระหว่างเมือง Mossman ทางตอนเหนือของรัฐ Queensland กบัเมือง Grafton ทางตอนเหนือของรัฐ New
South Wales โดยมปีริมาณน า้ฝนอยู่ระหว่าง 1,500 – 3,500 มลิลเิมตร ต่อปี

ในออสเตรเลยีมโีรงงานน า้ตาลทั้งส้ิน 24 โรงงาน ด าเนินการหีบระหว่างเดือนมถุินายน – พฤศจิกายน โดยร้อย
ละ 76 ของน า้ตาลทรายดิบทีผ่ลติได้จะถูกส่งไปเกบ็ไว้ทีท่่าเรือทีช่ายฝ่ังของควนีส์แลนด์ เพ่ือเตรียมส่งออก โดยน า้ตาล
ทีบ่ริโภคในประเทศเป็นน า้ตาลรีไฟน์

ออสเตรเลยีส่งออกผลติผลเกษตรคือข้าวสาลี รองลงมาคือน า้ตาล และออสเตรเลยีเป็นผู้ส่งออกน า้ตาลมากเป็น
อนัดับ 3 ของโลก รองจากบราซิล และไทย โดยประเทศผู้น าเข้าน า้ตาลจากออสเตรเลยี 5 อนัดับแรก ได้แก่ เกาหลใีต้
ญี่ปุ่ น อนิโดนีเซีย จีน และนิวซีแลนด์ โดยน าเข้าน า้ตาลทรายดิบในสัดส่วนร้อยละ 80-90 ของการส่งออกน า้ตาลทราย
ดิบของออสเตรเลยี ส่วนน า้ตาลรีไฟน์ทีส่่งออกของออสเตรเลยี พบว่าร้อยละ 85 ส่งออกไปยงัสิงคโปร์
ทีม่า : United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Report Number : AS2020-
0010, April 13, 2020
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การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว มคีวามไม่แน่นอนสูง กระทบรุนแรง
อย่างคาดไม่ถึง ส าหรับการวเิคราะห์อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล
เน่ืองจากตอนนี้ มีปัจจัยทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน หลายพืน้ทีใ่นบราซิล อนิเดีย
แอฟริกาใต้ ออสเตรเลยี อเมริกา ยุโรป มีปัญหาไวรัสโควติ-19 แพร่ระบาด

สถานการณ์การผลิตและการบริโภคน า้ตาล ได้คาดการณ์เม่ือช่วง
เดือนกุมภาพนัธ์ 63 ปริมาณอ้อยของบราซิลจะมีมากและเปลีย่นจากการผลติ
เอทานอลเป็นการผลติน า้ตาล ชดเชยปริมาณอ้อยของประเทศไทย ในส่วนที่
ลดลงกว่า 55 ล้านตัน ส่งผลให้เกดิน า้ตาลส่วนเกนิ

ในช่วงเวลาน้ัน กอ็าจมีความเป็นไปได้ แต่ถึงตอนนี้ เม่ือมีการแพร่
ระบาดของไวรัสโควติ-19 ในพืน้ที่แหล่งปลูกอ้อย อาจส่งผลให้เร่ืองอาจกลบั
ด้านเป็นตรงข้าม ปริมาณน า้ตาลจะวางแผนและคาดการณ์ยากขึน้ เพราะการ
หีบอ้อย การผลติน า้ตาล การขนส่งน า้ตาล อาจชะงัก

เป็นความไม่แน่นอน ทีต้่องติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพราะปริมาณ
การผลติและการบริโภคน า้ตาลนี้ มีผลกระทบต่อราคาน า้ตาลในตลาดโลก
รวมทั้งยงัท าให้สมมติฐานทีเ่คยก าหนดไว้ เพ่ือค านวนราคาอ้อย เช่น อตัรา
แลกเปลีย่นเงินตรา ราคาน า้มัน ราคาโมลาส เป็นต้น เปลีย่นแปลงไปมาก
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#ออ้ยอินทรียแ์ปลงใหญ่ลดตน้ทุนรายไดเ้พิ่มเป็นมิตรกบัผูบ้ริโภค
สศก. ชูผลส าเร็จแปลงใหญ่ออ้ยอินทรียท์่าหลวง จ.ลพบุรี เปล่ียนวถีิเคมีสู่น ้าตาลออร์แกนิค ลดตน้ทุน รายไดเ้พิ่ม เป็นมิตร

