
เพื่อเตรียมรับมือกบัการหีบออ้ยท่ีจะเร่ิมใน
ไม่ช้าน้ี จดหมายข่าวฉบบัน้ีจึงมีเร่ืองราวท่ีน่า
ติ ด ต า ม เ พื่ อ รั บ มื อ ก า ร ผ ลิ ต น ้ า ต า ล ใ น
สถ านก า ร ณ์ ไม่ ปก ติ ปี น้ี  ร ะบบแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล
ในหน้า 2 งานวิจัย ท่ีน่าสนใจ พันธ์ุอ้อย ท่ี
น่าสนใจและพนัธ์ุออ้ยเฉพาะทอ้งถ่ินหน้า 4-6 
ประเด็นปัญหาท่ีต้องปฏิรูประบบอ้อยและ
อุตสาหกรรมน ้ าตาลของประเทศหน้า  7 
ความกา้วหนา้และสมดุลน ้ าตาลโลกหนา้ 8-10
ความทา้ทายของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล
ไทยปี 63 หน้า 12 และนโยบายงานวิจยัของ
ชาติปี 2563 หนา้ 14

วนัจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) ได้
จัดพธีิมอบ #รางวลัชาวไร่อ้อยดีเด่น และ #
โรงงานน า้ตาลดีเด่น ประจ าปี 2563 ขอแสดง
ความยนิดีกบัพีน้่องชาวไร่อ้อยและโรงงาน
น า้ตาลทีผ่่านการคัดเลือกและได้รับรางวลัทุก
ท่าน

ส าหรับการมอบรางวลัชาวไร่อ้อย
ดีเด่นและโรงงานน า้ตาลดีเด่นได้มีการจัดงาน
ทุกปี มีเกณฑ์ให้คะแนนในหลายมิติ ผู้ได้รับ
รางวลัจะถูกประเมินตามเกณฑ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการลงตรวจภาคสนามเพ่ือดู
การท างานจริง แต่ละปีจะมีการส่งรายช่ือผู้เข้า
ประกวดเป็นจ านวนมาก

การพฒันางานด้านอ้อยและน า้ตาล
ทรายของประเทศไทย เม่ือเทยีบกบัผู้ผลติ
น า้ตาลในต่างประเทศ เช่น บราซิล ออสเตรเลยี
สวาซีแลนด์ เป็นต้น กย็งัมีช่องว่างและโอกาส
ให้ปรับปรุงได้อกีมาก ชาวไร่อ้อยดีเด่นและ
โรงงานน า้ตาลดีเด่น จะเป็นส่วนหน่ึงและเป็น#
ต้นแบบในการพฒันาอ้อยและน า้ตาล

ผลกระทบจากภาวะวิกฤติทั้งจากภาวะภัย
แลง้และโรคโคโรน่าไวรัสหรือ โควิค-19ท าให้
ทั้งชาวไร่และโรงงานน ้ าตาลตอ้งปรับตวัเตรียม
ความพร้อมรับการเปิดหีบอ้อย โดยมีการ
คาดการณ์ปริมาณออ้ยฤดูหีบปีน้ีอยู่ท่ีประมาณ 
70 ลา้นตนั  อย่างไรก็ตามช่วงน้ีไดน้ ้ าฝนตกลง
มาพอสมควร ท าให้แปลงอ้อยหลายท่ีงามข้ึน
มาก

จดหมายข่าว1 ปีที ่4 ฉบับที ่15(เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน พ.ศ. 2563) ฉบบัเตรียมพรอ้ม

บรรณาธิการแถลง.......
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__[0]=AZVY40vHudp66nupCJpHWMHlJGBcBNYA1J8gkUZtRJE9BuVmLAbT96JU6Phs4zcpXlnXbOHf0iBYjxOpJScZeBOKftelc0awNfLmyvUT8gaVdKde4cpVoHolVhNFaf_57W82_deMcoG-JDHib2of8PMCGCZywXXTh1eRaMLrONxM-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__[0]=AZVY40vHudp66nupCJpHWMHlJGBcBNYA1J8gkUZtRJE9BuVmLAbT96JU6Phs4zcpXlnXbOHf0iBYjxOpJScZeBOKftelc0awNfLmyvUT8gaVdKde4cpVoHolVhNFaf_57W82_deMcoG-JDHib2of8PMCGCZywXXTh1eRaMLrONxM-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__[0]=AZVY40vHudp66nupCJpHWMHlJGBcBNYA1J8gkUZtRJE9BuVmLAbT96JU6Phs4zcpXlnXbOHf0iBYjxOpJScZeBOKftelc0awNfLmyvUT8gaVdKde4cpVoHolVhNFaf_57W82_deMcoG-JDHib2of8PMCGCZywXXTh1eRaMLrONxM-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVY40vHudp66nupCJpHWMHlJGBcBNYA1J8gkUZtRJE9BuVmLAbT96JU6Phs4zcpXlnXbOHf0iBYjxOpJScZeBOKftelc0awNfLmyvUT8gaVdKde4cpVoHolVhNFaf_57W82_deMcoG-JDHib2of8PMCGCZywXXTh1eRaMLrONxM-w&__tn__=*NK-R
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ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล   โดย....กิตติ  ชุณหวงศ์

ในอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาล มีความหลากหลายในระบบการจ่ายเงินค่าออ้ย ในการส ารวจพบว่า 16
ใน 22 ประเทศ มีระบบจ่ายเงินค่าออ้ย โดยการแบ่งปันผลประโยชนก์นัระหว่าง ชาวไรอ่อ้ย และ โรงงานน า้ตาล
ส่วนอีก 6 ประเทศท่ีเหลือ ยงัจ่ายเงินค่าออ้ย ในลกัษณะ จ่ายตามน า้หนกัออ้ย ( ก าหนดราคาออ้ยตายตวั) และ
ใน 6 ประเทศเหล่านี ้ มีออ้ยอยู่ประมาณ 40 เปอรเ์ซน็ต์ ของผลผลิตออ้ยทัง้โลก เช่น อินเดีย จีน ซึ่งเป็นผูผ้ลติ
ออ้ยรายใหญ่ของโลกอีกดว้ย

ทัง้หมดนี้ เราจะพบว่า มีเพียงประเทศเมอรเิชียสประเทศเดียวท่ีมีกากออ้ยเขา้มาในระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (คือ เอากากออ้ยมาเผา ท าไฟฟ้า) และทัง้หมดนี้ ตอ้งดรูายละเอียดแต่ละประเทศอีกครัง้ ว่ามี
หลกัเกณฑ์ และ วิธีการอย่างไร

สรุปการส ารวจแต่ละประเทศ

การส ารวจ ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ครัง้ก่อน พบว่า มี 7 ประเทศ ทีมีรายละเอียดท่ีท าใหเ้ขา้ใจไดว้่า มี
ผลต่อประสิทธิภาพของระบบอตุสาหกรรม เท่ากบั ผลประโยชนเ์ชิงลกึของระบบการผลติน า้ตาล ทีสามารถ
น าไปสู่การน าหรอืการยบัยัง้ ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ในเชิงของสตูร การแบ่งปันผล ในรอบนี้ การส ารวจท าใน
วงกวา้งกว่า ใน 22 ประเทศ (ในตารางที1่) สามารถครอบคลมุการผลิตออ้ย มากกว่า 85เปอรเ์ซน็ต์ ของการผลติ
ทัง้หมด

ผลติภณัฑข์องทกุประเทศ จะอยู่ในตวัอย่างท่ีส  ารวจ 8 ใน 10 ของโรงงานน า้ตาลขนาดใหญ่ เท่าๆ
ผลิตภณัฑ์ ของโรงงานขนาดกลาง ในอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ อฟัรกิา และ โอชิเนีย ถกุรวมอยู่ดว้ย

