หยุดเผาออย หยุดทําลายสิ่งแวดลอม
โดย คุณมนตชัย หนอสุวรรณ
หัวหนาเขตประสานงานออยและน้ําตาลทราย 1
ศูนยบริหารการผลิตฯ

บทนํา
กวา 5,000 ลานป ที่ดาวเคราะหโลกถือกําเนิดขึ้น และมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง ยาวนาน
จนกระทั่งมีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียก “ มนุษย “ ถือกําเนิดขึ้นมา นับแตนั้นสมดุลทางธรรมชาติเริม่ ถูก
ทําลาย มนุษยเปนสัตวโลกที่ทรงภูมิปญ
 ญาก็คิดคนหาวิธีที่จะเอาชนะธรรมชาติดวยเทคโนโลยี่ใหม ๆ
วิธีการบางอยางเปนการฝนกลไกของธรรมชาติอยางไมนาจะเปนไปได แนนอนเมื่อมนุษยชนะ
ธรรมชาติในฐานะผูแพยอมถูกทําลาย แตการตอสูยังไมยุติ ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญเกินกวาที่มนุษยจะ
คาดเดาได เมื่อธรรมชาติเริ่มทําการตอบโต...ในที่สุดแลว “ มนุษย “ จะเปนฝายพายแพอยาง
ถาวร…….
เมื่อเรารูวาในที่สุดแลวเราจะเปนฝายพายแพ เราควรจะหันมาใชวธิ ที างการทูตเจรจากับ
ธรรมชาติ หยุดทําลายแลวหาวิธีอยูรวมกันอยางสันติไมดีกวาหรือ……..
สภาวะโลกรอน
อุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหความรอนเกิดการ
สะสมบนพื้นผิวโลก สภาวะอากาศเริ่มแปรเปลี่ยนรุนแรงสุดจะคาดเดา ในบางพื้นที่เราตองประสพทั้ง
ภัยแลงและฝนตกหนักในปเดียวกัน น้ําแข็งขั้วโลกเริม่ ละลาย ระดับน้ําทะเลสูงขึน้ ไหลเขาทวมในพื้นที่
ราบริมฝง น้ําที่เคยเปนน้ําจืดเริ่มเปนน้ํากรอย น้ําที่เคยกรอยเริ่มเปนน้ําเค็ม หวงโซอาหารเริ่มถูก
ทําลาย มนุษยเปนผูบริโภคที่อยูบนสุดของหวงโซ ก็จะขาดแคลนอาหารและตายในที่สุด
กระจกที่หอหุมโลกเราอยูนี้ ประกอบดวยกลุมกาซ มีเทน สารทําความเย็น
คารบอนไดออกไซด เปนสวนใหญ คารบอนไดออกไซด เกิดจากการเผาไหมทุกชนิด เผาหญา
เผาถานหิน รวมทั้ง การใชน้ํามันเชื้อเพลิง โดยปรกติแลวพืชจะเปนตัวดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
แตเนื่องจากวาปาไมถูกทําลาย มีการเผามากขึ้นจึงมีคารบอนไดออกไซดมากเกินกวาทีธ่ รรมชาติจะดูด
ซับได กระจกที่ลอมรอบโลกเราอยูนี้ก็เริ่มเปนแผนหนา เก็บกักความรอนไดมากขึ้น ธรรมชาติขาด
สมดุลย ความแปรปรวนของสภาวะอากาศนับวันจะรุนแรงขึ้นเปนเงาตามตัว

