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ค ำถำม ค ำตอบ 
1. มองแนวโน้มกำรบริโภคน ้ำตำล

เป็นไปในทศิทำงไหน ทัง้ใน
ประเทศไทยและท่ัวโลก 

น ้ำตำลน้ัน มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร น ้ำตำลทรำยขำว 
100 กรัม ให้พลังงำน 387 กิโลแคลอร่ี และน ้ำตำลทรำยแดง 
ให้พลังงำน 380 กิโลแคลอร่ี (จำกหนังสือ มิตรผล 60 ปี)  
น ้ำตำลจ ำเป็นส ำหรับมนุษย ์ เป็นสำรทีค่นเรำขำดไม่ได้ 
เพรำะพลังงำนรำว 70 เปอรเ์ซ็นตท์ีม่นุษยใ์ช้ มำจำกน ้ำตำล 
แต่ถ้ำบริโภคไปมำก ๆ จะส่งผลเสียให้กับร่ำงกำย  ท ำให้
เกิดโรคต่ำง ๆ มำกมำย( พญ, ชุติมำ และ ทพญ. จันทนำ 
อึง้ชูศักดิ)์  และผลจำกกำรบริโภคน ้ำตำลมำกเกินไป ท ำให้
เกิดโรคที ่มีน ้ำตำลเป็นสำเหตุส ำคัญ ถึง 78 โรค (ที่มำ   
networkmarketingbyamway)  

ดังน้ัน พฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นสำเหตุส ำคัญ 
ในกำรบริโภคเพรำะว่ำ ตัวน ้ำตำลเองคงไม่เป็นสำเหตุของ 
โรคเบำหวำน โรคอ้วน หรือโรคควำมดัน ฉะน้ัน แนวโน้มใน
กำรบริโภคน ้ำตำลท่ัวโลก เมื่อพิจำรณำจำก กำรกินน ้ำตำล
ต่อคนตอ่ปีจึงมีแนวโน้มลดลง  ท่ัวโลก และ มีกำรน ำเอำ
สำรควำมหวำนอื่น ๆ เข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะ เป็น
หญ้ำหวำน ใน โคคำโคล่ำ ทีไ่ม่มีน ้ำตำล หรือ กำรใช้ 
ข้ำวโพดทดแทนอ้อย เป็นต้น 

2. อยำกทรำบว่ำน ้ำตำลทรำยเรำ
ยังมีติด black list ด้ำน child 
labour อีกหรือไม ่

ผมเข้ำใจว่ำฝ่ำยไทยเอง  ได้ชีแ้จงไปต่ำงประเทศไป
พอสมควรแล้ว แต่ไม่ต้องมองแค่อ้อย เพรำะเขำมองเร่ืองนี้
ในทุก ๆ พืชทีส่่งออกไปต่ำงประเทศ  

3. สถำนกำรณโ์ควิดในปีนี ้
อุตสำหกรรมอ้อย และน ้ำตำล 
ได้รับผลกระทบอย่ำงไรบ้ำงโดย
ภำพรวม ทัง้ในแง่เกษตรกร 
เจ้ำของโรงงำนน ้ำตำล กำรผลิต
และส่งออก 

คงมีผลกระทบบ้ำงไม่มำกก็น้อย ผลน้ันเกิดทั้งสอง
ฝ่ำย คือ โรงงำน และชำวไร่ ตลอดจนฝ่ำยขำยน ้ำตำล 

ฝ่ำยโรงงำน น้ัน กำรป้องกันไม่ให้บุคลำกร ติดโควิด 
และ ไม่ให้บุคคลภำยนอก เข้ำโรงงำน ท ำให้กำรซ่อมบ ำรุงที่
ต้องให้ เจ้ำของเคร่ืองจักรส่งผู้เชี่ยวชำญเข้ำมำดูแลไม่ได้ ท ำ
ให้ เคร่ืองจักรบำงโรงงำนอำจซ่อมบ ำรุงได้ไม่เต็มที ่(ต้อง
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ไว้ใจและให้ควำมเข้ำใจกับวิศวกรของโรงงำนซ่อมบ ำรุงเอง)  
เมื่อโรงงำนเปิดหบี อำจจะมีอ้อยเข้ำหบีไม่เต็มก ำลังผลิต มี
ผลกระทบมำจำก ชำวไร่ ทีม่ีแรงงำนตัดอ้อยไม่พอ และ รถ
ตัดอ้อยไม่สำมำรถให้บริกำรได้สะดวกก็ได้ 
ในส่วนของชำวไร่ทีใ่ช้แรงงำนตัดอ้อย อำจจะไม่มีแรงงำน 
หรือ  มีไม่พอ ท ำให้กำรตัดอ้อย ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ 
(กำรย้ำยแรงงำนข้ำมจังหวัด  น่ำจะเป็นปัญหำ หรือ กำร
ย้ำยรถตัดอ้อยข้ำมจังหวัด ไม่ทรำบว่ำสำมำรถท ำได้แค่ไหน) 
ต้องติดตำมประกำศ ค ำส่ัง ในจังหวัดน้ัน ด้วย 

4. ในภำวะเร่งด่วนในกำรช่วยเหลือ
และสนับสนุนเกษตรกร และ
อุตสำหกรรม เพ่ือให้สำมำรถ
ต่อสู้วิกฤตโควิดในปีนี ้สมำคมฯ
จะด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง หรือ 
อยำกให้รัฐบำลช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนอย่ำงไรบ้ำง 

คงเป็นไปไม่ได้ทีรั่ฐจะให้ควำมช่วยเหลือ กับ อุตสำหกรรม
อ้อยและน ้ำตำล  ถ้ำรัฐให้ควำมช่วยเหลือ คงให้ในวงกว้ำง
มำกกว่ำ ควำมเหน็ผม  ถ้ำเรำไม่ช่วยตัวเอง รอให้คนอื่นมำ
ให้ควำมช่วยเหลือ กำรพัฒนำย่อมไม่เกิดขึน้ เหมือนเด็ก
เมื่อร้องไห้ รอให้พ่อแม่มำป้อนนมให้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ครับ 
และถ้ำท ำอ้อยแล้วไปไม่ไหว คงต้องเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น
ดีกว่ำ หรือไปประกอบอำชีพอื่น เพ่ือจะมีควำมก้ำวหน้ำ 
ดีกว่ำปลูกอ้อยนอนรอขอควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ  ถ้ำ
ปลูกอ้อยในต่ำงประเทศ ก็ไม่มีรัฐบำลไหนให้ควำม
ช่วยเหลือครับ ตัวเองเป็นทีพ่ึ่งของตัวเองดีทีสุ่ดครับ 

5. ท ำไมไทยถึงไม่มีกำรเจรจำ
กำรค้ำเหมือนประเทศอื่น เช่น 
ญ่ีปุ่ น-ออสเตรเลียทีม่ีกำรบรรลุ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
เร่ืองลดภำษีน ำเข้ำน ้ำตำล ท ำให้
ญ่ีปุ่ นน ำเข้ำน ้ำตำลจำก
ออสเตรเลียมำกขึน้ 