ใน 22 ประเทศท่ีส ารวจ จะมีความสมัพนัธ์ ระหว่าง ชาวไรอ่ิสระ เท่า ๆ กบัโรงงานน า้ตาลขนาดใหญ่ ท่ีมี
พืน้ท่ีปลกูออ้ยเอง ในออสเตรเลีย จ านวนออ้ยทัง้หมดมาจากชาวไรอ่อ้ยประมาณ 4,000 ราย (ฟารม์) ท่ีส่งออ้ย
ใหโ้รงงานน า้ตาล ท่ีเป็นสหกรณ์ และ โรงงานเอกชนทัง้หมด 24 โรงงาน ในบราซลิ 350 โรงงาน / โรงกลั่นแอ
ลกอฮอล ราว 30 เปอรเ์ซน็ตข์องออ้ยมาจากชาวไรอ่อ้ย จ านวน 70000 ราย ในอินเดีย ชาวไรอ่อ้ย ประมาน 50
ลา้นคน ส่งออ้ยใหก้บัโรงงานน า้ตาลท่ีเป็นทัง้ของเอกชน และ ของรฐับาล ประมาน 530 โรงงาน ในประเทศไทย
โรงงานน า้ตาล จ านวน 55 โรงงาน มีชาวไรอ่อ้ยส่งออ้ยใหโ้รงงานประมาณ 175,000 ราย ในอฟัรกิาใต้ 80
เปอรเ์ซน็ตข์องออ้ยมาจาก ชาวไรอ่อ้ยรายใหญ่ 20 เปอรเ์ซน็ต์ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นชาวไรอ่อ้ยรายย่อย ๆ ใน
จ านวนประมาน 21,500 รายท่ีลงทะเบียน เม่ือเปรยีบเทียบ รายใหญ่จ านวน 1,300 ราย กบัรายย่อย 20,200
รายย่อย ในเม็กซิโก ชาวไรอ่อ้ยจ านวน 160,000 รายสง่ออ้ยใหก้บัโรงงานจ านวน 51 โรงงาน และในอสิวาติน่ี
โรงงานน า้ตาลมีท่ีดิน ส่งออ้ยให้ โรงงาน จ านวน 49 เปอรเ์ซน็ตข์องการผลิตออ้ยทัง้หมด

เน่ืองจากขอ้มลูของระบบการจ่ายเงินของแต่ละประเทศ ไม่ใดอ้ยู่ในสตูรเดียวกนั แต่ละประเทศจะมี
รายละเอียด และครอบคลมุแตกต่างกนั จงึตอ้งศกึษาทีละประเทศ
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ประเทศ               ระบบ จ่ายเงนิ                 น า้ตาล และ ผลิตภัณฑ ์                        อัตราส่วน   

ออสเตเรีย              แบ่งปันผล                     น า้ตาล                    62 – 67
บลาซีล แบ่งปันผล น า้ตาล และ เอทานอล น า้ตาล  59.5

เอทานอล  62.1
จีน ราคาเดยีว
โคลัมเบีย               แบ่งปันผล น า้ตาล และ เอทานอล             
คอสตารีก้า             แบ่งปันผล               น า้ตาลและ โมลาส 62.5
โดมิดกัิน แบ่งปันผล             น า้ตาล
อียปิต์ ราคาเดยีว
แอล ซาวาดอ แบ่งปันผล น า้ตาลและโมลาส 56
อีสวาตน่ีี     แบ่งปันผล                  น า้ตาล และ โมลาส                                  68
เอทโิอเปีย             ราคาเดยีว
ฟีจิ                      แบ่งปันผล    น า้ตาล และ โมลาส                                70 -75
อินเดยี   ราคาเดยีว
อินโดนีเซีย แบ่งปันผล น า้ตาล 66
เคนย่า                 แบ่งปันผล น า้ตาล
เมอรร์ิเชียส แบ่งปันผล น า้ตาล โมลาส กากอ้อย 78
เม็กซิโก แบ่งปันผล      น า้ตาล 57
มอร็อกโค ราคาเดยีว
ปากีสถาน ราคาเดยีว
ฟิลิปปินส ์            แบ่งปันผล น า้ตาล 70
อัฟริกาใต้ แบ่งปันผล น า้ตาล  โมลาส 64
ไทย แบ่งปันผล น า้ตาล 70
สหรัฐอเมริกา       แบ่งปันผล น า้ตาล  โมลาส          60 - 63

ตารางที ่1  แสดงระบบแบ่งปันผลประโยชน ์ระบบอ้อยและน ้าตาล ของประเทศต่าง ๆ

ขอ้มลู ;  Survey of cane and beet  Payment System.  June 2019

International Sugar Organization
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

งานวจิัยทีน่่าสนใจ  พนัธ์ุออ้ยท่ีน่าสนใจ และพนัธ์ุออ้ยเฉพาะทอ้งถ่ิน

การศึก าการเจริญของรากท่ีสัมพนัธ์กบัความช้ืนในดิน ร่วมกบัวธีิการใส่ปุ ย แบบฝังกลบ และ การ

ออกแบบ เคร่ืองฝังกลบปุ ย แบบติดตั้ง ทา้ยรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  

โดย 

ธนญักรณ์  ใจผอ่ง  ทิตินยั  เทียนแยม้  เคนตะ วาตานาเบะ 

อเนก  สุขเจริญ  กิตติเดช  โพธิ นิยม 

 พบวา่  รากออ้ยอาย ุ3 เดือน มีความหนาแน่น และ กระจายตวัของรากจากต าแหน่งตน้ไปทางดา้น

ขา้งสูง อยูท่ี่ความลึก 10- 20 เ นติเมตร จากผวิดินรองลงมาคือท่ีระดบัความลึก 0 -10 เ นติเมตร และมีการ

กระจายตวัและความหนาแน่นลดลง เม่ือมีความลึกมากข้ึน 

 เม่ือออ้ยอาย ุ6เดือน มีการเจริญของราก  เช่นเดียวกบั การเจริญของรากท่ีอาย ุ3 เดือน   คือ มีความ

หนาแน่น และ กระจายตวั ของรากสูงอยูท่ี่ ความลึก 10   20 เ นติเมตร  จึงสรุปไดว้า่ ไม่วา่จะใส่ปุ ย ในอายุ

ออ้ย 3 เดือน หรือ 6 เดือน  ก็สามารถใส่ปุ ย ในความลึก ไม่เกิน 20 เ นติเมตร  และสามารถ ใส่ปุ ย ห่างจาก

ตน้ ประมาณ 30 เ นติเมตร 

 การออกแบบเคร่ืองฝังกลบปุ ย  แบบติดตั้งทา้ยรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน  30 แรงมา้   สามารถ

ฝังปุ ยและสามารถปรับระดบัไดต้ามความลึกท่ีตอ้งการ (10 -20 เ นติเมตร โครงการท่ี 1) ไดอ้ยา่งแม่นย  า  มี

น ้าหนกั 212 กิโลกรัม   ท างานได ้2.33   2.55 ไร่ ต่อชัว่โมง และมีประสิทธิภาพในการท างานอยูท่ี่  67.58 

เปอร์เ ็นต ์อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัอยูท่ี่ 0.89 -0.91 ลิตรต่อไร่  

หนา้ท่ีของราก 

1 ดูดน ้าและแร่ธาตุท่ีละลายน ้าจากดินเขา้ไปในล าตน้ 

2 ล าเลียงน ้าและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารสะสมไวใ้นรากข้ึนสู่ส่วนต่าง   ของล าตน้ 

3 การแลกเปล่ียน กา  

4 เป็นแหล่งสร้าง อร์โมนเพื่อการเจริญพ ันาส่วนของล าตน้ ส่วนยอด  

5 การยดึล าตน้ไวก้บัดิน 

 Smith, Inman-Barmber and Thorburn 2005 
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

งานวจิัยทีน่่าสนใจ พนัธุ์ออ้ยท่ีน่าสนใจ และพนัธุ์ออ้ยเฉพาะทอ้งถ่ิน

พนัธ์ุออ้ยท่ีน่าสนใจ  และ พนัธ์ุออ้ยเฉพาะทอ้งถ่ิน 

กลุ่ม วจิยั ออ้ยพนัธ์ุดี และ ออ้ยพลงังาน 

ดร. สราวธุ  รุ่งเม ารัตน์ และคณะพ.ศ. 2562 

 จากการทดสอบ คดัเลือกพนัธ์ุออ้ย ท่ีมีศกัยภาพ  ในพื้นท่ีลุ่ม และ พื้นท่ีดอน  เขต ภาคเหนือตอนล่าง  

ภาคกลางตอนบน และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุ เปรียบเทียบ 2 พนัธ์ุ คือ   KK 3 , LK   

92-11 พบวา่ ออ้ยพนัธ์ุดี สามารถปรับตวัไดดี้ ทั้ง 3 พื้นท่ี คือ  ออ้ยพนัธ์ุ  สามารถใหผ้ลผลิตสูงกวา่ พนัธ์ุ

ทดสอบ 

ในพื้นท่ี ภาคเหนือตอนล่าง  พื้นท่ีดอน 

Kps 07-17-83, Kps 07 -21-4, KK 07-599   ใหผ้ลผลิตสูงกวา่ KK 3   

Kps 07 – 17 -83, KK 07 – 599 ใหผ้ลผลิตน ้าตาลสูงกวา่ LK 92 -11 

พื้นท่ีลุ่ม 

Kps 07 – 14 -83, Kps 07 – 21 – 4 , KK 07 – 599  ใหผ้ลผลิตใกลเ้คียง KK3 

ภาคกลางตอนบน   พื้นท่ีดอน 

พื้นท่ีลุ่ม 

ไม่พบวา่มีพนัธ์ุออ้ยใด สามารถใหผ้ลผลิตมากกวา่พนัธ์ุเปรียบเทียบ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   พื้นท่ีดอน 