หยุดเผาออย
นับวันจะมีการเผาออยกันมากขึ้น ปริมาณออยไฟไหมที่สงเขาหีบมีปริมาณออยสูงมาก
ขึ้นโดยในปการผลิต 2547/2548 ทั่วประเทศมีออยไฟไหม 47.47 % ในป 48/49 52.73 % และ
เพิ่มเปน 58.49% ในป 49/50 ในอดีตนั้นเกษตรกรชาวไรออยจะตัดออยสดเขาปอนโรงงานน้ําตาล
เปนสวนใหญ ออยไฟไหมมีนอยมาก ดังนั้นถามีออยไฟไหมเขาหีบ โรงงานน้ําตาลตองรีบนําเขาหีบ
โดยทันที เพราะออยไฟไหมถาทิ้งไวนาน จะทําใหเกิดความเสียหายใหกับโรงงานน้ําตาลและตัว
เกษตรกรชาวไรออยเอง แตในปจจุบนั นีก้ ารกลับตรงกันขาม ออยไฟไหมมีมากกวาออยสด โรงงาน
น้ําตาลไดนําออยสดเขาหีบกอนออยไฟไหม เพื่อสรางแรงจูงใจใหคนตัดออยสดมากขึ้น
เราตางทราบดีวาการเผาใบออย ก็เปนสวนหนึ่งที่ชว ยเรงสรางเรือนกระจกใหกบั โลกใบนี้
และยังมีผลเสียโดยตรงตอพี่นองชาวไรออย
การเผาออย เปนการทําลายระบบนิเวศในแปลงออย ไฟจะเผาผลาญทุกอยาง แมลงทุกชนิดทีอ่ ยูใน
แปลงออย ทั้งที่มีคุณประโยชนและไมมีประโยชน เปนสาเหตุหนึง่ ทําใหเกิดการ
ระบาดของหนอนกอศัตรูออย.....
การเผาออย เปนการทําลายสารอาหารและโครงสรางของดิน พื้นดินจะถูกดึงความชื้นทําใหดิน
แตกระแหง ก็ยิ่งเรงการระเหยของน้ําในดิน ยิ่งแปลงออยที่ไมสามารถจัดการระบบน้ํา
ได ก็ยิ่งเสี่ยงตออัตราการงอกของออยปลูกใหม ในออยตอก็ไมสามารถแตกกอเพิ่ม
หนอได
การเผาออย ทําใหน้ําหนักออยลด คาความหวานลดลง ยิ่งออยไฟไหมที่คางอยูในไรนานวัน ทั้ง
น้ําหนักและความหวาน จะลดลงอยางรวดเร็ว อันจะเปนการสงผลตอรายไดของพี่นอง
ชาวไรออย
การเผาออย ทําให ออยสกปรก เมื่อออยถูกไฟไหมน้ําตาลจะซึมมารวมตัวเปนยางเหนียว รอบๆ
เปลือกออยทําใหเศษดินทรายติดมากับลําตนของออย ทําใหเครื่องจักรของโรงงาน
น้ําตาลชํารุดเสียหาย ทําใหตองหยุดซอมบํารุงบอยครั้ง ยิ่งทําใหการหีบลาชา ออยก็
ยิ่งคางไรนานวัน และน้ําออยที่ไดจากออยเมื่อนํามาเคี่ยวเปนน้ําตาล จะทําใหได
น้ําตาลนอยใชระยะเวลาในการเคี่ยวนานขึ้น ก็จะ สงผลถึงราคาออยในที่สุด
การเผาออย ทําใหเกิดการกีดกันการคาในอนาคต ทุกวันนี้ปญ
 หาโลกรอนกําลังเปนปญหาทีค่ นทั้ง
โลกเริ่มวิตกกังวล โดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรปซึ่งเปนตลาดการคาสําคัญของโลก
ดังนั้นในอนาคตสินคาใดก็ตามที่กระบวนการผลิตกอใหเกิดภาวะโลกรอนตองไดรับการ
ตอตาน น้ําตาลก็จะเปนหนึ่งในสินคาเหลานี้ ถาเรายังไมเลิกเผาออย