เท่ำทีท่รำบ ญ่ีปุ่ น เคย ขอเจรจำกับฝ่ำยไทย กรณีขอน ำเข้ำ 
รถที่ท ำในประเทศเขำมำขำยในประเทศไทย และขอให้ทำง
ฝ่ำยไทยลดภำษีให้  และญ่ีปุ่ นจะซือ้สินค้ำจำกไทยมำกขึน้ 
(น ้ำตำล) แต่ตกลงกันไม่ได้  ญ่ีปุ่ น  จึงหันไปเจรจำกับ
ออสเตรเลีย   

6. ปีหน้ำ หรือ อีก 3ปี ข้ำงหน้ำ 
คำดว่ำปริมำณอ้อยเป็นเท่ำไหร่
ครับ มีกำรวิจัยไหมครับ หรือ
กำรคำดกำรณใ์ห้แม่นย ำของ 
ปริมำณอ้อยไหมครับ เหมือนที ่
บรำซิล หรือ ออสเตรเลียท ำ 

แทนทีจ่ะคิดว่ำ อีก 3 ปีข้ำงหน้ำจะมีอ้อยมำกน้อยเท่ำไร  
ค ำถำมคือ เรำควรจะมีอ้อยเท่ำไรจึงเหมำะสม และ เกิด
สมดุลภำยในประเทศ  และ จะเอำผลทีไ่ด้ ไปท ำอะไรได้บ้ำง  
กำรพัฒนำในอนำคต และ จะเกิดผลดีกับทุกโรงงำน ก็คือ
กำรรวมกลุ่มกันพัฒนำ โดยมองจำกพืน้ทีป่ลูกอ้อยที่รองรับ
กลุ่มโรงงำนน ้ำตำล ถึงแม้ว่ำโรงงำนน ้ำตำลน้ัน ๆ มำจำกคน
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ส่วนของ อุตฯ ต่อเน่ือง มีควำม
ย่ังยืน หรือ ต่อยอด
นอกเหนือจำก Ethanol, plastic 
ไหม 

ละกลุ่มก็ตำม จะลดปัญหำกำรมีอ้อยทำงไกล อ้อยซือ้ และ
คนกลำงทีม่ำหำกินกับชำวไร่อ้อย เมื่อสมดุลนีเ้กิดได้ ต้นทุน
ต่ำง ๆ ก็สำมำรถบริหำรได้ดีขึน้ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ ์
ต่อเน่ืองจำกน ้ำตำลก็เกิดขึน้ได้ กำรแข่งขันก็จะสำมำรถ
แข่งขันกันด้ำน ประสิทธิภำพกำรผลิต  คุณภำพอ้อย 
มำตรฐำนอ้อยของแต่ละโรงงำน ในกลุ่มจังหวัดได้ ก็จะเกิด
ควำมย่ังยืน มั่นคง ทัง้ฝ่ำยชำวไร่ และ ฝ่ำยโรงงำนเกิดขึน้ได้
ทันท ี(ไม่ทรำบตรงกับค ำถำมทีอ่ยำกให้ตอบหรือเปล่ำ 
หรือไม่ตรงกับควำมคิดของผู้ถำม) 

7. กำรค ำนวณรำคำอ้อย ค ำนวณ
จำกรำคำน ้ำตำลทรำบดิบ
ตลำดโลก หำกรำคำไม่ดี จะส่ง
ให้รำคำอ้อยไม่ดีตำม แต่ต้นทุน
กำรท ำอ้อยสูงขึน้ โดยเฉพำะ
ค่ำแรง ค่ำปุ๋ ย ค่ำยำฆ่ำแมลง 
และวัชพืช จะท ำอย่ำงไรให้
เกษตรกรไม่ขำดทุนจำกกำรท ำ
อ้อย  

รำคำอ้อยน้ัน เป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เพรำะ
ขึน้กับตลำด น ้ำตำลในตลำดโลก  แต่ ผู้ปลูกอ้อยต้อง 
ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี ในกำรบริหำรจัดกำรไร่อ้อยของ
ตัวเอง ระบบปลูกอ้อยต้องวำงแผนอย่ำงไร และ กำร
รวมกลุ่มกัน ว่ำจะท ำอย่ำงไร ให้เป็นวิสำหกิจ ทีก่รมส่งเสริม
กำรเกษตร แนะน ำ จะท ำให้ดอกเบีย้ในกำรกู้เงนิถูกลงมำ
มำก และสำมำรถกู้เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือกำรเกษตร กำร
จัดรูปแปลง ให้สำมำรถตัดอ้อยได้สะดวก ระบบน ้ำ
ชลประทำน ถ้ำมีต้องท ำอย่ำงไร แปลงทีป่ลูกอยู่ใกล้หรือ
ไกลจำกโรงงำนมำกน้อยแค่ไหน  ไกลเกินไปก็จะท ำให้ค่ำ
ขนส่งแพงมำกขึน้ ไม่ว่ำจะมีรถบรรทุกเอง หรือ ต้องใช้
รถบรรทุกรับจ้ำง  อย่ำงน้อยเมื่อปรับปรุงแล้วก็สำมำรถลด
ต้นทุนและ สำมำรถเพ่ิมผลผลิตได้ด้วย 

8. อ้อย organic ใช้สำรอะไรก ำจัด
ศัตรูพืช ในอนำคตอ้อย organic 
น่ำจะเพ่ิมขึน้มำกหรือน้อย 

organic น้ันไม่สำมำรถใช้สำรเคมีใด ๆ ได้ วิธีกำรท ำ
อ้อย น้ัน จะใช้กำรก ำจัดวัชพืช โดยใช้รถแทรกเตอรใ์น
ระยะแรก (ปลูกปลำยฝน ประมำณเดือน ตุลำคม หรือ หลัง
จบฤดูฝน โดยเฉพำะในดินทรำย หรือดินร่วนปนทรำย) เข้ำ
ไปก ำจัดวัชพืช จนกระท่ังอ้อยอำยุประมำณ 4 – 6 เดือน
(ประมำณ ฝนแรกเร่ิมเข้ำมำ รถแทรกเตอร ์ไม่สำมำรถเข้ำ
ไปได้แล้ว จะใช้พืชตระกูลถ่ัว  โดยเฉพำะถ่ัวเขียว หว่ำนลง
ในร่องอ้อยให้แน่น เพ่ือให้วัชพืชไม่สำมำรถขึน้แข่งขันได้ 
หรือขึน้ได้ก็น้อยมำก แล้วปล่อยเลย ไม่มีกำรเก็บเกี่ยวถ่ัว
เขียว เมื่อถ่ัวเขียวออกดอกแล้วประมำณว่ำ 45 – 60 วัน ถ้ำ



 

 