กบัผูบ้ริโภค โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ออ้ย โรงงานอินทรียใ์นพื้นท่ีอ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี เป็นหน่ึง
ในโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ขา้ไปส่งเสริมให้ เกษตรกรรวมกลุ่มกนัผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ มีการ
ปรับเปล่ียนการท าออ้ยโรงงานแบบใชส้ารเคมี เป็นการท าแบบอินทรียจ์นประสบผลส าเร็จ และไดร่้วมกบัโรงงานออ้ยและน ้าตาล
กลุ่มวงัขนายท าเกษตรพนัธสัญญา (Contact Farming) เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัเกษตรกรวา่มีแหล่งรับซ้ือท่ีแน่นอน อีกทั้งยงัสอด
รับกบัแนวโนม้อตัราการเติบโตของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัมากยิง่ข้ึน

นางสาวทศันีย์ เมืองแกว้ รองเลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่
สศก. โดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 จงัหวดัชยันาท (สศท.7) ไดล้งพื้นท่ีติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ออ้ยโรงงานอินทรียใ์นพื้นท่ีอ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี พบวา่ เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน
30 ราย พื้นท่ีทั้งหมด 1,770.08 ไร่ ผลผลิตรวม จ านวน 16,178.53 ตนั/ปี ปีเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตจนถึงเก็บ
เก่ียวเฉล่ีย 6,385 บาท/ไร่ (เร่ิมใหผ้ลผลิตเม่ืออายุ 10 เดือน -1 ปี) ระยะเวลาเก็บเก่ียว ช่วงเดือนธนัวาคม - เมษายน ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 10
- 15 ตนั/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย (ก าไร) 1,115 บาท/ไร่ ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย 751 บาท/ตนั ซ่ึงราคาข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย
อยา่ง อาทิ ค่าความหวานออ้ย (CCS) การก าหนดราคาออ้ยขั้นตน้ เป็นตน้ โดยผลผลิตทั้งหมดจ าหน่ายใหก้บัโรงงานกลุ่มวงัขนาย
จงัหวดัลพบุรี น าไปแปรรูปเป็นน ้าตาลออร์แกนิคส่งจ าหน่ายภายในประเทศร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25 ส่งออกต่างประเทศ ไดแ้ก่
เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนั โครเอเชีย และนิวซีแลนด์

จากผลส าเร็จตลอดระยะเวลา3 ปีท่ีผา่นมา แปลงใหญ่ออ้ย โรงงานอินทรียไ์ดผ้า่นการรับรองมาตรฐานต่างๆ รวมทั้ง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไดแ้ก่ 1. มาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจยโุรป (EEC 483/2007) 2. มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) 3. มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศญ่ีปุ่น (Japan Agriculture Standard : JAS) 4. มาตรฐานเกษตร
อินทรียข์องประเทศเกาหลี (Korean Organic) และ 5. มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศแคนาดา (Canada Organic Regime :
COR) จึงเป็นเคร่ืองการันตีและสร้างความมัน่ใจกบัผูค้า้และผูบ้ริโภคไดว้า่ผลผลิตออ้ยโรงงานอินทรีย์ ของเกษตรกรไดม้าตรฐาน
และมีคุณภาพสูง

ดา้นนายชีวติ เม่งเอียด ผูอ้  านวยการ สศท.7 กล่าวเพิ่มเติมวา่ ออ้ยโรงงานอินทรีย์ นบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคตสดใส
สามารถยกระดบัรายได้ สร้างคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัเกษตรกร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พูดคุยกบั นายจรูญ ฉิมบนัเทิง ประธานแปลง
ใหญ่ออ้ยโรงงานอินทรีย์ ไดบ้อกเล่าถึงผลส าเร็จของการปลูกออ้ยโรงงานแบบอินทรียว์า่ เดิมเกษตรกรปลูกออ้ยโรงงานแบบใช้
สารเคมี แต่กลบัพบปัญหาเร่ืองพื้นท่ีปลูก ดินเร่ิมไม่มีคุณภาพ ดินเสีย และแขง็ ปัญหาขาดแคลนแรงงานรับจา้งฉีดยา รวมถึง
เกษตรกรเร่ิมมีสุขภาพไม่ดีตรวจพบสารพิษตกคา้งในร่างกายจึงปรับเปล่ียนมาท าแปลงออ้ยเกษตรอินทรีย์ ถึงแมผ้ลผลิตต่อไร่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี จะนอ้ยกวา่การปลูกออ้ยโรงงานทัว่ไป แต่เกษตรกรไดรั้บ ผลตอบแทนสูงกวา่ถึงร้อยละ 37 เน่ืองจากตน้ทุน
การผลิตลดลง เกษตรกรไม่ใชปุ๋้ยและสารเคมี ส่งผลใหคุ้ณภาพของดินดีข้ึน ปัญหาโรคแมลงศตัรูพืชลดลง ซ่ึงในอนาคตทางกลุ่มมี
แผน ขยายพื้นท่ีปลูกออ้ยอินทรียเ์พื่อรองรับความตอ้งการของตลาด อีกประมาณ 2,000 ไร่