ทําไมตองเผาออย
จากการออกสํารวจเก็บขอมูล ก็ทราบวาสวนใหญเกิดจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทางโรงงานน้ําตาลก็พยายามหาเครื่องจักร มาทดแทนแรงงานแตกย็ ังมีไมมากพอและไมสามารถ
ทดแทนแรงงานไดอยางสมบูรณ
แรงงานที่ใชตดั ออยนั้นมีการใชแรงงานจากตางถิ่น กับแรงงานพื้นบานแตกตางกันไปใน
แตละทองที่ ในจังหวัดแพร 50/50 อุตรดิตถ 60/40 สุโขทัย 80/20 จะสังเกตไดวาอัตราการใช
แรงงานตางถิน่ มากนอยขึ้นอยูกับขนาดของไรออย จํานวนแปลงออย ถาพื้นที่ใดมีการปลูกออยกัน
มากและไรมีขนาดใหญก็จะใชแรงงานจากตางถิ่นในอัตราที่สูง
ที่มาของแรงงาน
แรงงานสวนใหญ ไดจัดจางมาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตโดยเฉลี่ยมา
จากจังหวัด ขอนแกน ชัยภูมิ อุดรธานี อุบลราชธานี ประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปเจาของ
ไรออย ตองเดินทางไปหาแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ โดยทําการตกเขียวแรงงานเอาไว
โดยตองจายมัดจําแรงงาน หัวละ 3,000 - 4,000 บาท ( บางครั้งการติดตอผานนายหนาแรงงาน ก็
ตองเสียคานายหนาเพิ่มสวนมากเปนผูใหญบาน หรือกํานัน ) การปลูกออย 100 ไร ตองใชแรงงานเก็บ
เกี่ยวออย 15 – 20 คน จะตองจายเงินมัดจํานี้จํานวน 60,000 - 80,000 บาท ซึ่งคามัดจํานี้แรงงาน
ตองมาตัดออยใชหนี้ในภายหลัง เมื่อแรงงานขาดแคลน การตกเขียวแรงงานก็ตอ งมีขอตกลงกันกอนวา
จะใหไปตัดออยไฟไหม
ทําไมแรงงานชอบตัดออยไฟไหม
คาจางในการตัดออยปจจุบัน ( 49/50 ) คิดราคา ดังนี้ ออยไฟไหม 100 มัด ( มัดละ
13-15 ลํา ) ราคา 100 บาท ออยสด 100 มัด (มัดละ 13-15 ลํา ) เทากัน ราคา 120 บาท จะ
เห็นไดวาการตัดออยสดมีราคาสูงกวาออยไฟไหม 20 บาท หรือ แตการเก็บเกีย่ วออยไฟไหมใช
เวลานอยกวาในการเก็บเกีย่ วออยสดประมาณ 50 % โดยเฉลีย่ แรงงาน 1 คน จะตัดออยสดได 150 200 มัด /วัน นั่นก็คือแรงงานจะมีรายไดวันละ 180 - 240 บาท แตถาตัดออยไฟไหมแรงงานจะตัด
ได 225 - 300 มัด จะไดเงิน 225 - 300 บาท/วัน ดังนั้นจึงไมแปลกใจเลยที่ แรงงานจะเลือกตัด
ออยไฟไหม
ในสวนชาวไรออยเอง ก็ตองการใหออยตัวเองหมด กอนสงกรานต หรือ กอนฝนเปลี่ยน
ฤดูจะมาในชวงกลางเดือน มีนาคม และยิ่งแรงงานตัดออยไดเร็วก็ยงิ่ จะชําระเงินที่ไปตกเขียวคืนชาวไร
ไดเร็วขึ้น อันจะเปนการลดภาระดอกเบี้ยใหกับเจาของไรออยอีกทางหนึ่ง และตอมาการจางแรงงาน
เก็บเกี่ยวออย ยังมีการเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต นั่นคือจะไมมีการนับจํานวนมัด แตจะใชเปนแรงงาน
เหมาซึ่งแรงงานจะไดเงินมากนอยก็ขึ้นอยูกับปริมาณที่ตวั เองทําได เชนคิดคาตัดตามน้ําหนักออย คิด
คาตัดตามเนือ้ ที่ นั่นก็คือเปนแรงจูงใจใหแรงงานตัดออยมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของงาน อัน
ทําใหมีออยสกปรกยอดยาว เก็บเกีย่ วเขาสูโรงงานเปนจํานวนมาก และแนนอน ออยไฟไหมก็เปน
ทางเลือกของแรงงาน เพราะตัดไดเร็วกวาออยสด

การตัดออยสด
แตก็มีชาวไรออยหลายตอหลายคน ก็ใชวิธีการจูงใจใหแรงงานมาตัดออยสด โดยการจาย
คาจางแรงงานใหสูงขึ้น ใหรางวัลพิเศษ เจาของไรออยกับแรงงานตองอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร
เสมือนญาติ นอกจากนี้โรงงานน้ําตาลเองก็จัดหาเครื่องจักรเขามาชวยในการตัดออย แตก็ไมสามารถ
ทดแทนแรงงานไดโดยสมบูรณ ทั้งนี้การใชรถตัดออยตองมีการขยายรองออย เพื่อรองรับรถตัดออย
แปลงออยตองเปนผืนใหญเพื่อความสะดวกในการทํางานของรถตัดออย และที่สําคัญรถตัดออยมีราคา
แพงมาก ชาวไรออยไมสามารถจัดหาซื้อไดเอง โรงงานน้ําตาลก็พยายามหาแรงจูงใจใหชาวไรออยตัด
ออยสดใหมากที่สุด เชนมีการแจกของรางวัล ออยสดจะไดเขาหีบทันทีเมื่อเขามาถึงโรงงานน้ําตาล
แตก็ไมสามารถแกปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จ
การลดปริมาณออยไฟไหมเปนหนาที่ของทุกฝายในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
เราเชื่อวาถาทุกคนตระหนักในความรับผิดชอบที่มีตอสังคม ตอประเทศ ตอโลกใบนี้ การหยุดเผา
ออยไมใชเรื่องที่จะทําไดหรือไมได แตอยูที่ เราไดเริ่มตนกันหรือยัง

ดูแลดาวดวงนี้ใหดี เพราะเปนดาวดวงเดียวที่เรามีอยู