ค ำถำม ค ำตอบ 
เป็นไปได้ก็ไถกลบลงดินทีเดียว ก็จะดีไม่น้อย กรณีนี ้ปัญหำ
จะมำตอนเก็บเกี่ยว ถ้ำใช้แรงงำนเก็บเกี่ยวก็จะมีปัญหำไม่
มำก แต่ถ้ำใช้รถตัดอ้อยเข้ำไปตัด อำจจะพบปัญหำเร่ือง
หญ้ำในแถวอ้อยก็ได้  อีกกรณีคือ หำถ่ัวทีเ่ป็นอำหำรสัตว ์
แต่ต้องเลือกให้ดี ไม่ใช่ต้นพืชอำหำรสัตวท์ีส่ำมำรถแข่งขัน
กับอ้อยได้ และไม่ใช่ชนิดทีเ่ป็นเถำเลือ้ยได้ ทัง้นีต้้องขึน้กับ
แต่ละพืน้ทีว่่ำมีอะไรบ้ำง (ดูจำกสถำนีพืชอำหำรสัตว ์ใน
พืน้ที)่ ทีด่ีทีสุ่ดคือถ่ัวเขียว เพรำะหำง่ำย รำคำไม่แพงเกินไป 
(ประมำณ 5 – 7 กิโลกรัมต่อไร่)  ก็สำมำรถคุมวัชพืชได้   ให้
ดูให้ดีว่ำ วัชพืชทีอ่ยู่ในแปลงเป็นพืชใบกว้ำงหรือพืชใบแคบ 
(วิธีทีด่ีก่อนใช้ถ่ัวปรึกษำนักวิชำกำรในท้องถ่ินด้วยเพ่ือขอ
ค ำแนะน ำด้วย  ถ่ัวเองก็จะเป็นประโยชนก์ับดินอีกด้วย 
เพรำะถ่ัวจะเป็นปุ๋ ยให้กับตัวพืชประธำนในทีสุ่ด   

คำดว่ำอนำคตของน ้ำตำลชนิดนี ้คงค่อย ๆ เพ่ิมขึน้
เร่ือย ๆ ตำมกระแสรักษโ์ลก  โดยเฉพำะในตลำดยุโรป  
ส่วนในบ้ำนเรำ คงอยู่ในผลิตภัณฑธ์รรมชำติมำกกว่ำ  

9. กำรเข้ำร่วม CPTTP ทีจ่ะมีกำร
เจรจำในเดือนสิงหำคมทีจ่ะถึงนี้
ว่ำ มีผลดี/ผลเสียต่อ ธุรกิจอ้อย 
และมีผลกระทบอย่ำไรบ้ำงต่อ
ชำวไร่ หำกทำงรัฐบำลตกลงทีจ่ะ
เข้ำร่วม 

คำดว่ำรัฐบำลคงเข้ำร่วม ผลกระทบคงมีบ้ำง แต่จะมำกหรือ
น้อย ไม่สำมำรถคำดเดำได้ ยกเว้น  บำงสำขำทีจ่ะมีผล ต้อง
ศึกษำรำยละเอียดก่อน  แต่ประเทศรอบบ้ำนเรำเข้ำไปแล้ว 
จึงเป็นแรงบีบทีเ่รำจะต้องเข้ำไปก็ได ้

10. ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อ้อยและน ้ำตำลไทยเมื่อ
เปรียบเทยีบตลำดโลกเป็น
อย่ำงไร (productivity) 

ถ้ำวัดกันทีผ่ลผลิตต่อไร่ ใน 3 ประเทศ คือ บรำซิล  
ออสเตรเลีย และ ไทย ควำมแตกต่ำงกันตรงนีค้ือ อีก 2 
ประเทศน้ัน ปลูกอ้อย อำยุอ้อย ก่อนเก็บเกี่ยว ที ่16 – 18  
เดือน ส่วนไทยอำยุอ้อยในปัจจุบัน ค่อนข้ำงเข้ำมำใกล้มำก
ขึน้ คือ 12 – 13 เดือน  เมื่อ มองทีผ่ลผลิตเฉล่ียของ 3 
ประเทศนี ้ ออสเตรเลีย 14 – 15 ตันต่อไร่ บรำซิล 13 – 14 
ตันต่อไร ส่วนของไทยในปัจจุบัน กรณีฝนมำตำมเวลำปกติ 
10.5 -  12 ตันต่อไร่  และอำยุอ้อยเรำน้อยกว่ำทัง้ 2 ประเทศ 
จึงพิจำรณำว่ำไม่ได้แตกต่ำงกันมำก  ส่วนระบบชลประทำน  
บรำซิลกับ ไทย ไม่ได้แตกต่ำงกันมำก ออสเตรเลียมีระบบ
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ชลประทำนดีกว่ำ วัดกันทีต่้นทุนด้ำนไร่ เรำมีต้นทุนสูง
มำกกว่ำทุกประเทศ เพรำะเรำเป็นรำยเล็ก ๆ แปลงอ้อย
แปลงใหญ่ๆ เมื่อเปรียบเทยีบกัน 2 ประเทศ น้ัน เรำไม่มี 
แปลงใหญ่ๆ ต้นทุนด้ำนไร่เขำจึงถูกกว่ำเรำมำก (ตรงนีเ้รำ
ต้องแก้ไขให้ได้โดยเร็ว)  เพ่ือท ำให้ต้นทุนด้ำนไร่ของเรำถูก
ลงมำ เรำต้องปลูกอ้อยรอบโรงงำน (20 หรือ 30 กิโลเมตร 
รอบโรงงำน อยู่ทีน่โยบำยของแต่ละโรงงำน หรือ กลุ่ม
โรงงำน) เมื่อท ำได้ต้นทุนขนส่งอ้อยก็จะถูกลงมำด้วย ส่วน
ต้นทุนด้ำนโรงงำน  ของเรำน่ำจะถูกทีสุ่ดเมื่อเปรียบเทยีบ
กัน ( เรำต้องแก้ทีไ่ร่ ถ้ำต้องกำรแข่งขันด้ำนรำคำต้นทุน) 
ด้ำนผลพลอยได้  บรำซิล น่ำจะเป็นประเทศทีก่้ำวหน้ำ ทีสุ่ด 

11. European green deal จะมี
ผลกระทบกับอ้อยและน ้ำตำล
ไทยในอนำคตหรือไม่ 

ในระยะส้ันคงยังไม่เหน็ผลกระทบมำกนัก แต่ในระยะยำวมี
ผลแน่นอน เรำต้องปรับปรุงระบบอ้อยและน ้ำตำลเรำให้เร็ว
ทีสุ่ด ทัง้ อ้อยทีเ่ป็นน ้ำตำล และ อ้อยทีจ่ะเป็น co-product 
ให้คิดถึง กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม ประสิทธิภำพกำรผลิต 
ประสิทธิภำพกำรขนส่ง ฯลฯ   ในที่สุดเรำเองต้องพัฒนำ
ตัวเองไปสู่ประเทศทีพั่ฒนำแล้ว  และสร้ำงมำตรฐำนโรงงำน 
มำตรฐำนอ้อย ทีจ่ะรับเข้ำหบี หรือ GAP ของอ้อย เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจว่ำ น ้ำตำลทีเ่ขำซือ้จำกประเทศไทย 
เป็นน ้ำตำลทีไ่ม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม  

12. ระบบแบ่งปันผลประโยชน ์
70:30 ยังคงมีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอ้อย
และน ้ำตำลของไทยอยู่หรือไม่ 
ในประเทศอื่นๆ เขำท ำกัน
อย่ำงไร 