ดงันั้น หากภาครัฐส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยโรงงานแบบอินทรีย์ หรือสินคา้เกษตร
อินทรีย์ ชนิดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจะช่วยลดปัญหาการขาดทุนในปีท่ีราคาผลผลิตสินคา้เกษตรตกต ่า อีกทั้ง ยงัช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ส าหรับเกษตรกรหรือท่านใดท่ีสนใจขอ้มูลการผลิตสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ สศท.7 โทร. 05 640
5007-8 หรือ e-mail : zone7@oae.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ นายเพชรชูชยั เพชรล ้า ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาออ้ยโรงงาน
อุตสาหกรรมน ้าตาล ที.เอน็.วงัขนาย จงัหวดัลพบุรี โทร. 03 649 7078
ท่ีมา : หนงัสือพิมพม์ติชน (กรอบบ่าย) ฉบบัวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDVouAO5jDmdCDm_hWWbsnLYKBRz8OqnTRoZUB6ipyTWzLOtSYpOJjvTJPGb5G9DugCXaB01Ng__U4ckSwhFCxacMyd5ofls3U_GmlVSj9pefezC6uoipDu8-dLNiykW50cYvWeMxuuXdeCEePM3KoSONorvDbCPFJNWiiU8_w_Qi8k_HczXSmBF2AtbPNUOLXUqo1Hlb5OtIwvbVtz4807O1IVlY4S1iUorBAthdTF749hhpBxaBa86e_En7c8ZAE6wWbwT_60bhM_rGq_2QzdAUsOu4DJwIDERhi3t7TWpKIrBBQYUY8lRe_640c5VaASUvV76rk65Dp8oudcuEzgsA&__tn__=*NK-R


ในปีการผลติ 2019/20 เร่ิมจากวนัที ่1 ตุลาคม 2019 – 29 กุมภาพนัธ์ 2020 พบว่ามีโรงงานน า้ตาลเปิดหีบจ านวน 453 โรงงาน 
เทยีบกบั 520 ซ่ึงเปิดด าเนินการในปี การผลติ 2018/19 และ ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2020 มีโรงงานน า้ตาลปิดหีบไปแล้วจ านวน 68
โรงงาน

