
... อนาคต ... 

ความอยู่รอดของอ้อย และน ้าตาลไทย

ธวัช  หะหมาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

เราจะฝ่าวิกฤต อ้อย และน ้าตาลไทยได้อย่างไร ภาค 1



“วิกฤต” อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย

ไมม่ั่นคง

ไมม่ั่งคั่ง

ไมย่ั่งยืน

 รายได้ลด
 สภาวะหนี สิน
 เข้าไม่ถึงแหล่งทุน

 เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนพืช ตามกลไกราคา
 การโต้แย้งทางการค้า
 ความมั่นคงด้านอาหาร/พลังงาน
 ขาดแคลนแรงงาน

 ฝุ่นพิษ PM. 2.5
 มาตรฐานการผลิตอ้อย, 

น ้าตาลทราย
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การผลิตอ้อยของประเทศไทย
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66.658

- 47 จังหวัดปลูกอ้อย
- พื นท่ี ประมาณ 9 ล้านไร่
- 57 โรงงาน
- เกษตรกรชาวไร่อ้อย 4.7 แสนคน
- สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ > 2.5 แสนล้านบาท/ปี
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การด้าเนินงานและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของไทย

พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527
ส่วนราชการ

ภาคเอกชน ภาคประชาชน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โรงงานน ้าตาล เกษตรกรชาวไร่อ้อย
สถาบันชาวไร่อ้อยวัคซีน------ ตลาดของผู้ขาย

อ้อยและน ้าตาลทราย----ตลาดร่วม

อนาคต
 อ้อย ≠ อ้อย
 น ้าตาล ≠ น ้าตาล
 อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 อุตสาหกรรมชีวภาพ
 ยั่งยืน (SDGs)
 BCG
 Bio Economy
 Circular Economy
 Green Economy
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วิเคราะห์วิกฤต/ปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของประเทศไทยในปัจจุบัน

 การระบาดของ Covid-19 มีผลกระทบต่อการส่งออกน ้าตาลทราย และการบริโภคน ้าตาลทราย

 แนวโน้มการบริโภคน ้าตาลลดลง เนื่องจากการห่วงใยปัญหาด้านสุขภาพ และการรณรงค์ลดหวาน

 ความแปรปรวนของฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน ้าฝน ไม่แน่นอน  ส่งผลต่อการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

 ปัจจัยการผลิตปรับราคาสูงขึ น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) ปรับสูงขึ น

 เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ขาดเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการด้ารงอาชีพการผลิตอ้อยส่งเข้าโรงงานน ้าตาล

 เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และไม่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในปัจจุบันยังยืดหยุ่นน้อย ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ

 สังคมไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ยเกษตรกรชาวไร่อ้อยสูง ขาดการสานต่ออาชีพท้าไร่อ้อย และการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมเมือง รวมทั งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมือง และการขาดแคลนแรงงาน

การเก็บเกี่ยวอ้อยโดยการเผาก่อนการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เกิดมลพิษและฝุ่นละออง PM. 2.5 ส่งผลกระทบในภาพกว้างต่อสังคมไทย
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 Covid-19

 น ้าตาลบริโภคโดยตรงน้อยลง

 ต้นทุนการผลิต, แหล่งเงินทุน

 ชาวไร่อ้อยรายเล็ก

 สังคมผู้สูงอาย,ุ ขาดแคลนแรงงาน 

 สภาพภูมิอากาศ

ปัญหา ความต้องการ
1. ก้าวข้ามวิกฤต

2. มีความยั่งยืนในอาชีพท้าไร่อ้อย

ตอบสนองความต้องการทางด้าน
สังคม
รายได้/คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ
ส่งเสริม

สร้างการ
รับรู้

การ
เรียนรู้

ความ
ร่วมมือ

รายได้ ครอบครัว

แรงงาน
เทคโนโลยีรายจ่าย

นวัตกรรม

ทายาท

จูงใจ

เงินทุน

สังคม
กฎหมาย
ระเบียบ

ภาครัฐ
ก้ากับ

เครื่องจักร
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ร้อยละของการเก็บเกี่ยวอ้อยสด และอ้อยไฟไหม้ 
ระหว่างปีการผลิต 2551/2552 ถึงปีการผลิต 2563/2564