Kps 07 – 21 – 4 , KK 07 – 599 , KKU 99 – 02 ใหผ้ลผลิตน ้าตาลและคุณภาพความหวานสูงกวา่พนัธ์ุ

เปรียบเทียบ 

พื้นท่ีลุ่ม 

    KKU 99- 06   เป็นพนัธ์ุออ้ยท่ีมีลกั ณะท่ีดีและปรับตวัไดดี้ต่อสภาพแวดลอ้ม และใหผ้ลผลิตสูงกวา่ พนัธ์ุ

เปรียบเทียบ 
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การประเมินศกัยภาพและความเหมาะสมของพื้นท่ีและดินเพื่อก าหนดชุดเทคโนโลยกีารจดัการดิน  - ปุ ย 

ในการปลูกออ้ยทีมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางของประเทศ  

โดยผศ. ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา และ คณะ 

 งานวจิยัประกอบดว้ยการทบทวนเอกสาร และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง การศึก าภาคสนาม  เพื่อวเิคราะห์

พื้นท่ี และ เก็บตวัอยา่ง เพื่อการวเิคราะห์ ธาตุอาหารในดิน โดยความลึกเป็น 3 ระดบั คือ ดินบน  ดินบน

จนถึงความลึก 60 เ นติเมตร และ ความลึก 60   100 เ นติเมตร   จ  านวน 62 บริเวณ ในพื้นท่ีปลูกออ้ย  และ 

ศึก าหนา้ตดัดิน 15 บริเวณ  โดยประเมินความอุดมสมบูรณ์ ละจ าแนกความอุดมสมบูรณ์ ของดิน เพื่อใช้

พ ันาการปลูกออ้ย 

จากการศึก า พบวา่ ดินท่ีใชป้ลูกออ้ยในจงัหวดั นครราชสีมา อยูใ่นพื้นท่ีตะพกัท่ีราบขั้นต ่า ถึง ตะพกัท่ีราบ

ขั้นกลางเป็นส่วนใหญ่  เน้ือดินมีความหลากหลาย ตั้งแต่เป็น ทราย ถึง ดินเหนียว ดินตอนบนจะมีเน้ือหยาบ  

ดินตอนล่างและดินส่วนใหญ่ มีการสะสมดินเหนียว ดินส่วนใหญ่มีการพ ันาในชั้นปานกลาง ลกั ณะของ

เน้ือดินไม่เป็นขอ้จ ากดัในการปลูกออ้ย คุณสมบติัของดินทางเคมี ไม่เป็นขอ้จ ากดัในการปลูกออ้ย  

ขอ้สรุป คือ  หากใชท้างหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ   แบ่งเป็น ีกตะวนัตกและตะวนัออก  พบ วา่  ีก

ตะวนัออกของ จงัหวดันครราชสีมา มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลูกออ้ยมากวา่ ีกตะวนัตก  เน้ือ

ดิน  น ้า และความหนาแน่นของดิน ไม่เป็นขอ้จ ากดัในการปลูกออ้ย แต่ควรใหค้วามส าคญักบัการจดัการ

อินทรียวตัถุใหม้าก ส่วน โพแทสเ ่ียม ในเกือบทุกบริเวณของจงัหวดั มีค่าต ่า  ส่วนจุลธาตุ โดยเฉพาะ 

ทองแดง และสังกะสี ท่ีมีในพื้นท่ีปลูกออ้ย จงัหวดั นครราชสีมา สามารถเพิ่มผลผลิตออ้ยได้ 

สรุปผลงานวจิยั 

1. พื้นท่ีปลูกออ้ยฝ่ังตะวนัตกของถนนมิตรภาพ จากปากช่องถึงขอนแก่น  ในจงัหวดันครราชสีมา  มี

โรงงานน ้าตาลอ่างเวยีน  เป็นหลกั 

1.1 ตอ้งจกัการเพิ่ม หรือ รัก า ปริมาณอินทรียวตัถุในชั้นดินบน และ ชั้นดินบนตอนล่างอยา่งต่อเน่ือง  

1.2 ไถดินใหลึ้กข้ึน 

1.3 ตอ้งใส่ ปุ ยโพแทสเ ่ียม และ จุลธาตุ ทองแดง และ สังกะสี เพิ่มข้ึน 

1.4 ปุ ย ส าหรับปลูกออ้ย ใชปุ้ ยครบสูตร ตามท่ีเคยท า 

2. พื้นท่ีปลูกออ้ยฝ่ังตะวนัออกของถนนมิตรภาพ ตลอดช่วงตอนบนขิงจงัหวดีนครราชสีมา  ตั้งแต่ อ าเภอ 

พิมายข้ึนไป  เป็นท่ีตั้งของโรงงาน อุตสาหกรรมโคราช  

2.1 จดัการเพิ่ม หรือ รัก า ปริมาณอินทรียวตัถุ  ในชั้นดินบน  และ ชั้นดินบนตอนล่างอยา่งต่อเน่ือ  

2.2 ไถดินใหลึ้กข้ึน 

2.3 ใส่ ปุ ย โพแทสเ ่ียม และ จุลธาตุ ทองแดง และ สังกะสี เพิ่มข้ึนในออ้ยตอ 1 

2.4 ปุ ยส าหรับออ้ยปลูกใหใ้ชปุ้ ยครบสูตรตามท่ีโรงงานแนะน า 

-พื้นท่ีปลูกออ้ยในฝ่ังตะวนัออกของถนนมิตรภาพ ตลอดช่วงล่างชองจงัหวดั นครราชสีมา ของโรงงาน

น ้าตาลครบุรี  ควรจดัการในลกั ณะเดียวกนั  กบั บริเวณท่ีเก่ียวขอ้งกบั  โรงงาน อุตสหกรรมน ้าตาลโคราช  

ทุกกรณี  ไม่ควรปลูกออ้ยในพื้นท่ี ท่ีลุ่ม 

ศูนยว์จิยัและพ ันาออ้ยและน ้าตาลมก.  ก าแพงแสน 

 พนัธ์ุออ้ย ชุดก าแพงแสน  ท่ีมีศกัยภาพสูง ในลกั ณะรูปร่าง และผลผลิต คือ  

ก าแพงแสน  07- 6   2  มีระดบัผลผลิตสูง ในเกือบพื้นท่ีทดสอบ(16 สถานีทดสอบ) แต่มีค่า  ี  เอส  ระดบั

ปานกลาง 

ก าแพงแสน 07   10   6   มีระดบัผลผลิตสูง ในเกือบพื้นทีทดสอบ(16 สถานีทดสอบ) 

ส่วนพนัธ์ุดีเด่น ในบางสถานี  ไดแ้ก่ ก าแพงแสน  07   30   3  ก าแพงแสน 08-2   29 

ก าแพงแสน 08   6   11  ก าแพงแสน 08-11 -21 ก าแพงแสน 08- 3   8  

พนัธ์ุ ก าแพงแสน ท่ีใหค้วามหวานสูง  คือ  ก าแพงแสน 07   30   3 และ ก าแพงแสน 08   11   21 

ส่วนพนัธ์ุ ก าแพงแสน  ท่ีมีจ  านวนล าต่อไร่ สูงสุด คือ ก าแพงแสน  08   2   29 

การคกัเลือกพนัธ์ุออ้นอเนกประสงคท่ี์ใหผ้ลผลิตสูงกวา่ ขอนแก่น 3 ไวต้อดี  โดยทีมงาน กรมวชิาการเก ตร 

 จากการปลูกออ้ย ทดสอบ ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ในฤดูปลูก ปี 

2560/2561   ออ้ย ท่ีใหผ้ลผลิต และ คุณภาพ ดีกวา่ หรือ ใกลเ้คียงกบั พนัธ์ุเปรียบเทียบ ขอนแก่น 3  . LK 92 

– 11, K 88 -92 ไดแ้ก่พนัธ์ุ KK 07 – 037, KK 07 – 250, KK 09 -0844(BC)   
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1. ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ราคาท่ีรับ ้ือ ส่งผลต่อความยากจนและหน้ีครัวเรือนในอตัราท่ีสูงของเก ตรกร
ชาวไร่ออ้ย  ่ึงเกิดจากตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีสูงทั้งค่าแรงงาน ค่าจา้งเคร่ืองทุ่นแรง ปุ ย ยา ่าแมลง ขณะท่ีราคาขาย
 ่ึงก าหนดจากราคากลางต ่ากวา่ตน้ทุน

2  ราคาน ้าตาลทรายถูกก าหนดโดยราคาตลาดโลก ประเทศไทยส่งออกออ้ยในรูปน ้าตาลทรายเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 78 ราคาน ้าตาลจึงถูกก าหนดโดยตลาดต่างประเทศ ่ึงข้ึนอยูก่บัอุปสงค-์อุปทานของตลาดโลกและลกั ณะ
ของดิน ฟ้า อากาศ ในแต่ละช่วงเวลา ท าใหร้าคาการรับ ้ือออ้ยมีความผนัผวนข้ึน-ลงไปตามสภาวะตลาด

