
 “Sufficient and Sustainable Agri-Sugar Cane from Small Farmers to Global Exporters ” 

                    สมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทย (สอนท.) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2526 (ค.ศ. 1983) 

 โดยมีวตัถุประสงค์หลกั 7 ประการ  ดังนี ้

          1. เป็นศูนย์ประสานงานของนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลของประเทศไทย 

          2. เสริมสร้างงานวชิาการอ้อยและนํา้ตาลและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

          3. ให้ความช่วยเหลอืในทางวชิาการแก่ชาวไร่อ้อย เพือ่ประกอบกจิการโรงงานนํา้ตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

          4. ร่วมมอืและประสานงานด้านวชิาการกบัหน่วยงานอืน่ ทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัและ 

                  อุตสาหกรรมต่อเนือ่ง 

          5. ศึกษาวจิยัและทดลองเพือ่ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ผลผลติของอ้อยและนํา้ตาลทราย รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก 

                  วตัถุพลอยได้จากอ้อยและนํา้ตาล 

          6. ดาํเนินการอืน่ในอนัทีจ่ะเสริมสร้างความก้าวหน้า และความมเีสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลในทุกด้าน 

          7. ให้การฝึกอบรมกบัผู้สนใจภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาล ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องทีเ่กีย่วกบั 

                   อ้อยและผู้ปลูกอ้อยทัว่ไป 

 

ความภูมใิจของวงการออ้ย-นํา้ตาลไทย 

ดนัโมเดล‘ไรอ่อ้ยพอเพยีง’ขึน้เวทโีลก    

40 ชาตปิลืม้ผลการประชุมนกัวชิาการออ้ยและนํา้ตาลนานาชาต ิ 
คร ัง้ที ่29 

                      นายเชิดพงษ์ สิริวชิช์ ประธานคณะกรรมการอาํนวยการจดัประชุม

นักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลนานาชาตแิละนายกติต ิ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวชิาการ

อ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกนัแถลงข่าว สรุปผลการประชุมทีป่ระเทศ

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลนานาชาต ิ คร้ังที ่ 29 

ระหว่างวนัที ่ 5-8 ธันวาคม 2559 ที ่ จ.เชียงใหม่ ซ่ึงมผู้ีเข้าร่วมกว่า 2,000 คน จาก 47 

ประเทศทัว่โลก โดยทีป่ระชุมได้ให้ความสนใจประเดน็การทาํไร่อ้อยแบบพอเพยีง ตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ซ่ึง

มคีวามสําคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลของไทย เพราะทาํให้

เกษตรกรรายเลก็สามารถอยู่รอด และสามารถเป็นผู้ส่งออกระดบัโลกได้ 
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จดหมายข่าว            ปีที ่1  ฉบับที ่ 1 ( เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 ) 

       ทุกประเทศทีเ่ข้าร่วมยงัได้ช่ืนชมการจดังานทีท่าํได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ

ในทุกๆด้าน ทั้งการจดันิทรรศการ การจดังานแสดงสินค้าในรูปแบบเจรจาธุรกจิ ซ่ึง

ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ผลติอุปกรณ์ ตลอดจนกลุ่ม

ธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง หรือแม้แต่ด้านวชิาการทีม่ผู้ีส่งผลงานมาร่วมงาน 267 เร่ือง ทาํให้

นักวชิาการและนักวจิยัรุ่นใหม่มโีอกาสนําเสนอผลงาน แลกเปลีย่น แสดงความ

คดิเห็น สร้างความสัมพนัธ์ สร้างเครือข่ายกบันักวจิยัระดบัโลกทีเ่ข้ามาเพือ่ต่อยอดใน

การสร้างงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์ต่อไปในอนาคต   และทีสํ่าคญัตวัแทนผู้ส่งผลงานจาก 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย 10 คนได้รับคดัเลอืกให้

รับรางวลั Best Papers และ Best 

Posters Award จาก 4 สาขาได้แก่

สาขาการเกษตร สาขาชีววทิยา สาขา

โรงงาน และสาขาผลติภัณฑ์พลอยได้ 

 



ผลการประชุม ISSCT 2016 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่                 พธีิเปิด  ได้รับเกยีรตจิาก ดร.สุรินทร์  พศิสุวรรณ 