อย่ำงไรก็ตำม มีระบบดีกว่ำไม่มีระบบ เพรำะ ประเทศผู้
ส่งออกรำยใหญ่ ของโลกเขำมีระบบกันทัง้น้ัน แต่ระบบทีม่ี
อยู่ต้องคอยปรับปรุงตลอดเวลำ เพ่ือให้ทันสมัย ทัน
เหตุกำรณ ์  ประเทศทีม่ีระบบแบ่งปันผลประโยชน ์น้ัน เขำ
แบ่งปันที ่โมลำส และ อ้อย ในอัตรำส่วน  59.5  ถึง 75 
เปอรเ์ซ็นต ์ แล้วแต่ประเทศ ตัวอย่ำง ออสเตรเลีย  มีส่วน
แบ่งจำกอ้อย 70 เช่นเดียวกับไทย  แต่ไทยยังน ำ โมลำสมำ
แบ่งด้วย ยกเว้น Mauritius ประเทศเดียวทีเ่อำกำกอ้อยมำ
แบ่งด้วยเท่ำน้ัน (จำกรำยงำน กำรส ำรวจของ ISO  ปี 2019) 
แต่ต้องทรำบว่ำประเทศนี้เขำมีอ้อยเพียง ปีละไม่เกิน 
500,000ตันเท่ำน้ัน  มีโรงงำนเพียง 3 โรงงำน และมีชำวไร่  
9,966 รำย (จำกรำยงำน ประชุมผลกระทบ โควิด ปี 2020)  
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13. สถำนกำรณโ์รค และ แมลงศัตรู 

อ้อย ควำมเสียหำย ผลกระทบ 
กำรควบคุม ณ. ปัจจุบันและ
อนำคต 

กำรทีโ่รคและ แมลงศัตรู ระบำดท ำควำมเสียหำย
ให้กับพืชผลกำรเกษตรน้ัน เกิดจำกกำรเสียดุลในธรรมชำติ  
เรำจึงต้องคิดถึงดุลในธรรมชำติให้มำก กำรใช้สำรเคมี อยู่ 
ในธรรมชำติ  แน่นอนมันไม่อำจก ำจัดได้ทัง้หมด แต่มัน
สำมำรถควำมเสียหำยลงไป จนพอจะรับได้ น่ันคือ ข้อดี
ทีสุ่ด  ในอนำคต ถ้ำเรำยังถำงป่ำ ใช้สำรเคมีอย่ำงไม่มี
ข้อจ ำกัด กำรระบำดก็จะรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ น่ันคือ  ในทีสุ่ด
แล้วจะควบคุมอะไรไม่ได้เลย 

เมื่อมองสถำนะกำรณข์องโรคและแมลงศัตรู ของ
อ้อย แน่นอน นโยบำย ห้ำมเผำอ้อยจะเป็นนโยบำยหน่ึงที่
จะช่วยรักษำส่ิงแวดล้อม และเกิดควำมสมดุลในธรรมชำติ
ในทีสุ่ดแต่จะยำวนำนแค่ไหนไม่ทรำบได้ 

ในโรคใบขำวของอ้อย ทีเ่กิดมำ นำนแล้ว ปัจจุบันยัง
ไม่มีอ้อยพันธุต์้ำนทำนต่อโรคนี ้ หน่วยงำนต่ำง ๆ จึงใช้วิธี 
ท ำพันธุอ์้อยสะอำด  (มหำวิทยำลัยขอนแก่น กรมวิชำกำร
เกษตร ส ำนักงำนอ้อยและน ้ำตำลทรำย และ มหำวิทยำลัก
เกษตรศำสตร)์ ซึ่งจะมีกำรแจกพันธุส์ะอำดเหล่ำนี ้  ใน
ฤดูกำลนี ้ในหลำกหลำยพืน้ที่ 

หนอนกออ้อย  ด้วงหนวดยำว  กำรใช้ควำมสมดุล
ในธรรมชำติจะเป็นวิธีทีด่ีทีสุ่ดในขณะนี ้biocontrol น้ันต้อง
ท ำทุกปี ตรำบใดที่ยังมีกำรเผำอ้อยอยู่  หรือ เผำตอซังข้ำว 
ข้ำวโพดในที่โล่งแจ้งอยู่ จะท ำให้ ตัวห ำ้ และ ตัวเบียน ทีม่ี
อยู่ในธรรมชำติ ตำยไป แมลงศัตรูก็ยังคงระบำดอยู่ต่อไป  
ถ้ำยังไม่มีวิธีกำรอื่นใด มำแก้ปัญหำเหล่ำนี ้ภัยพิบัติอันคำด
ไม่ถึงก็ยังคงเกิดขึน้อยู่ต่อไป ถึงเวลำแล้วทีช่ำวไร่อ้อยต้อง
พยำยำมปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของตัวเองเพ่ือ ให้แปลง
ปลูกอ้อยของปรำศจำก กำรเผำ และไม่ท ำลำยตัวแมลงที่
เป็นประโยชนใ์นแปลงอ้อย กำรระบำดของโรคและแมลงก็
จะลดลงมำในอนำคต และมันก็จะไม่เกิดในเวลำส้ัน ๆ 

14. 10 ปีทีผ่่ำนมำ ผลผลิตอ้อยต่อไร่
ยังคงอยู่ในระดับ 10 – 11 ตัน 
ต่อไร่มำตลอด  ท ำให้ผลผลิต

เท่ำทีเ่ปรียบเทียบปีทีด่ีทีสุ่ดกับปีทีผ่่ำนมำ ก็พบ
เช่นเดียวกัน คือผลผลิตเฉล่ียประมำณ  10 -  11  ตัน/ไร่  
เท่ำน้ัน  พวกเรำเอง คงต้องกลับมำดูเร่ือง กำรเขตกรรม
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น ้ำตำลไม่ได้มำกขึน้ ทัง้ที่มี
เงนิทุนสนับสนุนเร่ืองกำรท ำวิจัย
มำตลอด ชำวไร่ยังคงเรียกร้อง
เงนิอุดหนุนโดยตลอด ท ำ
อยำ่งไรทีจ่ะท ำให้ผลผลิตต่อไร่
สูงขึน้ อยู่ในระดับ 15 ตันต่อไร่ 
ซึ่งมันจะท ำให้ชำวไร่มีรำยได้
เพ่ิมขึน้จำกพืน้ทีเ่ท่ำเดิม 