3. ประสิทธิภาพการผลิตออ้ยของไทยต ่ากวา่ประเทศส่งออกอ่ืน  ผลผลิตออ้ยต่อไร่ของไทยอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่าอยู่
ในระดบัร้ังทา้ยของประเทศส่งออกอ่ืน  ขณะเดียวกนัดา้นการผลิตน ้าตาลทรายของไทยอยูใ่นเกณฑค่์อนขา้งต ่า 
เป็นปัจจยัส่งผลท าใหต้น้ทุนการผลิตของไทยสูง ขณะเดียวกนัราคาขายตอ้งแข่งขนักบัประเทศผูส่้งออกอ่ืน  เป็น
รากเหงา้ของปัญหาและความยากจนของเก ตรกรชาวไร่ออ้ย

4. ปัญหาพนัธุ์ออ้ยและเก ตรกรชาวไร่ออ้ยส่วนใหญ่เป็นรายยอ่ย การขาดแคลนพนัธุ์ออ้ยท่ีใหผ้ลผลิตสูงและมี
ค่าความหวานสูง กอปรกบัชาวไร่ออ้ยส่วนใหญ่เป็นรายยอ่ยมีพื้นท่ีไม่เกิน 10 ไร่ ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่ง
ชลประทาน อีกทั้งไม่มีการบริหารจดัการไร่ท่ีดี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผ้ลผลิตต่อไร่และความหวานของออ้ยของ
เก ตรกรรายยอ่ยอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ท าใหเ้ก ตรกรมีหน้ีสินครัวเรือนท่ีสูง

5. นโยบายพลงังานท่ีเก่ียวกบัออ้ยขาดการสนบัสนุนท่ีชดัเจน ออ้ยและเศ  ากของออ้ยเก่ียวขอ้งกบัการแปรูป
เป็นพลงังาน จ าเป็นท่ีจะตอ้งการนโยบายท่ีชดัเจน อีกทั้งรายไดจ้ากเศ  ากท่ีไดจ้ากการแปรรูปควรจะน ามา
แบ่งปันผลประโยชน ์เช่น ไฟฟ้า ชีวมวล เอทานอล ปุ ยอินทรีย ์ปาร์ติเคิลบอร์ดและกระดา พลาสติกชีวภาพ ควร
จะน ารายไดส่้วนหน่ึงมาแบ่งปันผลประโยชน ์โดยการค านวณราคากลางในการรับ ้ือ  ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
แกไ้ข พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาล พ.ศ.2527

6. นโยบายโ นน่ิงและส่งเสริมปลูกออ้ยแทนขา้วนาดอน ดว้ยการลดพื้นท่ีปลูกขา้ว 700,000 ไร่ ท่ีเป็น
โครงการน าร่องในการเปล่ียนเป็นออ้ย รัฐบาลยงัขาดความจริงจงั อีกทั้งปัญหาเก่ียวกบัรถขนส่งออ้ย ท่ีฤดูกาลการ
ผลิตของโรงงานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคมจนถึงประมาณเดือนเม ายนของปีถดัไป  ่ึงมีผลผลิตออกมา
ไล่เล่ียกนัท าใหมี้ปริมาณออ้ยท่ีตอ้งหีบเกินก าลงัการผลิต ท าใหร้ถขนออ้ยตอ้งรอมากกวา่ 2-3 วนั ส่งผลให้
ตน้ทุนค่าขนส่งสูงและคุณภาพของออ้ย

(ท่ีมา : คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเก ตรในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเก ตร อุตสาหกรรม พาณิชย์
การท่องเท่ียวและบริการสภาปฏิรูปแห่งชาติ)

ประเดน็ปัญหาทีต้่องปฏิรูประบบอ้อยและอุตสาหกรรมน า้ตาลของประเทศ



จีนลงนามข้อตกลงสร้างโรงงานเอทานอลเซลลูโลสเชิงพาณชิย์ โดย
ใช้เทคโนโลยี Sunliquid จากพนัธมติรระดับโลกอย่าง Clariant ผู้น า
เคมภีัณฑ์จากสวติเซอร์แลนด์ ร่วมกบับริษทัยกัษ์ใหญ่อกีสองแห่ง โดย
เทคโนโลยนีีม้คีวามเหมาะสมในการผลติเช้ือเพลงิชีวภาพจากเซลลูโลส
เพราะถูกออกเเบบมาเพ่ือโรงงานอตุสาหกรรมทีม่กี าลงัการผลติเอทา
นอลเซลลูโลส 50,000 ถึง 150,000 ตันต่อปี และโครงการนีจ้ะตั้งอยู่ที่
เมืองฟูหยาง คาดการณ์ก าลงัการผลติเอทานอลเซลลูโลส 50,000 ตันต่อ
ปี และสามารถเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าได้ในเฟสสอง ท าให้เป็นหน่ึงใน
โรงงานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจีนตอนนี้
#ChinaEthanol #SugarAsiaMagazine
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อุตสาหกรรมน ้าตาลของเวียดนาม เตรียม
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ มี
ความสามารถในการผลิตที่สูงขึน้ท่ามกลางการ
รวมกลุ่ มกันในระดับโลก เ น่ืองมาจากการ
แข่งขันที่เพิ่มสูงและราคาน ้าตาลในภูมิภาคที่
ลดลง โดยนายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรี
เวียดนามได้เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมน ้าตาล
ต้องพร้อมที่จะแข่งขัน และตระหนักถึงความ
ท้าทายเพ่ือให้การผลิตสอดคล้องกับตลาด และ
ให้แสวงหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผล
พลอยได้เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
#VietnamSugar #SugarAsiaMagazine

กลุ่มนักวจัิยระหว่างประเทศ ร่วมคิดค้นนวตักรรมยาต้านไวรัส
ตัวแรกของโลกผลติจากน า้ตาล ผ่านการปรับปรุงโมเลกุลตัวใหม่
โดยใช้อนุพนัธ์กลูโคสจากธรรมชาติ พฒันาจนมีคุณสมบัติรักษา
อาการติดเช้ือไวรัสต่างๆได้ อาทเิช่น ไวรัสทีเ่ป็นสาเหตุโรคเริม 
ไวรัสของเซลล์ในทางเดินหายใจ โรคตับอกัเสบชนิดซี เช้ือเอช
ไอวแีละไวรัสซิก้า เป็นต้น การค้นพบนีไ้ด้ตีพมิพ์การวจัิยใน
วารสาร Science Advances และยงัได้รับการจดสิทธิบัตรและตั้ง
โรงงานเพ่ือด าเนินการส่งเสริมยาต้านไวรัสตัวใหม่ออกใช้ทัว่โลก 
เพราะมีศักยภาพเพยีงพอต่อการเปลีย่นบทบาทการรักษาการติด
เช้ือไวรัสขณะนี ้#Covid19 #SugarAsiaMagazine

