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การศึกษาแนวทางการแกปญหาการเผาออยของเกษตรกร 

ประทีป ชวยเกิด                                                                                                            

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ประเทศไทยสามารถสงออกออยในรูปของนํ้าตาลเปนอันดับ 3 และ

อันดับที่ 4 ของโลก รวมประมาณ 15 เปอรเซ็นต รองจากประเทศบราซิลที่มีสัดสวนการสงออกนํ้าตาล   ใน

ตลาดโลกถึง 44 เปอรเซ็นต ขณะที่ประเทศออสเตรเลียสงออกนํ้าตาลในตลาดโลกที่ประมาณ 7 เปอรเซ็นต 

(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2559) จึงทําใหประเทศไทยถูกจับตามองในเรื่องอุตสาหกรรมนํ้าตาลเปนพิเศษ      และ

ออยเปนพืชไรชนิดเดียวที่มีพระราชบัญญัติเปนของตนเอง นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังโครงการการผลิตแอลกอฮอล

เพื่อใชผสมกับนํ้ามันเบนซินเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน โดยมีคุณภาพเทียบเทากับนํ้ามันเบนซิน    อี85 อี20 91 

และ 95 ขณะที่ประเทศไทยสามารถสงออกออยในรูปของนํ้าตาลโดยรวมต้ังแตเดือนมกราคม -  พฤศจิกายน 

2556 (11 เดือน) มีจํานวนทั้งสิ้น 6,298,193.73 ตัน และกากนํ้าตาลมีการสงออกโดยรวมต้ังแตเดือนมกราคม – 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (11 เดือน)  มีจํานวน 523,915.93 ตัน (สํานักนโยบายอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย, 

2557) 

พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  มีโรงงานนํ้าตาลต้ังอยูตามภาคตางๆ 47 โรงงาน 

การปลูกออยของเกษตรกรมักประสบปญหาตนทุนที่สูง โดยเฉพาะในชวงการเก็บเกี่ยวเน่ืองมาจากปญหาการขาด

แคลนแรงงานตัดออยและปญหาคาจางแรงงานสูง  โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 50 ของตนทุนการผลิตออย

ทั้งหมดตอฤดูปลูก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการขยายพื้นที่ปลูกออยและการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ทําใหเกษตรกรหันมาใช

วิธีการเผาออย ทั้งกอนการเตรียมดินและกอน–หลงัการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปญหาดานแรงงานและสามารถตัดออยได

เร็วทันฤดูเปดหีบของโรงงานนํ้าตาล (ละอองดาวและธวัชชัย, 2548) ทําใหเกิดปญหา ตางๆ ตามมา โดยเฉพาะ

อยางย่ิงปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการเผาฟางขาวและใบออย กอใหเกิดกาซ คารบอนไดออกไซดที่เปนตัว

กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกสงผลทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน ทําลายความอุดมสมบูรณของดินทําใหดินเสื่อม

คุณภาพ นอกจากน้ีการเผายังเปนปญหาทางดานประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานนํ้าตาลและคุณภาพของนํ้าตาล

ที่ไดอีกดวย (กรมสงเสริมการเกษตร, 2553) 

นอกจากน้ีการทําการเกษตรอยางตอเน่ืองยาวนาน และขาดการปรับปรุงดินที่เพียงพอ ทําใหผลผลิตตํ่าจึงมีการ

เพิ่มผลผลิตโดยการใสปุยเคมอีันเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหสูงข้ึน เกิดปญหาดินเสื่อมโทรมเน่ืองจากเกษตรกรไม

มีการปรับปรุงบํารุงดิน การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตนทุนการผลิตสูง ปญหาการเผาออยเปน   การทําลาย

สิ่งแวดลอม และสรางมลพิษทางอากาศ และปญหาสุขภาพจากเขมาควัน และสําหรับจังหวัดที่มีโรงงานนํ้าตาล

ต้ังอยูในพื้นที่ เกษตรกรจะหันมาทําการปลูกออยกันมากกวาพืชชนิดอื่นๆ เน่ืองจากการปลูกออยใหผลตอบแทนที่

สูงกวาตนทุนการผลิต ผลผลิตของออยรวมไปถึงการดูแลรักษาไมยาก เกิดโอกาสที่จะทําการเผาออยมากข้ึนตามไป

ดวย (สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟา, 2549) 

การเผาออยและผลกระทบแบงออกไดเปน 3 ระยะ (ละอองดาวและธวัชชัย, 2548) แสดงดังตารางที ่1    
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ตารางท่ี 1 การเผาออยและผลกระทบ 

ระยะ ผลกระทบ 

ระยะท่ี 1 การเผาออยกอนการเตรียมดิน   สะดวกในการเตรียมดินปลกูเพราะลอรถแทรกเตอร 

 จะลื่นเวลาที่ไถ แตโครงสรางของดินจะถูกทําลาย 

 อินทรียวัตถุลดลง ดินอัดแนน ไมอุมนํ้า และนํ้าซึม 

 ลงดินยาก 

ระยะท่ี 2 การเผาออยกอนการเก็บเกีย่ว  การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก กอใหเกิดอากาศ 

