
รายงานเร่ืองอ้อย sugar cane



“ออ้ย” เป็นพืชวงศเ์ดียวกบั ไผ ่หญา้และธญัพืช มีถ่ินก าเนิดในเขตร้อนของทวีป
เอเชีย ในล าตน้ออ้ยท่ีน ามาใชท้ าน ้ าตาลมีปริมาณซูโครสประมาณ 17-35%



“อ้อย”เป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส ำคัญของประเทศ 
เป็นวตัถดุิบหลกัท่ีผลิตน ำ้ตำลทรำยและพลงังำนทดแทน ท่ีมี
ควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่ำงมำก 
(เดลินิวส์ ออนไลน์ )

ประเทศไทย ผลิตน ำ้ตำลทรำยได้มำกเป็นอันดับ 5 
ของโลก และสง่ออกเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจำกบรำซิล



การส ารวจพืน้ทีป่ลูกอ้อย

โดยอาศยัขอ้มูล จากภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT8 ครอบคลุม
พื้น ท่ีส ารวจ จ านวน 47 จงัหวดั



ข้อมูลพืน้ทีป่ลูกอ้อย ทัว่ประเทศ จ านวน 10,988,489 ไร่ แบ่งเป็น

ออ้ยส่งโรงงาน 9,864,042 ไร่ ปลูกออ้ยท าพนัธ์ุ 1,123,821 ไร่ 



สามารถแบ่งเป็นรายจังหวดัได้ ดงันี้
ภาคเหนือ

ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยจ านวน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัแพร่ อุตรดิตถ ์สุโขทยั 
ตาก พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ์และเพชรบูรณ์ มีพ้ืนท่ีปลูกออ้ย 2,571,431 ไร่

รวมภาคเหนือ
พ้ืนท่ีปลูกออ้ย 2,571,431 ไร่
ปริมาณออ้ยทั้งหมด 24,687,554 ตนั
พ้ืนท่ีออ้ยส่งโรงงาน 2,541,017 ไร่
ปริมาณออ้ยส่งเขา้หีบ 24,394,770 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ีย 9.60 ตนั/ไร่



ภาคกลาง
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ย จ านวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัอุทยัธานี ชยันาท สิงห์บุรี 

ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขนัธ์ มีพ้ืนท่ี
ปลูกออ้ย ทั้งหมด 3,061,101 ไร่

รวมภาคกลาง
พ้ืนท่ีปลูกออ้ย 3,061,101 ไร่
ปริมาณออ้ยทั้งหมด 29,114,647 ตนั
พ้ืนท่ีออ้ยส่งโรงงาน 2,641,673 ไร่
ปริมาณออ้ยส่งเขา้หีบ 25,124,407 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ีย 9.51 ตนั/ไร่



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยจ านวน 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเลย หนองบวัล าภู อุดรธานี 

หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ีปลูกออ้ย ทั้งหมด 
4,750,671 ไร่

รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
พ้ืนท่ีปลูกออ้ย 4,750,671 ไร่
ปริมาณออ้ยทั้งหมด 44,221,977 ตนั
พ้ืนท่ีออ้ยส่งโรงงาน 4,137,059 ไร่
ปริมาณออ้ยส่งเขา้หีบ 38,510,307 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ีย 9.31 ตนั/ไร่



ภาคตะวนัออก
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยจ านวน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง และจนัทบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกออ้ย ทั้งหมด 605,286 ไร่

รวมภาคตะวนัออก
พ้ืนท่ีปลูกออ้ย 605,286 ไร่
ปริมาณออ้ยทั้งหมด 5,509,259 ตนั
พ้ืนท่ีออ้ยส่งโรงงาน 544,920 ไร่
ปริมาณออ้ยส่งเขา้หีบ 4,959,608 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ีย 9.10 ตนั/ไร่ 



รวมทั้งประเทศ
พ้ืนท่ีปลูกออ้ย 10,988,489 ไร่
ปริมาณออ้ยทั้งหมด 103,533,437 ตนั
พ้ืนท่ีออ้ยส่งโรงงาน 9,864,668 ไร่
ปริมาณออ้ยส่งเขา้หีบ 92,989,092 ตนั
ผลผลิตเฉล่ีย 9.43 ตนั/ไร่ 



แสดงการเปรียบเทยีบพืน้ทีป่ลูกอ้อยปีการผลติ แปลจากภาพถ่ายดาวเทยีม

ภาคตะวนัออก (แดง)
ภาคเหนือ (ชมพ)ู
ภาคกลาง (ฟ้า)
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ส้ม)
ผลผลิตออ้ยรวมทั้งประเทศ (เขียว)



ปริมาณอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ (ส่งโรงงาน)

ภาคเหนือ
ปริมาณ (ออ้ยสด) 7,960,763 ตนั
ปริมาณ (ออ้ยไฟไหม)้ 16,419,172 ตนั

รวม 24,379,936 ตนั

ภาคกลาง
ปริมาณ (ออ้ยสด) 8,513,381 ตนั
ปริมาณ (ออ้ยไฟไหม)้ 16,573,378 ตนั

รวม 25,086,759 ตนั



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ปริมาณ (ออ้ยสด) 15,559,050 ตนั
ปริมาณ (ออ้ยไฟไหม)้ 22,947,332 ตนั