https://www.facebook.com/hashtag/chinaethanol?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzSdOkv3WuJfhgY35eVP5-oTQHlESg-06Gj8U391KUnKN1igkUYZfvfpnQ--KWmwU_OnX-iEZUdl2u9oWCUgENTlMXfZgm0WV6YesmC8_7Qp6ujM_EQy0opF670GgTv-BnlWOJBEEtoqJZXhbEAcH8UZaDlywVJ7UYnEX3f089SQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chinaethanol?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzSdOkv3WuJfhgY35eVP5-oTQHlESg-06Gj8U391KUnKN1igkUYZfvfpnQ--KWmwU_OnX-iEZUdl2u9oWCUgENTlMXfZgm0WV6YesmC8_7Qp6ujM_EQy0opF670GgTv-BnlWOJBEEtoqJZXhbEAcH8UZaDlywVJ7UYnEX3f089SQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzSdOkv3WuJfhgY35eVP5-oTQHlESg-06Gj8U391KUnKN1igkUYZfvfpnQ--KWmwU_OnX-iEZUdl2u9oWCUgENTlMXfZgm0WV6YesmC8_7Qp6ujM_EQy0opF670GgTv-BnlWOJBEEtoqJZXhbEAcH8UZaDlywVJ7UYnEX3f089SQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzSdOkv3WuJfhgY35eVP5-oTQHlESg-06Gj8U391KUnKN1igkUYZfvfpnQ--KWmwU_OnX-iEZUdl2u9oWCUgENTlMXfZgm0WV6YesmC8_7Qp6ujM_EQy0opF670GgTv-BnlWOJBEEtoqJZXhbEAcH8UZaDlywVJ7UYnEX3f089SQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vietnamsugar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjIOaTwes1krZ2tkI3VP8ocIQp_s0iWx3qu04Ec1RtKh3R2P2_nimFFnl1T1CQczc9QtnmscTNSiQB82BvWvXOsNKN2EU8VATeDItOnji-bjCEOHG3N4v5WY_TaaVu19KeJTDSKiT75g9KCdp67EGkX0TqW44U-gCHn32PDStZoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vietnamsugar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjIOaTwes1krZ2tkI3VP8ocIQp_s0iWx3qu04Ec1RtKh3R2P2_nimFFnl1T1CQczc9QtnmscTNSiQB82BvWvXOsNKN2EU8VATeDItOnji-bjCEOHG3N4v5WY_TaaVu19KeJTDSKiT75g9KCdp67EGkX0TqW44U-gCHn32PDStZoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjIOaTwes1krZ2tkI3VP8ocIQp_s0iWx3qu04Ec1RtKh3R2P2_nimFFnl1T1CQczc9QtnmscTNSiQB82BvWvXOsNKN2EU8VATeDItOnji-bjCEOHG3N4v5WY_TaaVu19KeJTDSKiT75g9KCdp67EGkX0TqW44U-gCHn32PDStZoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjIOaTwes1krZ2tkI3VP8ocIQp_s0iWx3qu04Ec1RtKh3R2P2_nimFFnl1T1CQczc9QtnmscTNSiQB82BvWvXOsNKN2EU8VATeDItOnji-bjCEOHG3N4v5WY_TaaVu19KeJTDSKiT75g9KCdp67EGkX0TqW44U-gCHn32PDStZoA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__[0]=AZVI2dcM9hO34wgcPlUDX9eruU88SFWPkfZZaRe7w2hIRy5x_OMwcei0H0uy5N0wmuwD4cBUkyJNdig9usfmSxL7C3UqJuQ0F1cpg3lG9duJQvi-x8FpcGKVYDOoYUyhoIy94eQ_oycHz6pXzmCn299CamKk6JtInAwyBC-rNbdQqw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__[0]=AZVI2dcM9hO34wgcPlUDX9eruU88SFWPkfZZaRe7w2hIRy5x_OMwcei0H0uy5N0wmuwD4cBUkyJNdig9usfmSxL7C3UqJuQ0F1cpg3lG9duJQvi-x8FpcGKVYDOoYUyhoIy94eQ_oycHz6pXzmCn299CamKk6JtInAwyBC-rNbdQqw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVI2dcM9hO34wgcPlUDX9eruU88SFWPkfZZaRe7w2hIRy5x_OMwcei0H0uy5N0wmuwD4cBUkyJNdig9usfmSxL7C3UqJuQ0F1cpg3lG9duJQvi-x8FpcGKVYDOoYUyhoIy94eQ_oycHz6pXzmCn299CamKk6JtInAwyBC-rNbdQqw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVI2dcM9hO34wgcPlUDX9eruU88SFWPkfZZaRe7w2hIRy5x_OMwcei0H0uy5N0wmuwD4cBUkyJNdig9usfmSxL7C3UqJuQ0F1cpg3lG9duJQvi-x8FpcGKVYDOoYUyhoIy94eQ_oycHz6pXzmCn299CamKk6JtInAwyBC-rNbdQqw&__tn__=*NK-R


สมดุลน า้ตาลโลก

ราคาน า้ตาลทรายดิบกม็ีโอกาสทีจ่ะปรับตัวสูงขึน้ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า (คาดว่าจะได้เห็นราคามากกว่า 12 เชนต์ต่อปอนด์)

ปริมาณน า้ตาลทีผ่ลติได้ของทั้งโลก ในปีการผลติ 2018/19 อยู่ที่ 174.540
ล้านตัน เทยีบกับ 166.798 ล้านตันในปีการผลิต 2019/20 ขณะทีก่ารบริโภคของ
ปี 2018/19 อยู่ที่ 173.920 ล้านตัน และ 176.096 ล้านตัน ในปีการผลติ 2019/20
ตามล าดับ
ปีการผลติ 2019/20 พบว่า มีน า้ตาลน้อยกว่าความต้องการบริโภคอยู่ที่ 9.298

ล้านตัน โดยความต้องการน าเข้าน า้ตาลของทั้งโลกอยู่ที่ 61.066 ล้านตัน ในขณะ
ทีน่ า้ตาลทีส่ามารถส่งออกได้มีเพยีง 60.733 ล้านตัน
ทีม่า : ISO Sugar

9

จากราคาน ้ามนัท่ีลดลง ส่งผลใหป้ระเทศบรา ิล หนัมา
ใชอ้อ้ยไปผลิตน ้าตาลมากข้ึน และผลิตเอทานอลนอ้ยลง
เน่ืองจากราคาน ้าตาลใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ราคาเอทานอล
(ราคาเอทานอลจะลดลงตามราคาน ้ามนั)

คาดการณ์วา่ บรา ิลจะผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณ 27 ลา้นตนัในปี 2562/63 จะเป็นประมาณ 35-36 ลา้น
ตนัในปี 2563/64 ประกอบกบัค่าเงินบรา ิลเรียวต่อดอลลาร์
สหรัฐก็อ่อนค่าอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 2563 (ณ วนัท่ี 23
เม ายน 2563 อยูท่ี่ราคา 5.53) ก็ท าใหก้ารส่งออกน ้าตาลของ
บรา ิลมีราคาดีข้ึนจากการอ่อนค่าของค่าเงิน (ปี 2562/63
บรา ิลส่งออกน ้าตาลประมาณ 20 ลา้นตนั) จึงส่งผลกระทบ
ทางลบกบัราคาน ้าตาลอยา่งมาก

ส าหรับการบริโภคน ้ าตาล คาดการณ์วา่จะลดลงมากกวา่ 2 ลา้นตนัต่อปี
จากการออกนอกบา้นท่ีลดลงของประชากรทัว่ทั้งโลก (การบริโภคของ
ทั้งโลกอยูท่ี่ประมาณ 175 ลา้นตนัต่อปี) ก็เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาเช่นกนั

ศูนย์สินค้าโภคภัณฑ์แห่งประเทศดูไบ (DMCC) ลงนาม
ข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กบั Al Khaleej Sugar และ Universa
Blockchain เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้า
น า้ตาลแบบใหม่ เรียกว่า “DMCC Tradeflow” ในสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ โดยแพลตฟอร์มดงักล่าวจะท าหน้าที่เสมือน
ศูนย์กลางการลงทะเบียนผู้เป็นเจ้าของน า้ตาลด้วยการออก
ใบรับรองเพ่ือพสูิจน์การส ารองน า้ตาลและท าให้การค้าระหว่าง
ประเทศมีความปลอดภยัและโปร่งใส และช่วยดงึดูดผู้ลงทุน
นักธุรกจิและเป็นการผลักดนัปริมาณการค้าน า้ตาลระหว่าง
ประเทศให้มีความโดดเด่น
#SugarPlatform #SugarAsiaMagazine

https://www.facebook.com/hashtag/sugarplatform?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDtbQg2AXAhdfBNN0z8zIimWqSNGB6htxyu3c-c7_4Cvp0673l1XwLeprBmH2Mg_EW8VxDJNpvzMeiFx9dO9Oh-155oJiQzRMDbZtSttN088yYyWi4Ju4XapiuYLxJJjyq6mspJPXsl1ElKgoOGTk0N0YUwQ_f5ykCARobya7VuQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarplatform?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDtbQg2AXAhdfBNN0z8zIimWqSNGB6htxyu3c-c7_4Cvp0673l1XwLeprBmH2Mg_EW8VxDJNpvzMeiFx9dO9Oh-155oJiQzRMDbZtSttN088yYyWi4Ju4XapiuYLxJJjyq6mspJPXsl1ElKgoOGTk0N0YUwQ_f5ykCARobya7VuQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDtbQg2AXAhdfBNN0z8zIimWqSNGB6htxyu3c-c7_4Cvp0673l1XwLeprBmH2Mg_EW8VxDJNpvzMeiFx9dO9Oh-155oJiQzRMDbZtSttN088yYyWi4Ju4XapiuYLxJJjyq6mspJPXsl1ElKgoOGTk0N0YUwQ_f5ykCARobya7VuQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDtbQg2AXAhdfBNN0z8zIimWqSNGB6htxyu3c-c7_4Cvp0673l1XwLeprBmH2Mg_EW8VxDJNpvzMeiFx9dO9Oh-155oJiQzRMDbZtSttN088yYyWi4Ju4XapiuYLxJJjyq6mspJPXsl1ElKgoOGTk0N0YUwQ_f5ykCARobya7VuQ&__tn__=*NK-R