 พิษเปนอันตรายตอระบบทางเดนิหายใจของคน 

 และสัตว ทําใหบานเรือนสกปรกจากฝุนละอองเถา 

 ที่ปลิวมาตกตามอาคารบานเรือน 

  การตกคางของสารเคมีกําจัดวัชพืช แปลงออยที่มี 

 การเผาใบจะมีวัชพืชข้ึนมากกวาแปลงที่ตัดออยสด 

 ตองมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากข้ึน เกิดการตก 

 คางของสารพิษในดินสูงข้ึน    

  การสญูเสียนํ้าหนักของออยไฟไหม 

 - ออยที่มีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยวทกุพันธ 

 จะสญูเสียนํ้าหนักมากกวาออยตัดสด 

 - พันธและเวลาเก็บเกี่ยวออยมีผลตอการสูญเสีย 

 นํ้าหนักออยไฟไหมที่ตัดกองทิ้งไวในไร 

 -  ถาเก็บเกี่ยวออยไฟไหม ในเดือนที่มีอากาศรอนจดั 

 จะสญูเสียนํ้าหนักมากกวาเดือนที่มีอากาศเย็น 

  การสูญเสียคุณภาพความหวานของออยไฟไหม 

 - เก็บเกี่ยวออยไฟไหม ตนฤดูหีบ (เดือนพฤศจิกายน) 

 ทิ้งไวในไรเกิน 3 วัน คุณภาพความหวานจะลดลง 

 เก็บเกี่ยวกลาง – ปลายฤดูหบี (เดือนมกราคม ถึง 

 มีนาคม) ทิง้ไวในไรเกิน 1 วัน คุณภาพความหวาน 

 จะลดลง (สุรพล และคณะ, 2536) 

ระยะท่ี 2 การเผาออยกอนการเก็บเกีย่ว -  ออยไฟไหมเมื่อยืนตนทิ้งไวในไร จะมีคา ซี .ซี. เอส. 

 ลดลงมาก แตการตัดออยไฟไหมกองไวจะชวยชะลอ 

 การลดลงของ ซี.ซี.เอส. 

 - ออยที่มีความหวานสูง มีรอยละการลดลงของคา 

 ซี.ซี.เอส. มากกวาพันธุที่มีความหวานตํ่า 

  การสูญเสียนํ้าตาลในขบวนการผลิต ออยไฟไหม 

 จะสูญเสียนํ้าตาลซูโครส โดยจลุินทรียที่ปนเปอนมา 

 ในนํ้าออย ทําใหซูโครสเปลี่ยนเปนเด็คแทรนมี 

 ลักษณะเมือกเหนียว ทําใหกระบวนการผลิตนํ้าตาล 
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ระยะ ผลกระทบ 

 มีประสิทธิภาพลดลง ผลผลิตนํ้าตาลตอตนออยลดลง 

 คาใชจายในการผลิตนํ้าตาลเพิ่มข้ึน 

  ปริมาณการใชนํ้าเพิ่มข้ึน การเผาใบออยทําใหออย

 ตายมากกวาออยตัดสด ออยตอที่รอดจะมีลําแคระ 

 แกร็น มีใบเหลือง เสียคาใชจายในการใหนํ้าออยตอ 

 เพิ่มข้ึน 

  ออยไฟไหมถูกตัดราคา เพื่อจูงใจใหชาวไรออยตัด 

 ออยสดเขาโรงงานทําใหปริมาณออยไฟไหมลดลง 

 (อรรถสิทธ์ิ, 2540) 

  ผลกระทบตอการคานํ้าตาลในตลาดโลกในอนาคต 

 นํ้าตาลที่ไดจากออยไฟไหมจะมีคุณภาพตํ่าและช้ืน 

 อาจทําใหถูกกีดกนัการคานํ้าตาลในตลาดโลก 

 และยังทําลายสิ่งแวดลอมของโลก 

ระยะท่ี 3 การเผาใบออยหลังการเก็บเกีย่ว เกษตรกรจะเผาใบออยเพื่อปองกันไฟไหมออยตอ 

 หลังจากที่มีหนองอกแลว ทําใหใสปุยงายข้ึนมีผลเสีย 

 ติดตามมาคือ 

  ความอดุมสมบรูณของดินลดลง อินทรียวัตถุและ 

 ธาตุอาหารพืชในดินถูกทําลาย หนาดินถูกชะลางได 

 งายเพราะไมมีใบออยปกคลุม ตองใสปุยเคมีมากข้ึน 

  ธรรมชาติขาดความสมดุล การเผาใบออยทําให 

 แมลงศัตรูธรรมชาติอาจถูกทําลาย 

ระยะท่ี 3 การเผาใบออยหลังการเก็บเกีย่ว  การตกคางของสารเคมกีําจัดวัชพืช แปลงออยที่มี 

 การเผาใบจะมีวัชพืชข้ึนมากกวาแปลงที่ตัดออยสด 

 ตองมีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากข้ึน กอใหเกิด 

 การตกคางในดินสูงข้ึน    

  เกิดปรากฏการณเรือนกระจก 

                                                                                                                               