     งานประสบความสาํเร็จอยา่งดียิง่ มีกิจกรรมต่างๆดงัเช่น                บรรยายพิเศษเร่ือง “ Sustainability  of  Cane  Growers  and 

Pre-congress  มีผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 220 คนจาก  29 ประเทศ                                                         their  Environment ”   

Congress     มีผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 2,115 คน จาก  47 ประเทศ 

     - ภาคบรรยาย    มีผลงานเสนอจาํนวน    45   เร่ือง 

     - ภาคโปสเตอร์  มีผลงานเสนอจาํนวน  239  เร่ือง 

Exhibition  มีบริษทัทั้งในและจากต่างประเทศจาํนวน 74  บูท 

Post-congress มีผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน  96  คน  จาก  17 ประเทศ 

 

 

PRE-CONGRESSระหว่างวนัที่ 2-4 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตรขอนแก่น โรงงานนํา้ตาลมิตรภูเขียว อุทยานวจิัยมิตรผลและบริษทันํา้ตาลขอนแก่น จํากดั  

 

 

 
 

 
    CONGRESS ระหว่างวนัที่ 5 – 8  ธันวาคม  2559  ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 
       POST CONGRESS ระหว่างวนัที่ 9 - 11 ธันวาคม ศึกษาดูงานโรงงานนํา้ตาลทิพย์สุโขทัย บริษทั เกษตรไทยอนิเตอร์เนช่ันแนลชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
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อย่าลมืหลกัการทีว่่า   นํา้ตาลสร้างในไร่อ้อย  โรงงานช่วยเปลีย่นนํา้ตาลในอ้อยเป็นนํา้ตาลทราย 

                                      ปีน้ี..ปริมาณอ้อยลดลงแต่คุณภาพดีขึน้..ส่งผลผลติน้ําตาลได้มากขึน้ 

                                           ถงึวันที ่2 มีนาคม   ปริมาณอ้อยลดลงจากปีทีแ่ล้วเกอืบแปดล้านตัน 

                                                    แต่มีความหวาน( ค่า CCS )  สูงกว่าปีทีแ่ล้ว  0.4 

                                                           ผลติน้ําตาลได้มากขึน้กว่าปีทีแ่ล้ว 4.4 กโิลกรัมต่อตันอ้อย 

                                         น่าจะได้ข้อคดิ...ปลกูอ้อยเอาปริมาณอย่างเดียวไม่พอ...... 

                                                                                      .......ต้องดูแลให้ได้อ้อยคุณภาพดีด้วย     

                                         น่าจะยิง่ดีมากขึน้ถ้าช่วยกนัเพิม่ผลผลติอ้อยให้ได้  15-20 ตันต่อไร่ 

                                                                                      และดูแลให้ได้อ้อยหวานถงึ  13  CCS. 
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มติรผล จบัมอื สกว. ปัน้นกัวจิยัสูเ่ศรษฐกจิชวีภาพ รบันโยบาย 4.0 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 --- กลุ่มมิตรผล และสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัย

และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการวิ จัยด้าน

เทคโนโลยชีีวภาพสําหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด เพื่อสร้าง

นวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลไทยสู่เศรษฐกิจ

ชีวภาพ ผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ( New S-Curve ) 

เพื่อสร้างวงจรการเติบโตแบบก้าวกระโดดคร้ังใหม่ มุ่ ง

ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด้ ว ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี

 สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0 

 แวดวงอ้อยหวาน-น้ําตาลสูง 

https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/photos/pcb.1464272573591735/1464271976925128/?type=3
https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/photos/pcb.1464272573591735/1464272183591774/?type=3
https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/photos/pcb.1464272573591735/1464272120258447/?type=3
https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/photos/pcb.1464272573591735/1464272080258451/?type=3


บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตั ิ ขอทววีฒันา                                                                                       ทีป่รึกษา : นายกติต ิ ชุณหวงศ์  นายกสมาคม 

สมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศไทย   :                www.tssct.org                             e-mail address  :  tssctinfo@gmail.com 

สมาคมนกัวิชาการออ้ยและนํ้าตาลแห่งประเทศไทย  

อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4 ห้อง 3410 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ : 50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