ปริมาณน า้ตาลทีโ่รงงานน า้ตาลทั้ง 453 แห่ง ผลติน า้ตาลได้จนถึงวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2020 อยู่ที่ 19.484 ล้านตัน 
เปรียบเทยีบกบัปีการผลติ 2018/19 ซ่ึงโรงงานน า้ตาลจ าวนน 520 โรงงานผลติน า้ตาลได้ได้ 24.930 ล้านตัน ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
2019
- ใน Maharashtra โรงงานน า้ตาลเปิดหีบเพยีง 145 โรงงงานเทยีบกบั 192 โรงงานในปีก่อนหน้า ผลติน า้ตาลได้ ณ วนัที่ 29
กุมภาพนัธ์ 2020 ที ่5.070 ล้านต้น เทยีบกบั 9.288 ล้านตันของช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้า
- ใน U.P. โรงงานน า้ตาล 119 แห่ง ผลติน า้ตาลได้ 7.683 ล้านตัน เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว ซ่ึงผลติน า้ตาลได้ 7.387 ล้านตัน
- ใน Karnataka โรงงานน า้ตาล 63 แห่ง ผลติน า้ตาลได้ 3.260 ล้านตัน เทยีบกบั 4.730 ล้านตัน ซ่ึงผลติได้เม่ือปีก่อนหน้า
- ใน Tamil Nadu โรงงานน า้ตาล 21 แห่งผลติน า้ตาลได้เพยีง 0.320 ล้านตัน เทยีบกบั 0.463 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า
- ใน Gujarat โรงงานน า้ตาล 15 แห่ง ผลติน า้ตาลได้ 0.683 ล้านตัน เทยีบกบั 8.79 ล้านตันของปีก่อนหน้า
- ใน Andhra Pradesh และ Telangana โรงงานน า้ตาล 18 แห่ง ผลติน า้ตาลได้ 0.365 ล้านตัน เทยีบกบั 0.570 ล้านตันในปีก่อนหน้า
- ใน Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana และ Madhya Pradesh & Chhattisgash สามารถผลติน า้ตาลได้ 0.574, 0.2850, 
0.450, 0.430 และ 0.330 ล้านตัน ตามล าดับ
** อย่างไรกต็ามคาดการณ์ ว่าปริมาณการผลติน า้ตาลของประเทศอนิเดีย ในปีการผลติ 2019/20 จะอยู่ทีป่ระมาณ 26 ล้านตัน ซ่ึงอยู่
ในระดับทีพ่อดีส าหรับการบริโภคภายในประเทศ
(ทีม่า : indiansugar.com)
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https://l.facebook.com/l.php?u=http://indiansugar.com/?fbclid=IwAR0h76qT_xNT3ZJ1LEX4Dt_rQJhABEMTVu-XhQyZCERx7zuQMLjnl1bzqEg&h=AT1o7BhCGUO4cgP-e4xgY_q9seYu766OEHoQp0Qfhu1UoNjUbYtwOF-Qni7Mj9TIedP0zjO83Bj7Hyfe_Xw1iGMrKQv63v4ePaC2Z2ZhK7Ak-GVtNxJv3_EK3Xz4s6yyh-J1YyVaraVFT7VfNnwfuK3aIqyuTmnWySoL2r62O3R-rDxMosFlMtGsvVlfqoM8woUPLsTeKulBxN_W87mCw2icx3FD6mrCgkTJysTSETsCUC9gG3Zlwl-I_GAn6tXNvZ6pTlBgqjQdlvG2XStJJBe-mxZRapVKuqn8ShYPSQXbIvOuIsDDu0CQ44iGA1B4i8MpGrE06_4YMh1T2d0ZcoW1rc8Bzjp94TF5MAAiOjnVuk0RLlVcYtFxp_iW_DUpG43ccRs1eOKudbRXOlS05RQj7Ph_VJKL9bK0jgmlJvrlkbN2fjVce0A_u3Fn62r9uRnVmUDG4v1b7-xAhksfd_5gQQoASLObVQ-ls-Zt2vf-xd0vj7-K4Okyr5R0C5ThXXBigfmc_FGqZf9DsjC9Qe8tjBr18u19d4mg7bGkF_eotQBkiFvWK3QWCiBiW3vkybeg1Zn8bwSVWM_3t35xxo5L96zgZWD9RJhKgPq6K0vCkoc94bIcC0yMDbaa


บทสรุปจากฤดูการผลติปี 2562/63 ที่ผ่านมา
หลงัจากทีโ่รงงานน า้ตาลทั้ง 57 แห่งได้เปิดรับผลผลติ

อ้อยเข้าหีบประจ าฤดูการผลิตปี 2562/63 ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม
2562 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาเปิดหีบ 116 วนั โดยโรงงาน
ทุกแห่งได้ประกาศปิดหีบอ้อยแล้ว ซ่ึงมีปริมาณผลผลติอ้อยเข้า
หีบรวมทั้งส้ิน 74.89 ล้านตัน ลดลงจากฤดูการผลติปีก่อนทีม่ี
อ้อยเข้าหีบ 130.97 ล้านตันอ้อย คิดเป็น 43% ส่งผลให้ปริมาณ
ผลติน า้ตาลลดลงเหลือ 8.27 ล้านตัน จากเดิมทีผ่ลติน า้ตาลได้
14.58 ล้านตัน

ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายจากหน่วยงานภาครัฐ
ชาวไร่อ้อย และโรงงานน า้ตาล ทีร่ณรงค์ให้ตัดอ้อยสดส่งมอบแก่
โรงงาน เพ่ือลดปัญหาการเผาอ้อย ส่งผลให้ปริมาณอ้อยสดเข้า
หีบปีนีเ้พิม่ขึน้มาอยู่ที่ 37.70 ล้านตัน คิดเป็น 50.34% ของ
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