และเป้าหมายไปจนถึงปีการผลิต 2566/2567

ร้อยละอ้อยสด ร้อยละอ้อยเผา 
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เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอ้อย (บาท/ไร่) และต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย 
(บาท/ไร่) ปีการผลิต 2551/52 ถึงปีการผลิต 2562/2563

ต้นทุนการผลิตอ้อย (บาท/ไร่) ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย (บาท/ไร่)

o ต้นทุนการผลิตอ้อย (บาท/ไร่) ค่อนข้างคงที่ ไม่แตกต่างจากเดิมมาก
o ต้นทุนการเก็บเก่ียวอ้อย (บาท/ไร่) ปรับเพิ่มสูงขึ น
o เม่ือร้อยละอ้อยสดเพิ่มสูงขึ น แปรผันตรงให้ต้นทุนการตัดอ้อยสดเพิ่มสูงขึ น
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(มติคณะกรรมการอ้อย)

ที่มา : https://czapp.com/opinions/2947/en
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เปรียบเทียบราคาอ้อยขั นต้น และราคาอ้อยขั นสุดท้าย (บาท/ตัน) 
ที่ค่าความหวาน 10 ซีซีเอส ของปีการผลิต 2552/2553 ถึง 2563/2564

ราคาอ้อยขั นต้น ราคาอ้อยขั นสุดท้าย

920

2563/64
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ปี 2564/2565 อ้อยไฟไหม้ 0 – 5 %

ปี 2563/2564 อ้อยไฟไหม้ < 20 %

ปี 2562/2563 อ้อยไฟไหม้ < 30 %

บทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายก้าวข้ามวิกฤต 
(ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย)

(1) นโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
 ผลักดันสู่นโยบาย BCG

 การผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายสู่
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

 ความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food Security)

 ความมั่นคงทางด้านพลังงาน (Fuel Security)

 ความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety)

 ดุลยภาพของอุปสงค์อุปทานอ้อยเพื่อการผลิต     
น ้าตาลทรายของประเทศไทย (Equilibrium of 
demand and supply)
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บทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายก้าวข้ามวิกฤต 
(ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย)

(2) กฎระเบียบข้อบังคับ

 พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527

 พระราชบัญญัติส่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
พ.ศ. 2560

 ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 การปรับแก้ไขกฎระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง

(3) การจูงใจ (ระยะสั น)

 ไม่ขัดแย้งกับกฎข้อบงัคับความร่วมมอืในระดับนานาชาต ิ
(WTO, ATIGA, AFTA, TAFTA ..etc.)

 ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินสนับสนุนการ 
ตัดอ้อยสด ลดอ้อยเผาและฝุ่น PM.2.5 ในอัตรา 120
บาท/ตันอ้อย ส้าหรับอ้อยสดสะอาดที่ส่งเข้าหีบ

(เป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย) (มุ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา)



บทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายก้าวข้ามวิกฤต 
(ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย)

(4) การส่งเสริม ผลักดัน

 สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร ดอกเบี ยต่้า

 พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างด้าเนินการ

 จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้ชาวไร่อ้อยยืมเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสด

 การรวมกลุ่มเพื่อปรับตามแนวทางเกษตรแปลงใหญ่

 อบรมให้ความรู้ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม

 สร้างทายาทเกษตรกร ชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่

(5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

 สร้างกลไก และสนับสนุนให้โรงงานน ้าตาลรับซื อเศษซากใบ
และยอดอ้อย และผลักดันธุรกิจที่ต้องการเชื อเพลิงได้ใช้   
เศษซากใบและยอดอ้อยจัดท้าเป็น MOU พร้อมด้วยพันธกิจ
ที่เป็นรูปธรรม

12

อ้อย 1 ตัน

ชานอ้อย 0.28-0.29 ตัน

ใบอ้อย 0.17 ตัน 
ไฟฟ้า 42.9 kWh

ไฟฟ้า 100 kWh

มูลค่า 200 - 1,500 บาท/ตัน
ใบอ้อย

มูลค่า 400 บาท/ตันชานอ้อย
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ลดการเผาอ้อย-เพ่ิมมูลค่าให้แก่เศษซากใบและยอดอ้อย-สร้างความยั่งยืนในการผลิตอ้อย-รายได้ที่มั่นคง