เบือ้งต้น กำรเลือกพืน้ทีป่ลูกอ้อย วิธีกำรปลูกอ้อย กำรเก็บ
เกี่ยว อ้อยเข้ำโรงงำน เรำมีควำมเส่ียงตั้งแต่กำรเลือกพืน้ที่
ปลูกอ้อย กำรเตรียมดินปลูกอ้อย (สำเหตุหลักคือ เคร่ืองมือ
ทีใ่ช้มีจ ำนวนจ ำกัด และ ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือเก่ำ) กำร
เก็บเกี่ยว ขณะนีอ้ยู่ในระยะเปล่ียนผ่ำนจำกกำรใช้แรงงำน
ตัดอ้อย มำเป็นกำรใช้รถตัดอ้อย ดังน้ันวิธีกำรปลูกอ้อยจึง
ต้องเตรียมแปลงอ้อยเพ่ือใช้รถตัดอ้อย ให้ เหมำะสมกับ
ประเภทและขนำดของรถตัดอ้อยที่ใช้ ท้ำยทีสุ่ดร่องอ้อยกับ
ระยะกว้ำงของรถตัดอ้อย ต้องสอดคล้องกัน เพ่ือลดกำรเกิด
ดินดำนในแปลงอ้อย ตรงนีเ้ป็นส่ิงทีเ่รียกว่ำ control traffic 
(กำรควบคุมระบบกำรจรำจรในแปลงอ้อย)  ทีใ่ช้กันอย่ำง
แพร่หลำยในแปลงอ้อยประเทศคู่แข่งของเรำ  

ควำมเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ จนเกิดภัย
นำนำประกำรในไร่อ้อย ไม่ว่ำจะเป็นฝนแล้ง  น ้ำท่วม ไฟ
ไหม้ ท ำให้ผลลิตอ้อยตกต ่ำ   ถ้ำทุก ๆ คนหันกลับมำดูแล
แปลงปลูกอ้อย และ ปรับปรุง เอำใจใส่ในแปลงให้มำกขึน้ 
ใส่ปุ๋ ยตำมผลวิเครำะหข์องดิน และหันกลับมำพักดินบ้ำง 
เปล่ียนพืชปลูก (ปลูกพืชตระกูลถ่ัว บ ำรุงดิน)  ก็จะท ำให้
ผลผลิตค่อย ๆเพ่ิมขึน้ได้ในทีสุ่ด แต่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ 
สำมำรถเปล่ียน จำก 10 หรือ 11 ตัน มำเป็น 15 ตันใน
ทันทีทันใดได้   อำจจะเป็น ปี หรือ 2 ปีก็ได้ เมื่อเข้ำระบบ
พอเพียงแล้ว 

กำรจัดกำรแปลงปลูกอ้อย เพ่ือ ให้รถตัดอ้อยท ำงำน
ได้สะดวก ก็จะเป็นประโยชน ์ในกำรลดต้นทุนได้ กำร
จัดกำรแปลงอ้อยนีห้มำยควำมว่ำ ท ำแปลงแต่ละแปลงให้
ต่อเน่ืองกัน อำจจะเป็นแปลงเล็ก ๆ ทีอ่ยู่ต่อเน่ืองกัน 
ออกแบบให้รถตัดอ้อยท ำงำนได้สะดวก หรือในควำมหมำย
คือ ท ำแปลงใหญ่ แต่ไม่ได้มีควำมหมำยว่ำรวมแปลง เป็น
เพียงกำรจัดรูปแปลงเท่ำน้ัน และ น ำสมำชิกแต่ละแปลงมำ
จดทะเบียน อ้อยแปลงใหญ่ และเป็นวิสำหกิจ เพ่ือ ทีจ่ะได้
สิทธิโครงกำรเงนิกู้ทีรั่ฐสนับสนุน ได้อัตรำดอกเบีย้ เพียง
ร้อยละ 0.1 กับ ธกส.  ผ่ำนกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่ง



 

 

ค ำถำม ค ำตอบ 
ในขณะนีม้ีหลำยโรงงำนน ้ำตำลได้ด ำเนินกำรไปแล้ว (ต้นทุน
ด้ำนดอกเบีย้ทีท่่ำนเสียอยู่ในปัจจุบันก็จะลดลงมำก
พอสมควร)   

กำรจดทะเบียนแปลงปลูกอ้อย และ ปลูกอ้อยตำม
ค ำแนะน ำของ หน่วยงำนส่งเสริม ทั้งของโรงงำนน ้ำตำลและ
ของภำครัฐ ก็จะเป็นกำรเพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

ท้ำยทีสุ่ด ก็คือ กำรเพ่ิมคุณภำพดินทีป่ลูกอ้อย และ 
ลดภำวะดินดำนในแปลงอ้อย ก็สำมำรถเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้ 
ก็จะเป็นควำมภูมิใจทีเ่ป็นชำวไร่อ้อยทีม่ีคุณภำพ    

15. ปัจจุบัน อุตสำหกรรมอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย ก ำลังเผชิญกับ 
เกษตรกรชำวไร่อ้อยทีม่ีอำยุ
สูงขึน้ ร่ำงกำยถดถอย มีลูกแต่
ลูกมีแนวโน้มทีจ่ะไม่ช่วยท ำไร่
อ้อย เรำมีกำรรับมือกับ
สถำนะกำรณ นีอ้ย่ำงไรและ
แก้ไขอย่ำงไร 

ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศเดียวทีเ่ผชิญปัญหำนี ้
แต่มีอีกหลำยประเทศทีพ่บกับปัญหำนี ้ ออสเตรเลีย 
ปัจจุบัน มีผู้ปลูกอ้อย เป็นหลักพันคน ไม่ใช่หมื่นคน  แต่ที่
เขำท ำได้ เขำยังมีผลผลิตอ้อย ลดลงมำไม่มำก และอำยุ
เฉล่ีย ค่อนข้ำงสูง  ในพืน้ทีใ่หญ่ ๆ เขำใช้คนท ำงำนเพียง
ไม่กี่คน และเป็นแปลงใหญ่ (ทีม่ำของผู้บริหำรไทยคิดลด
ต้นทุนโดย เสนอรวมแปลงให้เป็นแปลงใหญ่)  แนวคิดจึง
เป็นแนวทำงรวมแปลง และ เป็น วิสำหกิจ  โดยมีกรม
ส่งเสริมกำรเกษตรเป็นพ่ีเลีย้ง 

สมำคมเองก็มีแนวคิด เปิดอบรมเร่ือง ธุรกิจเกษตร 
ส ำหรับชำวไร่อ้อย และ ลูกหลำนชำวไร่อ้อย จำกที่ต่ำง ๆ 
อย่ำงน้อยมำแลกเปล่ียนควำมเหน็ และเรียนรู้ เร่ืองอ้อย
ตั้งแต่กำรเลือกพืน้ทีป่ลูกอ้อย จนกระท่ัง กำรขำยอ้อย และ 
ขำยน ้ำตำล  เพ่ือให้เกิดควำมรักในอำชีพ ภูมิใจในกำรเป็น
ชำวไร่อ้อย  แต่ปัญหำก็คือ จะมีผู้สมัครมำเรียนหรือเปล่ำ 
ถ้ำมีผู้สนใจ ก็โปรดติดต่อเรำเข้ำมำทีส่มำคม  ทีจ่ริง 
โครงกำรนีถ้้ำโรงงำนน ้ำตำลขอให้เรำจัด เรำก็จะท ำ 
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16. stock ทีเ่พ่ิมขึน้เพรำะ กฎหมำย