"World Sugar Forecasts"
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The world indicator price is forecast to rise to US15 cents per pound in 2020–21. World production is forecast to fall below 
consumption for a second consecutive year. This, combined with the effect of lower stocks, is expected to place greater upward 
pressure on world prices than in 2019–20.
In 2020–21 sugar production in Brazil is expected to remain similar to the previous marketing year because of consistently high 
returns to ethanol production. Brazilian motorists will continue to choose ethanol over gasoline because of the relatively cheaper 
prices supported by the RenovaBio program which has implemented a market for decarbonisation credits.
In 2020–21 sugar production in India is expected to increase from low levels due to an assumption of average monsoon rainfall. 
Indian production is forecast to remain above consumption and an exportable surplus is expected to replace supplies from 
Thailand to meet global import demand.
Sugar production in Thailand is forecast to remain low in 2020–21 due to a reduction in area planted to cane and lower cane 
yields. Low cane prices and dry seasonal conditions in the first quarter of 2020 have encouraged Thai farmers to plant more 
profitable crops such as cassava instead of cane. The growth of ratoon cane will also be affected by low water storages available 
for irrigation.
Over the medium term to 2024–25, world sugar prices are forecast to peak in 2021–22 before declining in the last three years of 
the projection period. The slight increases in world sugar prices forecast for 2020–21 and 2021–22 are expected to stimulate 
supply responses in India and Thailand. World production is expected to exceed consumption from 2022–23, returning prices to 
low levels. Falling sugar prices are likely to result in Brazil reducing its sugar production, but this decrease will not be large 
enough to offset rising production from India and Thailand.



วงการออ้ยและน ้าตาลตลอดฤดูการผลิตปี 2562/63 ท่ี
ก าลงัจะส้ินสุดลงในราวเดือนตุลาคม 2563 น้ี จากท่ีประเมิน
กนัวา่จะมีปริมาณออ้ยเกิน 100 ลา้นตนัออ้ย เหมือนเช่นปี
ก่อน แต่กลบัผดิคาด เพราะฤดูการผลิตปี 2562/63 มีปริมาณ
ออ้ยลดลงเหลือเพียง 75 ลา้นตนัออ้ย เม่ือเทียบกบัปี 2561-62
ท่ีมีปริมาณออ้ยทัว่ประเทศรวมทั้งส้ินถึง 131 ลา้นตนัออ้ย
เม่ือผลผลิตออ้ยปี 2562/63 ร่วงลงมาท่ี 75 ลา้นตนัออ้ย ท าให้
โรงงานน ้าตาลหลายรายต่างประสบปัญหา มีน ้าตาลไม่
เพียงพอส่งมอบใหลู้กคา้ ยกตวัอยา่งเช่น เคยคาดการณ์วา่จะ
มีการหีบออ้ยของตวัเองไดสู้งถึง 21-22 ลา้นตนัออ้ย แต่พอ
ถึงเวลาหีบออ้ย มีออ้ยเขา้โรงงานเพียง 14 ลา้นตนัออ้ย ขณะท่ี
การ ้ือขายน ้าตาลตามสัญญาล่วงหนา้มีจ านวนมากกวา่
ปริมาณน ้าตาลท่ีมีอยูใ่นมือ จนตอ้งออกแรงกวา้น ้ือน ้าตาล
จากโรงงานอ่ืน เพื่อส่งมอบใหลู้กคา้ท่ีท าสัญญากนัไว้
ล่วงหนา้ใหค้รบสาเหตุท่ีปริมาณออ้ยร่วงลงแรง หรือมี
ผลผลิตลดลงอยา่ง วบ าบนั้น มาจากปัจจยัหลกั 4 ดา้น ไล่
ตั้งแต่

1.ชาวไร่ออ้ยเผชิญปัญหาภยัแลง้หนกัหน่วงตลอดปี2563
2.พื้นท่ีปลูกออ้ยทัว่ประเทศลดลงมากกวา่ 10% หลงัจากท่ี

ราคาออ้ยไม่จูงใจ โดยราคาออ้ยในช่วง 2 ปีมาน้ีไต่ระดบัไม่
ถึง 1,000 บาทต่อตนั เม่ือราคาไม่จูงใจ เก ตรกรก็ตอ้งหนัไป
ปลูกพืชอ่ืนแทน โดยเฉพาะพืชท่ีขายไดร้าคาดีกวา่

3. “ออ้ยตอ” คือออ้ยท่ีตดัแลว้ยงัเหลือตอไวใ้ห้เจริญเติบโต
ต่อ แต่ดว้ยสภาพอากาศไม่เป็นใจ เกิดภาวะแลง้จดั ออ้ยตอจึง
ตายและเติบโตไดไ้ม่ดี ท าใหอ้อ้ยท่ีเกิดจากตอมีปริมาณ
นอ้ยลง

4.ชาวไร่ออ้ยไม่มีเงินหลงัจากท่ีหมดแรงจูงใจท่ีจะบ ารุง
พนัธ์ุออ้ยต่อ อีกทั้งโรงงานน ้ าตาลปล่อยเงินเกียวใหช้าวไร่ยมื
ไปดูแลการปลูกออ้ยลดลง เน่ืองจากในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมายงั
มีชาวไร่ออ้ยบางรายใชห้น้ีคืนโรงงานน ้าตาลไม่หมด

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากปล่อยใหเ้กิด
ปัญหาต่อเน่ืองไป ก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อกลุ่มโรงงาน
น ้าตาลท่ีก่อนหนา้นั้นบางรายลงทุนตั้งโรงงานใหม่ ขณะท่ี
ปริมาณหีบออ้ยในโรงงานมีจ านวนนอ้ย ท าใหต้น้ทุนต่อ
หน่วยของโรงงานน ้าตาลสูงข้ึน
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จากสถานการณ์ดงักล่าว  ท าให้ล่าสุด โรงงานน ้ าตาล
ต่างเร่งให้ชาวไร่ออ้ยรีบลงมือปลูกออ้ยในช่วงฤดูฝนน้ี เพราะ
ต่างรู้ดีว่าหากปล่อยให้ปริมาณอ้อยน้อยลงไปเร่ือย  จะยิ่ง
ส่งผลให้โรงงานน ้ าตาลบริหารจดัการยากข้ึนทั้งในแง่ การขาย
น ้ าตาลให้ลูกคา้จะท าไดไ้ม่เต็มท่ีเพราะอาจผิดสัญญาต่อลูกคา้
ไดเ้น่ืองจากปริมาณออ้ยลดลงมาก  ขณะท่ีการท าราคาน ้ าตาล
จะยากข้ึน เน่ืองจากโรงงานจะประมาณการณ์ผลผลิตน ้ าตาลได้
ไม่ชดัเจน จากท่ีปกติ บริ ทัออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั(อนท.)
จะขายน ้ าตาลในตลาดล่วงหน้า  และโรงงานน ้ าตาลจะยึดตาม
ราคาอนท.เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาต่อไปจะยากข้ึน เพราะ
โรงงานจะไม่รู้ว่าปริมาณอ้อยและน ้ าตาลท่ีแน่นอนว่าจะมี
เท่าไหร่  และการจะยึดตามราคาอนท.จะตอ้งรู้ปริมาณน ้ าตาล
ของตวัเองใหช้ดัเจนก่อน  รวมถึงหน้ีสินท่ีโรงงานน ้าตาลปล่อย
เงินเกียวให้กบัชาวไร่ออ้ย มีการทวงเงินคืนจากชาวไร่ออ้ยยาก
ข้ึนท าให้โรงงานน ้ าตาลระวงัในการปล่อยเงินเกียวให้ชาวไร่
มากข้ึน 

นอกจากน้ียงัมองอีกวา่ บางโรงงานท่ีกูแ้บงกจ์  านวน
มาก ถา้ปี 2562-63 ขาดทุน และปี 2563/64 มาขาดทุนอีก ยิง่มี
หน้ีสะสมมากข้ึนในขณะท่ีราคาน ้าตาลในตลาดโลกยงัไม่ขยบั
ไปสู่แดนบวก จากท่ีปี 2563/64 พยากรณ์กนัวา่ราคาไม่น่าจะ
ไต่ระดบัไปถึง 14 หรือ15 เ ็นตต่์อปอนด์ ท าใหร้าคาน ้าตาลยงั
อยูใ่นภาวะขาลงต่อเน่ือง โดยราคาน ้าตาลในตลาดโลกล่าสุด
( 19 พ.ค.63) ยนือยูท่ี่ 10.8 เ ็นตต่์อปอนดอ์ยา่งไรก็ตามเม่ือดู
จากสถานะการณ์ล่าสุดชาวไร่ออ้ยต่างคาดการณ์วา่ปริมาณออ้ย
ในฤดูผลิตปี 2563/64 ท่ีจะเร่ิมหีบออ้ยราวเดือนพ.ย.2563 น้ีจะ
ร่วงลงมาอยูท่ี่ 60-65 ลา้นตนัออ้ย ยิง่ต  ่ากวา่ฤดูการผลิตท่ีก าลงั
จะผา่นพน้ไป ขณะท่ีชาวไร่ออ้ยบางรายเร่ิมมีความหวงัวา่ฤดู
การผลิตใหม่น้ีปริมาณฝนน่าจะดีกวา่ปีท่ีผา่นมา ดงันั้นปริมาณ
ออ้ยก็ไม่น่าจะร่วงลงไปต ่ากวา่ 70 ลา้นตนัออ้ย

ประเมินดูอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลท่ีก าลงัจะเขา้สู่
ฤดูการผลิตใหม่น้ียงัตอ้งลุน้หลายเร่ือง โดยเฉพาะโจทยใ์หญ่
สภาพดินฟ้าอากาศจะ  ้ าเติมใหผ้ลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ไปอีกหรือไม่ อีกทั้งปัจจยัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 ท่ีขณะน้ีพน่พิ ประเทศผูผ้ลิตและส่งออก
น ้าตาลรายใหญ่เบอร์1 ของโลกอยา่งบรา ิล ตวัแปรส าคญัใน
การก าหนดทิศทางปริมาณและราคาในตลาดโลก ปัจจยัเส่ียง
เหล่าน้ีลว้นเขยา่ขาโรงงานน ้าตาลวา่จะป่วน   ้ารอยปี2562/63
หรือไม่ ยงัตอ้งติดตามต่อไป

ปัจจยัเส่ียง#โรงงานน ้าตาลวา่จะป่วน   ้ ารอยปี2562/63 หรือไม่ 
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ท่ามกลางสภาวะภัยแล้งปีนี้ ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้า
หีบรวมทั้งส้ิน 74.89 ล้านตัน ลดลงจากฤดูการผลติปีก่อนทีม่ี
อ้อยเข้าหีบ 130.97 ล้านตันอ้อย คิดเป็น 43% ส่ิงทีเ่กษตรกร
ต้องเผชิญคือต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยสูง และคุณภาพผลผลติ
อ้อยทีเ่ส่ียงจากปัญหาอ้อยไฟไหม้ รวมถึงปัจจัยการระบาด
ของเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 เป็นผล
ให้เศรษฐกจิทัว่โลกชะลอลง ซ่ึงก่อนหน้านี้ราคาน า้ตาลดิบ
ตลาดล่วงหน้าทีนิ่วยอร์กช่วงต้นปี ได้พุ่งแตะระดับเฉลีย่อยู่ที่
14 เซนต์ต่อปอนด์ จากน้ันเร่ิมลดลงมาสู่ระดับ 11-12 เซ็นต์
ต่อปอนด์ ส่ิงเหล่านีถื้อเป็นประเด็นทีท้่าทายต่ออุตสาหกรรม
อ้อยและน า้ตาลทรายไทยอย่างยิง่ ทีท่างหน่วยงานภาครัฐ
โรงงานน า้ตาล และชาวไร่อ้อยต้องหาทางบริหารจัดการความ
เส่ียงเหล่านีใ้ห้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุน หรือ
การบริหารจัดการน า้เพ่ือรับมือภัยแล้ง เพ่ือรับมือกับปัจจัย
ความเส่ียงเหล่านี้

ปี 2563 อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลไทยได้เข้าสู่
สภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจากฤดูการ
ผลติปีก่อน โดยสภาวะหลกันี้ คือปัจจัยส าคัญทีผู้่ทีเ่กีย่วข้องใน
อุตสาหกรรมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพ่ือวเิคราะห์หาทางออก
ทีเ่หมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการต้นทุนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับโรงงาน การจัดการน า้เพ่ือให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงระบบโลจิสติกต์ขนส่งอ้อยเข้า
โรงงาน การจัดการต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย รวมถึงติดตาม
ปัจจัยใหม่อย่างการระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่
ทีท่ าให้เกดิความต้องการเอทานอลไปผลติเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือ และแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ในโรงพยาบาลมากขึน้อย่างไม่
เคยเป็นมาก่อน ถึงแม้ว่าปริมานกากน า้ตาลทีเ่ป็นวัตถุดิบการ
ผลติเอทานอลจะลดตามไปด้วย

ความท้าทายของอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลไทยปี 63
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ตามการวิเคราะห์ของหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทย
พาณิชย ์(EIC) กล่าววา่ การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ในระยะ
สั้น ภาครัฐอาจส่งเสริมเก ตรกร เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการ
เพาะปลูกพืช การจดัหาปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืช 
เพ่ือส่งเสริมให้เก ตรกรสามารถปรับรูปแบบการท าการเก ตรให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้ าในพ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ นอกจากน้ี การ
ส่งเสริมให้เก ตรกรน าผลผลิตทางการเก ตรมาเข้าสู่ระบบการ
ประกันภัยพืชผลมากข้ึน ก็น่าจะช่วยบรรเทาความเสียหายต่อรายได้
เก ตรกรไดส่้วนหน่ึง

อย่างไรก็ดี ในส่วนของการบริหารจดัการน ้ าอย่างย ัง่ยืนทั้งใน
สถานการณ์น ้ าแลง้และน ้ าท่วม ก็ยงัเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีตอ้งไดรั้บ
การแก้ไขควบคู่กนัไป โดยนอกจากการพ ันาแหล่งน ้ า การเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทาน รวมถึงการจดัสรรน ้ าแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาประเด็นอ่ืน  ท่ีจะ
มาช่วยเสริมให้การใชน้ ้ าในภาคการเก ตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นการวางแผนเพาะปลูกพืชต่าง  อยา่งเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม
ให้เกิดการน า Agritech มาใช ้เช่น ระบบการให้น ้ าแบบอตัโนมติั ่ึงจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ ้ า ระบบเตือนภยัดา้นภูมิอากาศท่ีจะช่วยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเก ตรกรสามารถวางแผนบริหารจัดการน ้ า
และวางแผนเพาะปลูกพืชไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป

ในส่วนของระบบโลจิสติกส์ล าเลียงออ้ยหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต
จากไร่ออ้ยเขา้โรงงาน ก็เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากท่ีสุดต่อเก ตรกรชาวไร่
ออ้ย เพราะมีผลต่อค่าความหวานของผลิต ่ึงตอ้งค านึงถึงคุณภาพของ
ออ้ยให้มากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น มิตรผล มองวา่ระบบโลจิสติกส์ออ้ยรถ
ตดั เป็นการบริหารจัดการการขนส่ง ตั้ งแต่ออ้ยอยู่ท่ีไร่จนถึงโรงงาน
น ้ าตาล โดยควบคุมระยะเวลาจากการตดัออ้ยถึงหีบออ้ย (Cut to Crush) 
ให้รวดเร็วท่ีสุด หรือไม่เกิน 8 ชัว่โมง  ่ึงโดยปกติอยู่ท่ี 4-6 ชัว่โมง หลงั
เก็บเก่ียวเสร็จ เพ่ือใหไ้ดว้ตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลท่ีมีคุณภาพ ชาวไร่เอง
ก็ไดป้ระโยชน์จากการขายออ้ยสด ค่าความหวานสูง  ่ึงเป็นมูลค่าเพ่ิม

รูปแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีมิตรผลแนะน า คือระบบโลจิสติกส์
ออ้ยรถตดัโดยใชร้ถล าเลียงออ้ย (Haulout Bin) ท างานในแปลงคูก่บัรถตดั
แลว้น าออ้ยมาเทใส่รถบรรทุกท่ีจอดรออยูน่อกแปลง ท างานสลบักนัไป
แบบน้ีจนกวา่ออ้ยจะเตม็คนัรถ รถคนัท่ีออ้ยเตม็ก็จดัการคลุมผา้กนัออ้ย
หกหล่นวิง่เขา้โรงงาน ระบบใหม่น้ีไดรั้บความนิยมใชง้านตั้งแต่ช่วง 5 ปี
ท่ีแลว้ถึงปัจจุบนั เพราะเป็นวธีิท่ีท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่ตอ้งเสียเวลา
จอดรอ  ่ึงในต่างประเทศเช่น บรา ิลกบัออสเตรเลีย ก็ใชร้ะบบโลจิ
สติกส์น้ีในการเก็บเก่ียวออ้ยเขา้โรงงานทั้งหมด เป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีโรงงานน ้ าตาลทัว่โลกใหก้ารยอมรับ เพราะความส าคญั
ของการขนส่งท่ีรวดเร็ว คือการรัก าค่าความหวานของออ้ยใหมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดก่อนถึงมือผูป้ระกอบการโรงงาน แต่ก็ปฎิเสธ
ไม่ไดว้า่ การขนส่งออ้ยเขา้โรงงาน นอกจากออ้ยสดแลว้ ก็ยงัตอ้งเจอ
ปัญหาออ้ยไฟไหมเ้ขา้โรงงานดว้