                 กรุณาส่ง 

  .......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

การประชุมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลนานาชาต ิ คร้ังต่อไป จดัทีป่ระเทศอาร์เจนตนิา “ XXX ISSCT CONGRESS ” 
             ประเทศอาร์เจนตินาได้รับเลอืกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ISSCT คร้ังที่ 30 ต่อจากประเทศไทย โดยสมาคม Sociedad  Argentina de 

Técnicos de la Caña de Azúcar (SATCA).  การประชุมจะจัดขึน้ที่เมือง Tucuman ในเดอืนมิถุนายน ปี 2019 โดยจะมีการจัด Pre-Congress Tour 

ขึน้ที่บริเวณเมือง Tucuman และจัด Post-Congress Tour ที่บริเวณเมือง Jujuy ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Tucuman. แม้ว่าประเทศอาร์เจนตนิา

ได้เป็นสมาชิกของ ISSCT มาเป็นเวลานานแล้วและได้เคยจัดประชุม workshops มาบ้าง  แต่นี่เป็นคร้ังแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด ISSCT 

Congress   ประเทศอาร์เจนตินามีพืน้ที่ปลูกอ้อยเป็นอนัดบั 3 ของอเมริกาใต้ รองจากประเทศบราซิลและโคลมัเบีย 

 

  

 

 

 
                           ดร.โสภณ  อุไรชุน   
                        ISSCT Executive Committee 
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       ขอแสดงความยนิด.ี.....  ผศ.ดร.โสภณ  อุไรช่ืน จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น

กรรมการบริหารสมาคมนกัวชิาการออ้ยและนํ้ าตาลนานาชาติโดยมีวาระ 6 ปี    กรรมการชุดใหม่ของ ISSCT 

Executive  Committe ประกอบดว้ย Sanjay Awasthi (India), Frederick Botha (Australia), Juan Carlos Mirande 

(Argentina), Salem Saumtally (Mauritius) and Sopon Uraichuen (Thailand). 

Section(s) Location Proposed Theme Tentative 
Dates 

Agronomy/ 

Ag. Engineering 

Réunion Sustainable agriculture 
and extension 

September 
2018 

Breeding/ 

Molecular 
Biology 

Okinawa, 
Japan 

Essential improvement of 
sugarcane to overcome 
severe natural 
environment 

May-
November 
2018 

Entomology Belle Glade, 
Florida USA 

Solving regional arthropod 
management challenges 
in a global world 

December 
2018 

Pathology Coimbatore, 
India 

Challenges and advances 
in sugarcane pathology 

September 
2018 

Factory Cali, Colombia The competitive factory 
from an engineering point 
of view 

September 
2018 

Co-Products Campinas, 
Brazil 

To be announced Early 2018 

Management Tucuman, 
Argentina 

To be announced June 2019 

WORKSHOPS 2017-2019 
กจิกรรมการประชุมของ ISSCT  ช่วง  3  ปีข้างหน้า 
The tentative program for the forthcoming inter-congress period is as follows: 

....มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที่ 14 มีนาคม 2560      เหน็ชอบในหลกัการของ

ขอ้เสนอการปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมออ้ยและน้ําตาลทราย ใน  5 เรื่อง คอื 1.การ

ปรบัปรุงพ.ร.บ.ออ้ยและน้ําตาลทราย  2.การเพิ่มผลติภาพออ้ยและน้ําตาลทราย  3.การ

กาํหนดตน้ทนุมาตรฐานออ้ยและน้ําตาลทราย 4.การรกัษาเสถยีรภาพกองทนุออ้ยฯ. 

และ 5.การจดัต ัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาออ้ยและน้ําตาลทราย 


	                    สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สอนท.) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2526 (ค.ศ. 1983)� โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 7 ประการ  ดังนี้�          1. เป็นศูนย์ประสานงานของนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย�          2. เสริมสร้างงานวิชาการอ้อยและน้ำตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง�          3. ให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการแก่ชาวไร่อ้อย เพื่อประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง�          4. ร่วมมือและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ�                  อุตสาหกรรมต่อเนื่อง�          5. ศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตของอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก�                  วัตถุพลอยได้จากอ้อยและน้ำตาล�          6. ดำเนินการอื่นในอันที่จะเสริมสร้างความก้าวหน้า และความมีเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในทุกด้าน�          7. ให้การฝึกอบรมกับผู้สนใจภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับ�                   อ้อยและผู้ปลูกอ้อยทั่วไป�
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