สําหรับแนวทางการแกปญหาการเผาออยของเกษตรกรตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในลักษณะแบบบูรณา

การความรวมมือ ประกอบดวย เกษตรกร หนวยงานภาครัฐ คณะกรรมการออยและนํ้าตาล(กอน.)สมาคมชาวไร

ออย และโรงงานนํ้าตาล โดยวิเคราะหแบงออกเปนดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตร และดานการจัดการ แสดงดัง

ตารางที่ 2     
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ตารางท่ี 2 แนวทางการแกปญหาการเผาออยของเกษตรกร 

ประเภท การวิเคราะห 

 เทคนิค เศรษฐศาสตร การจัดการ 

 เกษตรกร    

- วางแผนการปลกูและการผลิตกบัหนวยงานราชการใหสอดคลองกับ    

ความตองการของโรงงานผลิตนํ้าตาล      

- เลือกพันธุที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นทีป่ฏิบัติดูแลรักษาอยางถูกตอง    

- เก็บเกี่ยวออยในระยะเวลาที่เหมาะสมตามชนิดพันธุออย    

- รีบนําออยที่ตัดแลวสงโรงงานทันท ี    

 หนวยงานภาครัฐ    

-  กําหนดแผนการปลกูและการผลิตออยรวมกบัเกษตรกรและโรงงาน    

นํ้าตาล    

- กําหนดพันธุออยที่เหมาะสมใหเกษตรกร    

- สงเสริมและสนับสนุนงานวิจยัพฒันาเครื่องจักรกลการเกษตร    

- กําหนดราคาออยตัดสดสูงกวาออยเผาใหมีสวนตางที่เห็นชัดเจน      

(เจนิรา ใจทานและคณะ, 2556)    

- กําหนดระเบียบวาดวยการตัดและสงออยใหแกโรงงานและตรวจสอบ    

คุณภาพออยอยางเปนทางการ    

- สนับสนุนการวิจยัการใชประโยชนจากออยเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑ    

ใหมๆ ในเชิงอุตสาหกรรม    

 หนวยงานภาครัฐ    

- จัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะถนนหนทางในไรออยใหสะดวกย่ิงข้ึน    

- ใหความรูแกเกษตรกรชาวไรออยในการตัดออยอยางมีประสิทธิภาพ    

โดยวางแผนการปลกูกอนการปลูกออย ปลกูจิตสํานึกไมเผาใบออย    

 คณะกรรมการออยและนํ้าตาล และสมาคมชาวไรออย    

- สนับสนุนงานวิจยัและปรับปรุงเครื่องตัดออยที่มีอยูใหมีความ    

คลองตัวเหมาะสมกบัวิธีการตัดและขนสงออยแบบไทย    

- จัดหารถบรรทกุออยใหเชาใหเพียงพอในการขนสงออยเขาสูโรงงาน    

- กําหนดระเบียบการจดทะเบียนชาวไรออย หวัหนากลุมชาวไรออย    

เพื่อใหการขนสงออยมีประสิทธิภาพและลดตนทนุการผลิต    

 โรงงานนํ้าตาล    

- จัดสรรโควตาหรือคิวตัดออยอยางยุติธรรมและกระจายอยางทั่วถึง    

โดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กๆ      

- ปรับปรุงการบริหารโรงงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจาก    

ปริมาณออยที่ตกคางเพื่อรอการนําไปผลิตเปนนํ้าตาล ซึง่ทําใหผลผลิต    

และความหวานของออยลดลง    
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ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการเผาออยของเกษตรกร 

1) คณะกรรมการออยและนํ้าตาล และสมาคมชาวไรออย ควรสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับการทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและมีคาจางสูง โดยเฉพาะเครื่องตัดออย   ให

เหมาะสมกับวิธีการตัดและขนสงออยในแตละพื้นที ่ 

2) ควรกําหนดราคาออยตัดสดใหสูงกวาออยไฟไหมอยางเปนรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงงาน 

3) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเจาหนาที่จากทางโรงงานนํ้าตาลควรรวมมือกันใหความรูแกเกษตรกร      ผู

ปลูกออยในการตัดออยอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนกอนการปลูกออย ปลูกจิตสํานึกในการไมเผา       

ใบออยและพยายามปองกันไมใหเกิดไฟไหมออย 

4) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเจาหนาที่จากทางโรงงานนํ้าตาลควรรณรงคใหเกษตรกรทราบถึงผลกระทบ

จากการเผาใบออยที่สรางผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5) สงเสริมเกษตรกรรายเล็กปรับเปลี่ยนวิธีการตัดออยโดยไมเผา เพราะเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองไมมากสามารถ

บริหารจัดการเพื่อลดการเผาออยและสงเสริมการตัดออยสดไดงายกวาเกษตรกรรายใหญ  

6) โรงงานนํ้าตาลควรมีการบริหารจัดการเรื่องของคิวรถออย ควรมีการกําหนดเวลาที่ตายตัวและไมนาน      

จนเกินไป จะสามารถชวยลดการเผาออยของเกษตรกรไดมากข้ึน 
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