อา้งอิงขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวทิยา ประเทศ
ไทยจะเขา้สู่ฤดูฝนอยา่งเป็นทางการ ตามเกณฑท์าง
อุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤ ภาคม 63 และจะ
ส้ินสุดฤดูฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคม 63 โดยมี
ลกั ณะการตกของน ้ าฝนและการตอ้งเตรียมงาน
ของพี่นอ้งชาวไร่ออ้ย ดงัต่อไปน้ี
1)ในระยะแรกของฤดูฝน ปริมาณน ้ าฝนและการ
กระจายตัวของฝน จะยงัไม่สม ่ าเสมอ แต่จะมี
ปริม าณฝน เพิ่ มมาก ข้ึน ใน ช่ ว งปลาย เ ดื อน
พฤ ภาคมน้ี - ตอ้งใส่ปุ ยบ ารุงตอ  ่อมแ มออ้ย
และเร่งก าจดัวชัพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต
2)ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางกรกฏาคม จะมี
ปริมาณฝนตกน้อย  ่ึงอาจจะส่งผลให้มีน ้ าไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะการปลูกพืชในพื้นท่ีนอกเขต
ชลประทาน - หากขาดน ้ าหรือพื้นท่ีฝนน้อยออ้ย
อาจหยดุชะงกัการเติบโต
3)ช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกนัยายน จะเป็นเดือนท่ีมี
ฝนตกชุกหนาแน่นท่ีสุด และมีโอกาสสูงท่ีจะมีพายุ
หมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านประเทศไทยตอนบน 
ประมาณ 1 ถึง 2 ลูก - ออ้ยในพื้นท่ีลุ่มอาจเกิดน ้ า
ท่วมขงัและเสียหาย
หมายเหตุ : ประเภทออ้ย อายุออ้ย ชนิดพนัธ์ุออ้ย 
ประเภทดิน คุณภาพดิน ประเภทวชัพืช วิธีการ
ปลูก ระยะร่องปลูก ปริมาณฝน ท่ีแตกต่างกนั การ
จัดการแปลงอ้อยจะต้องดูแลให้เหมาะสม ไม่มี
สูตรตายตวั ไม่สามารถใช้วิธีการเดียวแบบเบร็ด
เสร็จได้

ปีการผลิต 2563/64 แนวโนม้ปริมาณออ้ยทัว่ประเทศ

ปีการผลิต 2562/63 รายไดข้องพ่ีนอ้งชาวไร่ออ้ยลดลงอยา่ง

มาก สาเหตุส าคญัเกิดจากภาวะภยัแลง้และขาดเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะ

บ ารุงแปลงออ้ย สง่ผลท าให ้ "ตนัออ้ยตอ่ไร่" ลดลงมาก 30 ถึง 40%

นอกจากน้ี การค านวนราคาออ้ยข ัน้ตน้ท่ี 750 บาทตอ่ตนั ยงัไมคุ่ม้คา่

ตน้ทุนการปลูกออ้ยท่ีมีคา่เฉล่ียเกิน 1,150 บาทตอ่ตนั (ผลผลิตตอ่ไร่

ลดลงท าใหต้น้ทุน บาทตอ่ตนัสูงมากข้ึน) เกิดปัญหาติดคา้งหน้ีสินในวง

กวา้ง

ส าหรับปีการผลิต 2563/64 แนวโนม้ปริมาณออ้ยทัว่ประเทศ มี

ความเป็นไปไดท่ี้จะลดลงต ่ากวา่ 65 ลา้นตนั เน่ืองจากมีการร้ือออ้ยท้ิง

เป็นจ านวนมาก และขาดเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะใชซ้ื้อปุ๋ย สารเคมีก าจดั

วชัพืช จา่ยคา่จา้งแรงงานบ ารุงไร่ ซ่ึงปัญหาน้ี เป็นวิกฤติท่ีรุนแรงมากที่

จะกระทบตอ่อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล และจะสง่ผลตอ่เน่ืองไปยงั

อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองของประเทศไทยในหว่งโซอ่ื่นๆ เชน่ อาหาร

เคร่ืองด่ืม พลงังาน เป็นตน้

ส าหรับการคล่ีคลายความทุกขย์ากในเวลาน้ีและเป็นงานท่ีมี

นัยส าคญัระดบัสูง ท่ีหน่วยงานภาครัฐ จะตอ้งชว่ยเร่งด าเนินการ

เน่ืองจากการท างานมีความลา่ชา้อยา่งมาก การจา่ยเงินชว่ยเหลือปัจจยั

การผลิต 85 บาทตอ่ตนั และเงินชว่ยเหลือออ้ยสด 93 บาทตอ่ตนั เร่ือง

คา้งคามาประมาณ 3 เดือน ตัง้แตจ่บฤดูหีบ โดยหากมีเงินชว่ยเหลือน้ี

จา่ยออกมา ก็จะท าใหช้าวไร่ออ้ยเกิดสภาพคลอ่ง สามารถท ากิจกรรมใน

ไร่ออ้ยและรักษาผลผลิตไมใ่หล้ดลงได ้

ล าดบัข ัน้ตอนและชว่งเวลาการโอนเงินชว่ยเหลือชาวไร่ออ้ย

คาดการณไ์มเ่กินเดือนมิถุนายน 2563 โดยในสปัดาหน้ี์ มีงานส าคญัที่

ทางกระทรวงการคลงัตอ้งรับรองตวัเลขเงินชว่ยเหลือสง่กลบัมายงั สอน.

เม่ือไดร้ับหนังสือยืนยนัแลว้ ก็สามารถน าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีรับรอง

ในสปัดาหห์นา้ (วนัองัคารท่ี 2 หรือ 9 มิถุนายน 2563) เพ่ือใหท้าง ธกส.

โอนเงินตรงเขา้บญัชีชาวไร่ออ้ยชว่งกลางเดือนมิถุนายน 2563

13



14



ขอแนะน าและสนับสนุนให้บุตรหลานของพีน้่องชาวไร่อ้อย เข้าร่วม "โครงการทุนปริญญาตรี #เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่
(Smart Farmer)" จ านวน 270 ทุน ระยะเวลาเรียน 2 ปี เพ่ือน าความรู้กลบัมาพฒันางานด้านเกษตรกรรมยุคใหม่

อนาคตพยากรณ์และก าหนดได้ตั้งแต่วนันี ้เพราะการพฒันางานด้านเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง ด้วยการน าความรู้และ
เทคโนโลย ีมาประยุกต์อย่างเหมาะสม มีความส าคัญต่อการสร้างความมั่นคงและความยัง่ยืน ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
#SmartFarmer #YoungSmartFarme
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV9IAeG3D07qN4keyvWP2fCMqj_DXMGKMGbWqkmr_ydS84eHdiGg3r2_lUwrRBfwBvjs0-sEiWIyA87hY8J4OiAp5KsMFaGdfrOExivXu2ym7OF346CZED08gyramzI_l3DbeHVOSHGwrn95hEZk30cx_2Crt4-tkqlUiMM5NVrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/smartfarmer?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV9IAeG3D07qN4keyvWP2fCMqj_DXMGKMGbWqkmr_ydS84eHdiGg3r2_lUwrRBfwBvjs0-sEiWIyA87hY8J4OiAp5KsMFaGdfrOExivXu2ym7OF346CZED08gyramzI_l3DbeHVOSHGwrn95hEZk30cx_2Crt4-tkqlUiMM5NVrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/smartfarmer?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV9IAeG3D07qN4keyvWP2fCMqj_DXMGKMGbWqkmr_ydS84eHdiGg3r2_lUwrRBfwBvjs0-sEiWIyA87hY8J4OiAp5KsMFaGdfrOExivXu2ym7OF346CZED08gyramzI_l3DbeHVOSHGwrn95hEZk30cx_2Crt4-tkqlUiMM5NVrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/youngsmartfarmer?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV9IAeG3D07qN4keyvWP2fCMqj_DXMGKMGbWqkmr_ydS84eHdiGg3r2_lUwrRBfwBvjs0-sEiWIyA87hY8J4OiAp5KsMFaGdfrOExivXu2ym7OF346CZED08gyramzI_l3DbeHVOSHGwrn95hEZk30cx_2Crt4-tkqlUiMM5NVrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/youngsmartfarmer?__eep__=6&__cft__[0]=AZWV9IAeG3D07qN4keyvWP2fCMqj_DXMGKMGbWqkmr_ydS84eHdiGg3r2_lUwrRBfwBvjs0-sEiWIyA87hY8J4OiAp5KsMFaGdfrOExivXu2ym7OF346CZED08gyramzI_l3DbeHVOSHGwrn95hEZk30cx_2Crt4-tkqlUiMM5NVrw&__tn__=*NK-R