ควำมหวำนเข้ำมำเกี่ยวข้องหรือเปล่ำคะ 
กำรมีน ้ำตำลส ำรองไว้บริโภคไว้ในประเทศ ในปริมำณที่
เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ในประเทศเป็นเร่ืองทีม่ี
ควำมส ำคัญอันดับแรก ที่หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญ 
ป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำตำลส ำหรับกำรบริโภค
ภำยในประเทศ 

17. ตลอดกว่ำ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
ผลผลิตอ้อยต่อไร่ ยังคงอยู่ในระดับ 10-
11 ตัน/ไร่ มำตลอด ท ำให้ผลผลิต
น ้ำตำลไม่ได้เพ่ิมมำกขึน้ ทัง้ทีม่ีเงิน
สนับสนุนเร่ืองกำรท ำวิจัยมำตลอด  
ชำวไร่ยังคงเรียกร้องหำเงินอุดหนุนโดย
ตลอด ท ำอย่ำงไรทีจ่ะท ำให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูงขึน้อยู่ในระดับ 15 ตัน/ไร่ ได้ ซึ่งมัน
จะท ำให้ชำวไร่มีรำยได้เพ่ิมขึน้จำกพืน้ที่
เท่ำเดิม 

ทุกฝ่ำยต้องปรับตัว ให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง 
1. ส่วนรำชกำร และโรงงำนน ้ำตำล ร่วมกันวิจัยและ

พัฒนำเพ่ือหำแนวทำงในกำรลดต้นทุนกำรผลิตอ้อยให้แก่
เกษตรกรชำวไร่อ้อย รวมทัง้กำรสร้ำงพันธุอ์้อยใหม่ขึน้มำ
ส่งเสริม เป็นทำงเลือกให้แก่ชำวไร่อ้อย 

2. เกษตรกรชำวไร่อ้อยต้องปรับตัวในกำรเลือกใช้พันธุ์
อ้อยให้เหมำะสมกับพืน้ที ่กำรใช้ปุ๋ ย กำรจัดกำรดิน และ
กำรเก็บเกี่ยวทีเ่หมำะสม รวมทัง้กำรจัดกำรน ้ำในไร่อ้อยที่
เหมำะสม  เน่ืองจำกไม่สำมำรถเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้โดยกำร
อำศัยน ้ำฝนเพียงอย่ำงเดียว 

3. เกษตรกรชำวไร่อ้อยควรต้องมีกำรจัดท ำบัญชีฟำรม์ 
เพ่ือให้รู้ต้นทุนกำรผลิต เพ่ือจะได้วำงแผนว่ำ จะสำมำรถลด
ต้นทุนกำรผลิตให้ได้ในขั้นตอนใดบ้ำง 

4. ต้องมุ่งเน้นกำรเพ่ิมผลผลิตต่อพืน้ที ่ไม่ใช่กำรขยำย
พืน้ทีป่ลูก 

18. ในเชิงนโยบำยดูเหมือนจะไปถูก
ทำง รัฐมีกลยุทธ ์และเป้ำหมำยอย่ำงไร
ในกำรขับดัน ขับเคล่ือน นโยบำยทีว่ำง
ไว่ให้ขับเคล่ือนไปได้ โดยเฉพำะปัญหำ
เชิงโครงสร้ำงด้ำนสถำบันของ
อุตสำหกรรม ทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุนเชิง
สถำบัน ทีจ่ะส่งผลท ำให้ทุกภำคส่วน
ขับเคล่ือนไปได ้

- เป้ำหมำยของภำครัฐ คือ กำรให้อุตสำหกรรมอ้อย
และน ้ำตำลทรำยขับเคล่ือนไป และมีกำรพัฒนำต่อยอดเพ่ิม
มูลค่ำ สร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกิดกำร
แบ่งปันรำยได้อย่ำงเป็นธรรม 
- ในเชิงโครงสร้ำงทีต่้องด ำเนินกำร ก็ควรมุ่งเน้นทีก่ำร

ปรับแก้ไข กฎหมำย ข้อระเบียบต่ำง ๆ ให้มีควำมยืดหยุ่น 
และเป็นธรรม โดยได้รับควำมเหน็ชอบร่วมกันของทุกฝ่ำย 
- ผู้แทนของทุกภำคส่วน จะต้องแสดงบทบำทที่

ชัดเจน ในควำมมุ่งหมำยทีจ่ะขับเคล่ือนไปสู่อนำคต และ
รักษำผลประโยชนข์องตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของฝ่ำยอื่น 
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19. มีแนวทำงจัดกำรแรงงำนภำค

กำรเกษตรทีไ่ม่ใช่กำรลงทุนบ้ำงมั้ย ขอ
ตัวอย่ำงจริงๆ ด้วยค่ะ 

- นับวันแรงงำนภำคกำรเกษตรจะลดน้อยลง 
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และกำร
โยกย้ำยแรงงำน จำกแรงงำนภำคกำรเกษตรเข้ำสู่ภำคสังคม
เมือง และภำคอุตสำหกรรม  หำกมีกิจกรรมทียั่งจ ำเป็นต้อง
ใช้แรงงำนคนจริง ๆ ในบำงกิจกรรม ก็อำจต้องเป็นกำรจ้ำง
แรงงำนในพืน้ที ่ทีเ่ป็นแรงงำนประจ ำเพ่ือให้มีรำยได้ที่
ต่อเน่ือง หรือบำงจังหวัดในพืน้ทีเ่ขตชำยแดน อำจมีกำร
น ำเข้ำแรงงำนจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำ 
- สถำนกำรณ ์Covid-19 มีผลท ำให้กำรน ำเข้ำแรงงำน

จำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำมีควำมยุ่งยำก และอำจไม่
สำมำรถน ำเข้ำมำได้ 
- ต้องหันไปพ่ีงพำกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรที่

เหมำะสม หรือกำรใช้สำรเคมีเพ่ือทดแทนกำรใช้แรงงำนคน
ในบำงกิจกรรม 
- แต่สถำนกำรณ ์  Covid-19 ของสังคมไทย อำจมีกำร

เคล่ือนย้ำยแรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรม จำกสังคมเมือง 
กลับสู่สังคมชนบท แต่ก็อำจไม่ใช่แรงงำนในสภำพของ
แรงงำนทีค่ำดหวังจะให้เป็นแบบเดิม  ต้องเป็นแรงงำนที่
กำรใช้เทคโนโลยีประยุกตใ์ช้ หรือประสำนเข้ำมำมำกย่ิงขึน้ 
- หลีกเล่ียงกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรเพ่ือ

ทดแทนแรงงำนคนไม่ได้  อำจเน้นเร่ืองกำรรวมกลุ่ม เพ่ือให้
มีกำรบริหำรจัดกำร กำรจ้ำงด ำเนินกำร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงขึน้ 
- หน่วยงำนภำครัฐมีเงินทุนดอกเบีย้ในอัตรำที่