ขณะที่มีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 37.18 ล้านตัน หรือคิดเป็น
49.65% อย่างไรกต็าม ด้วยสภาพปัญหาภัยแล้งในช่วงเวลา
เพาะปลูก ส่งผลให้อ้อยมีคุณภาพไม่ดีนัก ท าให้ได้ผลผลติน า้ตาล
ต่อตันอ้อย (ยลิด์) อยู่ที่ 110.47 กโิลกรัมต่อตันอ้อย ลดลงจากปี
ก่อนทีม่ียลิด์น า้ตาลอยู่ที่ 111.33 กโิลกรัมต่อตันอ้อ

ในส่วนการเตรียมความพร้อมฤดูการเพาะปลูกอ้อยปี
ต่อไป ถือเป็นความท้าทายของโรงงานน ้าตาลทุกโรง ในการเร่ง
ส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาอย่างเต็มที ่
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและ
น า้ตาลทรายไทย
#TSMC #ข่าวสาร #อ้อย #น า้ตาลทราย #โรงงานน า้ตาล #3
สมาคมโรงงานน า้ตาลทราย

โชว์สถิติสัดส่วนอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ย้อนหลงั 5 ปี
พบว่าสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบในแต่ละฤดูการผลิตจะเฉลีย่ไม่เกนิ
40% แต่ปีนีด้้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจ
กนัแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ท าให้ฤดูการหีบปี 2562/63 มีปริมาณ
อ้อยสดเข้าหีบเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือ คิดเป็นสัดส่วน
มากกว่า 50% นับเป็นสัญญาณทีด่ีของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น า้ตาลไทยทีด่ าเนินการได้ตามเป้า ช่วยลดปัญหามลพิษด้าน
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างยัง่ยืนอกีด้วย
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เงินช่วยเหลือปี 2562/63และเงิน "เยยีวยาเกษตรกร" 
ความคืบหน้าเงินช่วยเหลือปี 2562/63 กบัพีน้่องชาวไร่อ้อย

เร่ืองเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลติ 85 บาทต่อตันอ้อย (ไม่เกนิ 5,000
ตันต่อราย) และเงินช่วย้หลืออ้อยสด 92 บาทต่อตันอ้อย ส าหรับ
ขั้นตอนและล าดับงานทีต้่องท าในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้
1)สอน.ได้น าเร่ืองเงินช่วยเหลือ 85 และ 92 บาทต่อตันอ้อย หารือกบั
ทางส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
2)สอน. ท าเร่ืองยืนยันให้กระทรวงการคลงั ได้ทราบจ านวนเงิน
งบประมาณ และรอการตอบกลบัอย่างเป็นทางการ
3)เงินช่วยเหลือ 85 และ 92 บาทต่อตันอ้อย จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี
ให้การรับรองอกีคร้ัง (เห็นชอบหลกัการแล้ว)
4)บอร์ด ธกส. น าเร่ืองเงินช่วยเหลือ 85 และ 92 บาทต่อตัน ของ
ชาวไร่อ้อยเข้าพจิารณา 21 พฤษภาคม 63
5)ท่านรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ข่าวกบัส่ือมวลชน
คาดการณ์เงินช่วย จะโอนได้ภายในเดือน มิถุนายน 63
หมายเหตุ : ระยะเวลาที่พีน้่องชาวไร่อ้อยและโรงงานน า้ตาล ย่ืน
เอกสารเกีย่วกบัเงินช่วยเหลือ เร่ิมประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึง
ตอนนีนั้บเวลาได้มากกว่า 45 วนั

พีน้่องชาวไร่อ้อยและเกษตรกรทัว่ประเทศ
สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงิน "เยยีวยาเกษตรกร"
15,000 บาทต่อครัวเรือน (5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3
เดือน) และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยธกส.จะเปิด
ระบบทีเ่วลา 20:00 น. ของวนัพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม
2563

ท่านทีไ่ด้จดทะเบียนชาวไร่อ้อยแล้ว สอน.จะส่ง
รายช่ือของท่านให้กระทรวงเกษตร เพ่ือยืนยนัการเป็น
เกษตรกร แต่ขอให้ท่านที่ยงัไม่ได้จดทะเบียนเกษตรกร
ติดต่อขอรายละเอยีดเพ่ือยืนยนัและปรับปรุงข้อมูลกับ
เกษตรอ าเภอ เป็นการลดความเส่ียงทีร่ายช่ือจะตกหล่น
และรักษาสิทธิรับเงินเยยีวยา