ः ราคารับซื อ ระหว่าง
750-1,000 บาท/ตัน

ः ปริมาณที่รับซื อ
631,072.08 ตัน

ฤดูการผลิตปี 2562/2563

ः ราคารับซื อ ระหว่าง
750-1,000 บาท/ตัน

ः คาดการณ์ปริมาณรับซื อ
1,019,000 ตัน

ฤดูการผลิตปี 2563/2564

ถ่านชาร์ Bio-oil แก๊ส
เชื อเพลิง

น ้าส้ม
ควันไม้

Polyphenol

อาหารสัตว์ Ethanol เชื อเพลิงอัดแท่ง ด้าย ปุ๋ย

ลดการเผาอ้อยก่อน/หลังการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าหีบ
ลดมลพิษฝุ่นควัน PM. 2.5
สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ความยั่งยืนและมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทาน *สอน.



(1) นโยบายเป้าหมายชัดเจน 
 สอดคล้องนโยบายภาครัฐ สื่อสารชัดเจน

 การจัดท้าสัญญาและการบริหารสัญญาอย่างเป็น
ธรรม

 การวางแผนผลิตอ้อย และส่งเสริมอ้อย อย่างเป็น
ระบบ การมีข้อมูลรายแปลง เพื่อวางแผนการผลิต
อย่างเป็นระบบ

 การบริหารจัดการน้าอ้อยเข้าหีบ บนพื นฐานของ
ระบบงานสารสนเทศ

 การสร้างแรงจูงใจ และการผลักดันเป็นระบบ

(2) ความร่วมมือ
 ความร่วมมือระหว่างโรงงานน ้าตาล เพื่อลดปัญหา

การแย่งอ้อย โดยการ Zoning พื นที่ส่งเสริม

 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านวิชาการเพื่อ
วิจัยและพัฒนากระบวนการ

(3) การส่งเสริม
 ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยวางแผนการปลูกอ้อย 

เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องจักรกล

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยรายเล็ก 
ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม

 Smart Farming และ Modern Farm

 มาตรฐานการผลิตอ้อย Bonsucro, GAP

(4) การขยายผล
 การขยายผลทางเศรษฐกิจ โดยการต่อยอด

ธุรกิจในการรับซื อใบอ้อย หรืออุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอย่างอื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

บทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายก้าวข้ามวิกฤต 
(โรงงานน ้าตาล)
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(1) การปรับตัว

 เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องปรับตัวเพื่อยอมรับ     
การเปลี่ยนแปลง

 สังคมผู้สูงอายุ 

 แรงงานหายากขึ น

 ทิศทางนโยบายภาครัฐมุ่งเน้นอ้อยสด 100%

 ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคน

 วางแผนการผลิตอ้อยของตนเอง โดยค้านึงถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิต 
ไม่ตามกระแส

 มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง

(2) การรวมกลุ่ม
 เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องมีการรวมกลุ่ม

 ขับเคลื่อนแนวทางการผลิตอ้อยแบบ
เกษตรแปลงใหญ่

 การมีข้อเสนอเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

(3) ความยั่งยืน
 ส่งต่ออาชีพการท้าไร่อ้อยให้แก่คนรุ่นใหม่

 แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา

 วางแผนการผลิต โดยสัมพันธ์กับความ
ต้องการของตลาด

บทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายก้าวข้ามวิกฤต 
(เกษตรกรชาวไร่อ้อย)



กฎหมายได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย

ภาครัฐลดบทบาทก้ากับ เน้นบทบาทส่งเสริม

ภาครัฐสอนตกเบ็ด ให้คันเบ็ด ไม่เน้นให้ปลา

อ้อยสด 100 %

แหล่งเงินทุน (ดอกเบี ยสมเหตุ-สมผล)

การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุน

อนาคต ... 
สร้างมูลค่าเพิ่มอ้อยและน ้าตาลทราย
อุตสาหกรรมชีวภาพ และต่อเนื่อง
แผนการส่งเสริม Zoning ลดแย่งอ้อย

ชาวไร่อ้อยรวมกลุ่มคือค้าตอบ

ใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคน

ปรับพื นที่ จัดหาแหล่งน ้า วางระบบน ้า

ทุกส่วนของอ้อยมีคุณค่า  มีมูลค่า มีราคา

ราชการ

โรงงานน ้าตาล

เกษตรกรชาวไร่อ้อย





ขอบคุณครับ