รวม 38,506,382 ตนั

ภาคตะวนัออก
ปริมาณ (ออ้ยสด) 1,262,343 ตนั
ปริมาณ (ออ้ยไฟไหม)้ 3,714,676 ตนั

รวม 4,977,020 ตนั



รวมปริมาณอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ ส่งโรงงาน (รวมผลผลติทั้งประเทศ) 

รวมปริมาณอ้อยเข้าโรงงาน (ทั้งประเทศ)
ปริมาณ (ออ้ยสด) 33,295,538 ตนั
ปริมาณ (ออ้ยไฟไหม)้ 59,654,559 ตนั

รวม 92,950,098 ตนั



โรงงานน า้ตาลในประเทศไทย (รวมทั้งส้ิน 47 โรงงาน)

ภาคเหนือ มีโรงงาน (จ านวน 9 โรงงาน)

จังหวดัล าปาง 1 โรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลแม่วงั 

จังหวดัอุตรดติถ์ 2 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลอุตรดิตถ์
โรงงานน ้าตาลไทยเอกลกัษณ์

จังหวดัก าแพงเพชร 2 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลทรายก าแพงเพชร
โรงงานน ้าตาลนครเพชร

จังหวดันครสวรรค์ 2 โรงงาน 
โรงงานรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์
โรงงานน ้าตาลเกษตรไทย

จังหวดัพษิณุโลก 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลพิษณุโลก

จังหวดัเพชรบูรณ์ 1 โรงงาน 
โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม



ภาคกลาง มีโรงงาน (จ านวน 17 โรงงาน)

จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 1 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลปราณบุรี 

จังหวดัราชบุรี 2 โรงงาน 
โรงงาน โรงงานน ้าตาลราชบุรี
โรงงานน ้าตาลบา้นโป่ง

จังหวดักาญจนบุรี 7 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมมิตรเกษตร
โรงงานน ้าตาลไทยกาญจนบุรี
โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย
โรงงานไทยเพ่ิมพนูอุตสาหกรรม
โรงงานน ้าตาลท่ามะกา
โรงงานประจวบอุตสาหกรรม
โรงงานไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล



ภาคกลาง (ต่อ)

จังหวดัสระบุรี 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลสระบุรี

จังหวดัลพบุรี 1 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาล ที. เอน็.

จังหวดัสุพรรณบุรี 3 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลสุพรรณบุรี
โรงงานน ้าตาลมิตรผล
โรงงานน ้าตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง

จังหวดัสิงห์บุรี 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลสิงห์บุรี

จังหวดัอุทยัธานี 1 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลบา้นไร่



ภาคตะวนัออก มีโรงงาน (จ านวน 5 โรงงาน)

จังหวดัชลบุรี 4 โรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลชลบุรี
โรงงานน ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี
โรงงานสหการน ้าตาลชลบุรี
โรงงานน ้าตาลระยอง

จังหวดัสระแก้ว 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลและออ้ยตะวนัออก



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีโรงงานน า้ตาล (จ านวน 16 โรงงาน)

จังหวดับุรีรัมย์ 1 โรงงาน
โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์

จังหวดัมุกดาหาร 1 โรงงาน 
โรงงานสหเรือง

จังหวดัอุดรธานี 3 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม
โรงงานน ้าตาลเกษตรผล
โรงงานน ้าตาลกมุภวาปี

จังหวดัขอนแก่น 2 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลขอนแก่น
โรงงานน ้าตาลมิตรภูเวยีง

จังหวดัชัยภูม ิ1 โรงงาน 
โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม

จังหวดันครราชสีมา 3 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมโคราช
โรงงานอุตสาหกรรมอ่างเวยีน
โรงงานน ้าตาลครบุรี



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

จังหวดักาฬสินธ์ุ 2 โรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลอีสาน
โรงงานน ้าตาลมิตรผล(กาฬสินธ์ุ)

จังหวดัสุรินทร์ 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลสุรินทร์

จังหวดัมหาสารคาม 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลวงัขนาย

จังหวดัหนองบัวล าภู 1 โรงงาน 
โรงงานน ้าตาลเอราวณั



แผนที่
แสดงพ้ืนท่ีปลูกออ้ยและสถานท่ีตั้ ง
โรงงานน ้าตาลในประเทศไทย



การเผาอ้อย Black Carbon 

ไร่ออ้ยประกอบดว้ยใบสดและใบแห้ง 1.56 และ 2.45 ตนั/ไร่ ผลการ
ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวมและฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่า
ระหว่าง 17-121 และ 27-64 มคก./ลบ.ม. ขณะท่ีมาตรฐานคุณภาพอากาศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ก าหนดค่า
ฝุ่ นละอองรวมและฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ไม่เกิน 330 และ 
120 มคก./ลบ.ม. (ชยัวฒัน์ โพธ์ิทอง และ ปาจรีย ์ทองสนิท) 



การเผาวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรดงักล่าว 
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทหน่ึงท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ไดแ้ก่ อนุภาคฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก ควนั เถา้ เขม่า ฝุ่ นร าคาญ และก๊าซพิษต่างๆ เช่น 
คา ร์บอนมอนนอกไซด์  คา ร์บอนไดไซน์  และ
ไนโตรเจนไดออกไซน์ เป็นตน้ 



ผลกระทบต่างๆ  จากการเผาวสัดุเหลือใช้จาก
การเกษตร ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของเกษตรกรและ
ชุมชนใกลเ้คียงก่อให้เกิดความสกปรกเดือดร้อนร าคาญ 
เกิดการบดบงัทศันวิสัย ส่งผลกระทบต่อระบบ ทางเดิน
หายใจ ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ภายในไร่อ้อยทั้ งดินและ
แมลงท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนได
ออกไซน์ซ่ึงเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

นอกจากนั้ นยงัส่งผลเสียต่อการขายอ้อยของ
เกษตรกร การเผาออ้ยก่อนการเก็บเก่ียวท าให้ออ้ยสกปรก
มากข้ึน และอาจท าใหคุ้ณภาพของออ้ยลดลง



ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี พบวา่มีการเผาฟางขา้วและใบ
ออ้ย และมีการปล่อยมลพิษ คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO สูงกว่าปริมาณท่ี
ปล่อยจากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมถึง 14 เท่าตวั เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นสภาพ
การเผาท่ีไม่สมบูรณ์ ประกอบกับเป็นการเผาวสัดุท่ีมีความช้ืนสูง นอกจากจะ
สร้างมลภาวะทางอากาศแลว้ การเผายงัทาลายความอุดมสมบูรณ์ของดินทาให้ดิน
เส่ือมคุณภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย (ละอองดาวและธวชัชยั, 2548)

ผลกระทบจากการเผาใบอ้อย



“เผาออ้ย” ไม่เพียงจะก่อปัญหามลภาวะ ยงัท าให้น ้ าหนกัออ้ยท่ีขาย
ได้ลดลง ค่าความหวานของอ้อยน้อยลง ท าให้เกษตรกรรายได้น้อยตาม 
ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน เพราะการเผาท าให้อินทรียวตัถุในดินนอ้ยลง 
ดินทึบแน่นข้ึน ดินไม่อุม้น ้ า การเผาท าใหไ้ร่ออ้ยไม่มีใบคลุมดิน วชัพืชข้ึนง่าย  
มาแย่งอาหาร ท าให้ตอออ้ยแคระแกร็น แมลงศตัรูออ้ยมาวางไข่ เติบโตเป็น
หนอน ไปท าลายตอออ้ยได ้(กรมวิชาการเกษตร, 2550)



การสูญเสียไนโตรเจนจากการเผาอ้อย

การเผาออ้ย เป็นการท าลายปุ๋ย เพราะเศษซากใบออ้ยมีปุ๋ย
ไนโตรเจน 0.35-0.66% เท่ากบัเราเผาปุ๋ยท้ิงไปปีละ 35,000-66,000 
ตนั ไนโตรเจน ถา้ไม่มีการเผาออ้ยและเศษซากออ้ยทั้งประเทศจะท า
ให้ชาวไร่อ้อย สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีบ ารุงอ้อยได้ (ไทรัฐ 
ออนไลน์)



ปริมาณธาตุอาหารทีไ่ด้จากซากใบอ้อย

ธาตุอาหาร ร้อยละ กโิลกรัม/ใบอ้อย
แห้ง 1 ตัน

กโิลกรัม/ใบอ้อย 
แห้ง 2 ตัน

ปริมาณทีอ้่อยต้องการ
สร้างผลผลติ 12 ตัน

ไนโตรเจน 0.49 4.90 9.80 14.40

ฟอสฟอรัส 0.21 2.10 4.20 10.80

โพแทสเซียมซียม 0.58 5.80 11.60 30.80

PH 6.20 6.20 6.20



จากวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารท่ีส าคัญในเศษซากใบอ้อย
พบวา่ มีปริมาณธาตุ N 0.49 %  P 2.10 %  และ  K 5.80 % หากปรับปรุง
บ ารุงโดยการพรวนคลุกเคลา้เศษซากใบออ้ยซ่ึงมีปริมาณ 1 - 2 ตนัต่อไร่ 
ลงไปในดินจนมีการย่อยสลายแลว้ จะท าธาตุไนโตรเจนประมาณ 4.9 -
9.8 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัสประมาณ 2.1 - 4.2 กิโลกรัมต่อไร่ และ
โพแทสเซียมประมาณ 5.8 - 11.6 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ประหยดัปริมาณ
ปุ๋ยเคมีท่ีจะใส่ลงไปไดพ้อสมควร ซ่ึงเป็นผลดีท่ีไดรั้บนอกเหนือจากการ
ท่ีดิน มีปริมาณอินทรียวตัถุเพ่ิมสูงข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาล)
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