เหมำะสม ช่วยเหลือให้ชำวไร่อ้อยสำมำรถจัดหำ
เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร  ประกอบกับโรงงำนน ้ำตำลเองก็มี
กลไกในกำรสร้ำงกลุ่มผู้ประกอบกำรเพ่ือรับจ้ำงด ำเนินกำร 
ดังน้ัน ประเด็นทีส่ ำคัญจึงเป็นเร่ืองของกำรวำงแผน
ด ำเนินงำน อำท ิกำรวำงผังพืน้ทีป่ลูกอ้อย ระยะห่ำงระหว่ำง
ร่องอ้อย พืน้ทีหั่วร่อง แนวร่องอ้อย เป็นต้น เพ่ือรองรับให้มี
กำรใช้งำนเคร่ืองจักรกลกำรเกษตรมำกย่ิงขึน้ 
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20. รัฐควรน ำและสนับสนุน 

standard.... bonsucro fair tradeฯลฯ 
อยำกให้วำงแผน มองให้ไกล ถ้ำเรำมี 
bonsucro standard ทุกโรงงำนเป็นต้น 
มันจะท ำให้น ้ำตำลเรำน่ำสนใจ น่ำคบ
หำครับ ตอนนีโ้รงงำนท ำกันเอง จ ำนวน
เท่ำเดิมหรือลดลง ไหนๆเรำก็ถูกห้ำมใช้
สำรก ำจัดวัชพืช 3 ตัวทีอ่ันตรำยอยู่แล้ว 
และมีกำรห้ำมเผำอ้อยอยู่แล้ว ซึ่งมัน
เป็นคะแนนใหญ่ในstandard bonsucro
อยู่แล้ว ท ำอีกหน่อย ก็ไปได้ไกลครับผม 

- ปัจจุบันมำตรฐำนกำรผลิตอ้อย เช่น Bonsucro หรือ 
GAP น้ัน เป็นมำตรฐำนกลำงทีไ่ด้รับกำรยอมรับในหมู่
ผู้ผลิต และผู้บริโภค แต่ไม่ได้เป็นมำตรกำรหรือมำตรฐำนที่
บังคับให้ด ำเนินกำร เป็นกำรด ำเนินกำรโดยสมัครใจของ
โรงงำนน ้ำตำลทีร่่วมมือกับเกษตรกรชำวไร่อ้อย  
- ในประเด็นนี ้ภำครัฐก็สนับสนุนให้เต็มที ่โดย

สอดคล้องกับ BCG (Bio Economy-Circular Economy-
Green Economy)  
- Fair Trade เป็นเร่ืองทีก่รมกำรค้ำต่ำงประเทศ และ

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องให้ควำมสนใจเต็มที ่เพ่ือรักษำ
ผลประโยชนแ์ละเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้อยและ
น ้ำตำลทรำยของไทย ทั้งภำยใต้เงือ่นไขกำรค้ำ WTO, 
AFTA, TAFTA, ATIGA และควำมตกลงทำงกำรค้ำอื่น ๆ 
เพ่ือกำรรักษำผลประโยชน ์
- รวมทัง้ CPTPP ทีจ่ ำเป็นต้องพิจำรณำรำยละเอียด

อย่ำงรัดกุม เพ่ือรักษำผลประโยชนข์องอุตสำหกรรมอ้อย
และน ้ำตำลทรำยของไทย โดยครอบคลุมทัง้อ้อย และ
น ้ำตำลทรำย 

21. ปัจจุบัน อุตสำหกรรมอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย ก ำลังเผขิญกับเกษตรกร
ชำวไร่ทีม่ีอำยุสูงขึน้ ร่ำงกำยเร่ิมถดถอย 
มีลูกแต่ลูกมีแน้วโน้มทีจ่ะไม่ช่วยท ำไร่
อ้อย เรำมีกำรรับมือกับสถำนกำรนี้
อย่ำงไรและจะแก้ไขอย่ำงไร (จำก 
Facebook) 

ต้องย้อนกลับไปทีจุ่ดเร่ิมต้น  อะไรเป็นสำเหตุทีเ่ด็กรุ่นใหม่
ไม่เข้ำมำสู่อำชีพกำรท ำไร่อ้อย 
- ถูกผลักให้ออกไปอยู่ในระบบกำรศึกษำ ทีมุ่่งเน้นไป

ทำงภำคอุตสำหกรรม หรือกำรเป็นลูกจ้ำงในสังคมเมือง 
- กำรท ำไร่อ้อยของคนรุ่นก่อนมีควำมยุ่งยำก เหน่ือย 

ล ำบำก ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ไม่อยำกเหน่ือยแบบเดียวกัน 
- คนรุ่นใหม่มองไม่เหน็อนำคตของกำรพัฒนำ และ/

หรือ รำยได้เพ่ิมทีจ่ะเกิดจำกกำรประกอบอำชีพกำรท ำไร่ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือจะดึงให้มีชำวไร่อ้อยรุ่นใหม่ 
- กำรอบรม ให้ควำมรู้ เร่ืองกำรผลิตอ้อยยุคใหม่  
- กำรสร้ำงโปรแกรมฝึกอบรม เพ่ือกำรสร้ำงทำยำท

เกษตรกรชำวไร่อ้อย 
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- กำรส่งเสริมกำรท ำไร่อ้อยทีเ่ป็นระบบมำกย่ิงขึน้ ให้

มีกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร เพ่ือดึงดูดใจให้เห็นว่ำ 
กำรท ำไร่อ้อยไม่ยุ่งยำก และสำมำรถต่อยอดขยำยผลได้ 

22. จำกสถำนกำรณปั์จจุบันโรงงำน
ถือว่ำมีบทบำทในกำรควบคุมรำคำ
มำกน้อยขนำดไหนครับ เพรำะรำคำ
อ้อยในพืน้ที ่ทีม่ีโรงงำนมำกรำคำจะ
สูง แต่พืน้ที่ทีห่่ำงไกลโรงงำนรำคำจะ
ต ่ำกว่ำมำก (ดร.ธวัช) 

- โดยระเบียบปฏิบัติแล้ว กำรซือ้ขำยอ้อย เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดที ่จะมีกำรก ำหนดรำคำอ้อยขั้นต้น (บำท/ตัน) ที่
ค่ำควำมหวำนอ้อย 10 CCS และรำคำอ้อยเพ่ิมขึน้ CCS ละ 
6% ของรำคำอ้อยขั้นต้น ซึ่งทุกโรงงำนน ้ำตำลยึดถือปฏิบัติ
ตำมนี ้
- อย่ำงไรก็ตำม โรงงำนน ้ำตำลแต่ละแห่ง อำจมี

มำตรกำรในกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรชำวไร่อ้อย
ส่งอ้อยเข้ำหบีในโรงงำนน ้ำตำลของตนเองได้มำกขึน้ ตำม
มำตรกำรทีแ่ต่ละโรงงำนมีแตกต่ำงกัน โดยอำจเป็นกำร
ช่วยเหลือค่ำบรรทุก ค่ำตัด หรืออื่น ๆ ตำมทีด่ ำเนินกำรของ
โรงงำนน ้ำตำลเอง ซึ่งอยู่นอกเหนือกำรก ำกับดูแลของส่วน
รำชกำร 
- และเมื่อกำรด ำเนินกำรของโรงงำนน ้ำตำล ไม่ได้ท ำ

ให้เกษตรกรชำวไร่อ้อยมีรำยได้ต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขั้นต้น
ตำมทีก่ ำหนด ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของกลไกทำงกำรตลำด 

23. มีนโยบำยกำรสนับสนุน
เคร่ืองจักรอย่ำงไรบ้ำงครับส ำหรับ
ปัญหำขำดแคลนก ำลังคนครับ 

ภำครัฐเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้เคร่ืองจักรกล
กำรเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงำนคนในกำรทุกขั้นตอนของ
กำรผลิตอ้อย 
- กำรให้ควำมรู้ อบรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

ผลิต เพ่ือกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรทดแทน
แรงงำนคน 
- ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่ม เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำร

แรงงำนในรูปแบบกลุ่ม หรือกำรใช้เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร
ในภำพของกลุ่มมำเป็นผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร 
- กำรมีแหล่งเงนิทุน “โครงกำรสินเชื่อเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยแบบครบวงจร” ซึ่งเป็นเงินกู้
จัดหำเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร กำรจัดกำรพืน้ทีป่ลูก กำร
จัดหำแหล่งน ้ำ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยในอัตรำ
ดอกเบีย้ต ่ำ 
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- เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร หรือเคร่ืองมือบำงชนิด ที่

ส่วนรำชกำรมีกำรจัดหำ และให้เกษตรกรชำวไร่อ้อยยืมไป
ใช้ได้ เช่น เคร่ืองสำงใบอ้อย ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน ้ำตำลทรำย จัดหำรวม 288 เคร่ือง และให้
เกษตรกรชำวไร่อ้อยยืมไปใช้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรตัดอ้อยสด เป็นต้น 

24. ช่วงนีโ้รงงำนบำงโรงงำน
สำมำรถสนับสนุนStandard Bonsucro 
แต่ยังเป็นจ ำนวนน้อยมำก ถ้ำเรำจะไป
ทำงนี ้รัฐจะสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง 

มำตรฐำนกำรผลิตอ้อยทีไ่ด้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ หรือระดับประเทศ เช่น Bonsucro และ GAP เป็น
มำตรฐำนทีส่่วนรำชกำรยังไม่ได้บังคับให้โรงงำนน ้ำตำล 
หรือเกษตรกรชำวไร่อ้อยด ำเนินกำร แต่เป็นภำคสมัครใจที่
โรงงำนน ้ำตำล หรือโรงงำนน ้ำตำลร่วมกันด ำเนินกำรเอง 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงผลประโยชนใ์นระยะยำวของ
อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยของไทย รำยได้ทีเ่กิด
จำกกำรขำยน ้ำตำลทีไ่ด้รับรองมำตรฐำนดังกล่ำวก็สูงกว่ำ 
กำรขำยน ้ำตำลปกติ เป็นต้น  
ดังน้ัน ส่วนรำชกำรก็ให้ควำมสนใจและส่งเสริมให้โรงงำน
น ้ำตำลด ำเนินกำรต่อไปในอนำคตข้ำงหน้ำ 

25. สถำนะกำรณโ์รค/แมลงศัตรู
อ้อย.ควำมเสียหำย.ผลกระทบ.กำร
ควบคุมอย่ำงไร? 

ปัญหำกำรระบำดของโรคอ้อย และแมลงศัตรูอ้อยใน
ประเทศไทยปัจจุบันทีพ่บ และส ำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ 

1. โรคใบขำวอ้อย 
2. โรคแส้ด ำ 
3. หนอนกออ้อย 
4. ด้วงหนวดยำว 
5. จักจั่นอ้อย 

และศัตรูอ้อยประเภทอื่น ๆ เล็กน้อย 
ปัญหำควำมรุนแรงและผลกระทบของกำรระบำด

ของโรคและแมลงศัตรูอ้อยมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละปี 
ขึน้อยู่กับสภำพแวดล้อม ซึ่งหำกมีกำรระบำดรุนแรง ก็อำจมี
ผลกระทบท ำให้อ้อยทีส่่งเข้ำโรงงำนน ้ำตำลลดลงด้วย 

ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ ทีส่่วนรำชกำรด ำเนินกำร 
คือกำรมุ่งไปหำต้นตอให้เร่ืองรำว คือ กำรพัฒนำพันธุอ์้อยที่
มีควำมต้ำนทำนต่อโรคอ้อยและแมลงศัตรูอ้อยทีส่ ำคัญ
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ดังกล่ำว  และให้ควำมรู้แก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยในกำร
บริหำรจัดกำรศัตรูอ้อยต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกวิธี อำท ิกำรไม่เผำ
อ้อยและไว้ใบอ้อย ก็จะมีส่วนท ำให้กำรระบำดของหนอนกอ
อ้อยลดน้อยลง กำรคัดเลือกพันธุอ์้อยทีด่ี ไม่มีโรคมำเป็น
ท่อนพันธุ ์ก็จะมีผลท ำให้กำรระบำดของโรคใบขำว และโรค
อื่น ๆ น้อยลง  

นอกจำกน้ัน ในกำรผลิตอ้อยของประเทศไทย มีกำร
ใช้สำรเคมีเพ่ือกำรก ำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อยค่อยข้ำง
น้อย (นอกเหนือจำกสำรเคมีก ำจัดวัชพืช)  จึงได้มีกำร
ส่งเสริมให้ใช้ศัตรูธรรมชำติมำใช้เพ่ือควบคุมศัตรูอ้อย เช่น 
แมลงหำงหนีบ แตนเบียน เชือ้รำไตรโคเดอรม์ำ และเชือ้รำ
เมำไรเซียม เป็นต้น 

  



 

 

ตอบค ำถำมโดย คุณผดุงพงศ ์เสริญไธสงค ์

ค ำถำม ค ำตอบ 
1. สอบถำม คุณผดุงพงศ ์ต้นทุน

ต่อไร่ในกำรก ำจัดวัชพืช ส ำหรับ
เกษตรกรอยู่ทีป่ระมำณเท่ำไร 
ในกรณีทีใ่ช้ Calaris 

ต้นทุนของคำลำรีสอยู่ทีป่ระมำณไร่ละ 190 บำท ใช้เพียง 1 
คร้ัง จึงท ำให้ลดจ ำนวนคร้ังในกำรก ำจัดวัชพืช ลดกำรใช้
แรงงำน และลดต้นทุนค่ำแรงในกำรก ำจัดวัชพืช 

2. moddus เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
มั้ยครับ มีกำรตกค้ำงหรือไม่ครับ 

Moddus เป็นผลิตภัณฑจ์ัดอยู่ในกลุ่ม plant growth regulator 
มีกลไกทีเ่น้นเร่ืองกำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช ไม่ใช่
สำรก ำจัดศัตรูพืช จึงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่เป็น
อันตรำยต่อแมลงทีม่ีประโยชนแ์ละไม่ส่งผลกระทบต่อดิน
และน ้ำ 

3. อยำกทรำบรำคำของ moddus 
ค่ะ 

ยังอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรขอขึน้ทะเบียนกับกรมวิชำกำร
เกษตร ยังไม่สำมำรถระบุรำคำจ ำหน่ำยได้ 

 

 