หากท่านจดทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองจาก app. ช่ือ farmbook การ
โอนเงินจาก ธกส. เร่ิมวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
รายละเอยีดปลกีย่อยและข้อเง่ือนไขต่างๆ ยงัมีอกีมาก
ท่านทีม่ีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา สามารถร่วม
แชร์ข้อมูลเพ่ือเป็นคลงัความรู้
#เงินเยยีวยาเกษตรกร

ชาวไร่อ้อย ทีม่กีารปลูกอ้อยหรือปลูกพืชอ่ืน หากมกีารจดทะเบยีน
เกษตรกรไว้แล้ว หรือยงัไม่ได้จดทะเบียนเกษตรกรกบักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ขอแนะน าให้สอบถามกบัเกษตรอ าเภอ เพ่ือตรวจสอบ
ฐานข้อมูลของท่าน ปรับปรุงรายละเอยีดผ่านสมุดดจิติอล Farmbook

การจดทะเบียนเกษตรกร เป็นฐานข้อมูลทีแ่ตกต่างกบัการจด
ทะเบยีนชาวไร่อ้อยของ สอน. เน่ืองจากงานอ้อยและน า้ตาลของประเทศไทย
จะอยู่ในการจดัการของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล สังกดั
กระทรวงอุตสาหกรรม ทีม่ี พรบ.อ้อยและน า้ตาล 2527 ก าหนดบทบัญญัตไิว้
เกษตรกรหลายรายทีป่ลูกอ้อยแล้วเจอภัยแล้งเสียหาย ผลผลติตกต า่ ความ
เสียหายจะไม่ถูกชดเชย บางรายอ้อยถูกขายขาดยกแปลง หรือขายเหมาตนัอ้อย
โดยไม่เข้ามาอยู่ในการรับสิทธิเงนิช่วยเหลือปัจจยัการผลติ 6,500 ล้านบาทและ
ช่วยเงนิอ้อยสด 3,500 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเสนอให้มเีงนิเยยีวยา
เกษตรกร ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควดิ-19 จ านวน 15,000 บาทต่อ
ครัวเรือน มกีารเช่ือมโยงข้อมูลแปลงเพิม่/ลดทีเ่กษตรกรได้ขึน้ทะเบียนกบักรม
วชิาการ ตรวจสอบกบัฐานข้อมูลของ ธกส.

สิทธิการรับเงนิเยยีวยาเกษตรกร 15,000 บาทต่อครัวเรือน ส าหรับผู้
ทีป่ลูกอ้อยยงัไม่ชัดเจน ขอให้สอบถามกบัเจ้าหน้าทีเ่กษตรอ าเภอทีท่่าน
เพาะปลูก ต้องอธิบายเหตุผลของความเสียหายให้ชัดเจน โดยเฉพาะท่านที่
ไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่มสิีทธิรับเงนิช่วยเหลือปัจจยัการผลิตจาก สอน.
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นานาสาระ.....เพ่ือการปรับตัวสู้ภัยวกิฤติ 
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สอน. ตัง้เป้าฤดูการผลิตปี 63/64 อ้อยไฟไหม้ไม่
เกิน20%เพิม่ราคาจูงใจตัดอ้อยสด
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“สอน.” วาง 4 มาตรการทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ลด PM 2.5 ตั้งเป้าฤดูการผลติปี 2563/64 ก าหนดให้อ้อยไฟไหม้ต้องไม่
เกนิ 20% อ้อยสด 80% พร้อมจูงใจให้ราคาอ้อยสดต่างกบัอ้อยไฟไหม้ 200บ./ตัน

นายเอกภทัร วงัสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย เปิดเผยวา่ คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย
(กอน.) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีผา่นมาไดมี้มติรับทราบในหลกัการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหมใ้น
ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) 
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย (สอน.) เสนอ 4 มาตรการ ประกอบดว้ย  .การก าหนดนโยบายลดปริมาณออ้ย
ไฟไหม ้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ใหล้ดปริมาณออ้ยไฟไหมเ้หลือ 20% ปริมาณออ้ยสด 80% ของปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งหมด โดย
มีมาตรการก าหนดราคาส่วนต่างใหอ้อ้ยสดมากกวา่ออ้ยไฟไหมต้นัละประมาณ 200 บาท ใหมี้ความคุม้ค่ามากพอและเป็นแรงจูงใจ
ใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยตดัออ้ยสดมากข้ึน

นอกจากน้ียงัจะจดัหาเคร่ืองมือเพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยตดัออ้ยสดมากข้ึน โดยใชง้บประมาณ
กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย เช่น การจดัหาเคร่ืองสางใบออ้ยใหส้มาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นออ้ย ท่ีปัจจุบนัมีอยู ่280 กลุ่ม 
เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยมีการรวมกลุ่มและพฒันาประสิทธิภาพการจดัการออ้ยสด  กรณีท่ีมีนโยบายใหก้ารช่วยเหลือ
หรือสนบัสนุนจากภาครัฐจะใหสิ้ทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีตดัออ้ยสดเท่านั้น และการออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้
โรงงานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไม่ใหป้ริมาณออ้ยไฟไหมเ้กินกวา่ 20 %ของปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งหมด

ทั้งน้ีจากมติคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย (กอน.) เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ไดเ้ห็นชอบใหป้รับสัดส่วนการรับ
ออ้ยไฟไหมใ้นแต่ละวนัของโรงงานน ้าตาลไม่เกิน 50% ของปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งหมดต่อวนั โดยการหีบออ้ยในฤดูการผลิตปี 
2562/2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลาเปิดหีบ 116 วนั มีปริมาณออ้ยไฟไหม ้
37,183,474 ตนั (คิดเป็น 49.65%) จากปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งส้ิน 74,893,175 ตนั ถือเป็นกา้วแรกของความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา
ออ้ยไฟไหมท่ี้มีมาอยา่งยาวนาน และในฤดูการผลิตปี 2563/2564 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 ใหเ้ขม้งวดใน
การก ากบัดูแลการลดปริมาณออ้ยไฟไหม ้ซ่ึงตั้งเป้าปริมาณออ้ยไฟไหมจ้ะตอ้งลดลงเหลือ 20% ของปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งหมด เพื่อ
ลดปริมาณฝุ่ นละออง PM2.5 และขอ้ร้องเรียนจากประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากออ้ยไฟไหม้

ทั้งน้ี การแกไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหมใ้นปีท่ีผา่นมา ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผูว้า่ราชการจงัหวดั หน่วยงานภาครัฐ สมาคมชาวไร่ออ้ย 
โรงงงานน ้าตาล และเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ไดร่้วมกนัรณรงคแ์กไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหมอ้ยา่งจริงจงั ส าหรับในฤดูการผลิตปี 
2563/2564 น้ี สอน. จะเร่งก าหนดแนวทางในการปฏิบติั และประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กหน่วยงานและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยไดรั้บทราบ
โดยเร็ว เพื่อแกไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหมใ้หห้มดไปจากประเทศไทย
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นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั ไทยชู
การ์ มลิเลอร์ จ ากดั เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน า้ตาลในตลาด ณ ปัจจุบัน ได้รับ
แรงกดดนัจากโควดิ-19 ทีฉุ่ดอตัราการบริโภคน า้ตาลของโลกลดลง ประกอบกบั
ภาวะราคาน า้มนัลดลงรุนแรง ท าให้ผู้ผลติและส่งออกรายใหญ่อย่างบราซิล ชะลอ
การน าอ้อยผลติเอทานอลหันมาผลติน า้ตาลทรายเพ่ือส่งออกเพิม่ขึน้ ท าให้อุปทาน
น า้ตาลในตลาดสูงขึน้ ส่งผลต่อราคาน า้ตาลตลาดโลกลดลงอยู่ที่ 9-10 เซนต์ต่อ
ปอนด์

นายสิริวุทธ์ิกล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 40 ปี และแล้ง
ต่อเน่ืองปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลในด้านพื้นทีเ่พาะปลูก
และปริมาณผลผลติอ้อยปี 2563/64 ทีค่าดจะลดลงจากปีก่อนทีม่ปีริมาณอ้อยเข้าหบี
ลดลงเหลือ 74.89 ล้านตนัอ้อยและผลติน า้ตาลได้ 8.27 ล้านตนั โดยโรงงานวางแผน
บริหารจดัการโดยเร่งจดัส่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายไร่เข้าช่วยเหลือชาวไร่คู่สัญญาเตรียมพ้ืนที่
เพาะปลูกและจดัหาแหล่งน า้ให้เพยีงพอ

นายสิริวุทธ์ิกล่าวว่า แม้ปัญหาภัยแล้งกระทบผลผลติน า้ตาลลดลง แต่
โรงงานมแีผนเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ เตรียมความพร้อมเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรตดั
อ้อย ส่งเสริมการตดัอ้อยสดและสะอาดส่งเข้าหีบ แม้ว่าผลผลติน า้ตาลฤดูผลติ
2562/63 ต า่กว่าปีก่อน และผลผลติฤดูผลติ 2563/64 จะมปีริมาณลดลง แต่ไม่เกดิ
การขาดแคลนภายในประเทศ เพราะโรงงาน ชาวไร่อ้อยและภาครัฐ ร่วมมือบริหาร
จดัการน า้ตาลภายในประเทศให้เพยีงพอ และสามารถส่งออกให้ประเทศคู่ค้า เพ่ือ
รักษาสถานะผู้ส่งออกน า้ตาลอนัดบั 2 ของโลก

อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล เร่งบริหาประสิทธิภาพการ
ผลติเพ่ือรับมือปัจจยัลบ ฉุดราคาน า้ตาลในตลาดโลกปรับตัว
ลดลงอยู่ทีร่ะดบั 9-10 เซนต์ต่อปอนด์ และเจอปัญหาภัยแล้ง
รุนแรงสุดรอบ 40 ปี ส่งผลกระทบในด้านพื้นที่เพาะปลูก
และปริมาณผลผลติอ้อยประจ าปี 2563/64 ทีค่าดว่า จะลดลง
จากปีการผลิตที่ผ่านมาที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงเหลือ 
74.89  ล้านตันอ้อยและผลิตน ้ าตาลได้  8.27  ล้านตัน
เดินหน้าเร่งส่งเสริมการเพาะปลูกชาวไร่อ้อคู่สัญญาเต็มที ่
พร้อมจัดหาแหล่งน ้าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก เพ่ือลด
ความเสียหายจากภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมด้านเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในการหีบสกัดน ้าตาลต่อ
ตันอ้อยในรอบการผลิตใหม่ให้ได้สูงสุดเพ่ือให้ชาวไร่มี
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก อ้ อ ย เ พิ่ ม ขึ้ น

ย า้ชัดไม่กระทบต่อปริมาณน ้าตาลในประเทศ กา
รันตีมีน ้าตาลบริโภคเพียงพออย่างแน่นอน รวมถึงมีส่วน
เหลือที่สามารถส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เพ่ือรักษาสถานะ
ประเทศไทยทีเ่ป็นผู้ส่งออกน า้ตาลรายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายไม่ไดน่ิ้งนอนใจ เตรียมเปิดใหบ้ริการ
รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจ าปี 2563 คร้ังที ่1

ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ดี ๆ ใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่
วนัน้ีจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 (เวน้วนัหยดุราชการ) ระหวา่งเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสามารถยืน่ค าร้องขอจดทะเบียน ไดท่ี้
เขตบริหารออ้ยและน ้าตาลทราย 1 - 8 และหน่วยประจ าโรงงานน ้าตาลทั้ง 57 แห่งทัว่ประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งส้ิน
โดยสิทธิประโยชน์ท่ีชาวไร่ออ้ยจะไดรั้บจากการจดทะเบียนประกอบดว้ย
ประการท่ี 1 ไดรั้บสิทธ์ิในการส่งออ้ยเขา้โรงงานอยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
ประการท่ี 2 ไดรั้บเงินค่าออ้ยเพิ่มข้ึน กรณีท่ีมีการประกาศราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยมากกวา่ราคาออ้ยขั้นตน้
ประการท่ี 3 ไดรั้บการสนบัสนุนและใหรั้บความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ โครงการการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
เพื่อซ้ือปัจจยัการผลิตท่ีรัฐบาลใหค้วามช่วยเหลืออยู ่โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ออ้ยรายเล็ก รวมถึงโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตออ้ยอยา่งครบวงจรในอตัราดอกเบ้ีย 2% ต่อปี ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวไร่
ออ้ย และสร้างความมัน่คงในการอาชีพท าไร่ออ้ย

ทั้งน้ีส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการป้องกนัการระบาดของ โควดิ 19 หาก
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยไม่สะดวกในการเดินทางมาจดทะเบียนในช่วงเวลาดงักล่าว ส านกังานจะพิจารณาเปิดรับการจดทะเบียนอีกคร้ัง
ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีข้ึน


