
รางวลัชนะเลิศ  ไดแ้ก่...ทีม คณุหมอออ้ย

ช่ือผลงาน: Gen-treat แผ่นพลาสเตอรปิ์ดแผลจากเซลลูโลสออ้ย

โดยนิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต

บางเขน ประกอบดว้ย นายกายพิพฒัน ์ฐานะพิศุทธ์ิ นางสาวอภิชา วิจิตร

จรรยา นายพีรายุ ชูบุญราษฏร์ และนายศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล

แผ่นปิดแผลในตลาดปัจจุบนัมีการเติมสารฆ่าเช้ือเช่น Povidone

iodine หรือ Silver nano ซ่ึงมีพิษและย่อยสลายไดย้ากตามธรรมชาติท า

ใหส่้งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้ และยงัตอ้งน าเขา้แผ่นปิดแผลจากต่างประเทศ

เป็นจ านวนมาก

จึงเป็นท่ีมาของทีมคุณหมอออ้ยในการพฒันาแผ่นปิดแผลทดแทนแผ่น

ปิดแผลชนิดเดิมในทอ้งตลาด ไปสู่แผ่นปิดแผลจากธรรมชาติท่ีไดพ้ฒันาต่อ

ยอดจากออ้ย โดยการดึงเอาเอนไซมจ์ากน ้าตาลสดจากตน้ออ้ย มาผสานกบั

แผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสเพ่ือผลิตเป็นไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์ เพ่ือท าใหมี้ฤทธ์ิ

ในการฆ่าเช้ือโรค โดยมีช่ือว่า แผ่นปิดแผล Gen-Treat โดยมีคุณสมบติัคือ

1. ป้องกนัการติดเช้ือ ฆ่าเช้ือโรค และลดรอยแผลเป็น

2. สามารถดดูซึมของเหลวไดดี้

3. ผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 100%

4. สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ

จึงเป็นท่ีคาดว่าจะสามารถผลิตข้ึนเพ่ือใชท้ดแทนแผ่นปิดแผลตาม

ธรรมชาติไดดี้กว่า    และช่วยสมานแผลไดดี้กว่าแผ่นปิดแผลชนิดเดิมใน

ทอ้งตลาดปัจจุบนั

เปิดใจ..นายกสมาคมนักวชิาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย

จดหมายข่าว1

:

แนวคิดของนายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน า้ตาลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน : 
นายกิตติ ชุณหวงศ์ ที่ต้องการให้สมาคมฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้วงการอ้อยและน า้ตาลของ
ประเทศไทยเติบโตและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้   โดยที่อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลของ
ไทยจะต้องอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน

โดยนายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน า้ตาลแห่งประเทศไทย  
ได้กล่าวถึงความส าคัญในการจัดงานประชุมวิชาการอ้อยและน า้ตาลนานาชาติ  ครัง้ที่ 29 ที่ผ่านมา  
ที่เชียงใหม่ว่า  ประเทศไทยได้แสดงให้เหน็ถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้น าในเร่ืองอ้อย
และน า้ตาลของไทย ตัง้แต่ต้นน า้จนถึงปลายน า้ ไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุอ้อยประเภทต่าง ๆ การจัดการดิน
และน า้ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด   ไปจนถึงใช้เคร่ืองจักรขนาดเล็ก ส าหรับเกษตรกรรายย่อย และ
โรงงานน า้ตาลในยุคใหม่ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีในการน าผลผลิตอ้อยทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ 
โดยไม่มีส่วนใดเหลือทิง้ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงาน 
และการควบคุมการผลิตด้วยระบบจีพีเอส นอกจากนีย้ังเป็นการเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการอ้อย
และน า้ตาลของไทย ได้มีโอกาสน าเสนอสินค้าออกสู่สากลมาขึน้อีกด้วย

“ที่ส าคัญการประชุมครัง้นี ้ยังได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยของไทยได้เข้าชม
งาน ท าให้ได้รับรู้และรับทราบเทคโนโลยีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน ามาใช้ปรับปรุง 
พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทัง้ในเร่ือง
ของพันธ์ุอ้อย เคร่ือง จักร การจัดการน า้ ดิน ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว รวมถึงการขนส่ง”

การสรา้งนักวจิยัรุ่นใหม่ NEW YOUNG BLOOD RESEARCHERS

Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

"นวตักรรมความคดิ พลกิชีวิตสู่อนาคต" 

ปีที ่1 ฉบับที ่2 ( เดือนเมษายน ถึง มถุินายน พ.ศ. 2560 ) ฉบบัปิดหีบ



บทความวชิาการและงานวจิยัดา้นออ้ยและน ้าตาล2
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เกษตรแม่นย าสงู (Precision Agriculture) เป็นแนวคิดท่ีว่า พืชพนัธุ ์

ท่ีปลูก และ สภาพลอ้มรอบ (ดิน น ้า แสง อากาศ) ในไร่นา         มีความแตกต่างกนั 

สภาพแวดลอ้มรอบท่ีแตกต่างน้ี มีผลใหก้ารเกิดผลผลิต แตกต่างกนัได ้ดงันัน้การปรบั

การดแูลใหเ้หมาะสมกบั สภาพท่ีแตกต่างนัน้ จะท าใหส้ามารถสรา้งผลผลิต อย่างมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด



นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี ประธานคณะท างานดา้นประชาสมัพนัธข์อง 3

สมาคมโรงงานน ้าตาลทราย กลา่ววา่ คาดวา่ปริมาณออ้ยเขา้หีบในฤดู

การผลิตปีหนา้ 2560/61 น่าจะดีกวา่ปีน้ีซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 93 ลา้น

ตนัออ้ย เน่ืองจากอุตสาหกรรมน ้าตาลทรายไดป้ระเมินภาพรวมการ

เพาะปลูกออ้ยประจ าฤดูการผลิตปีน้ีท่ีไดเ้ร่ิมตน้เพาะปลูกตัง้แตเ่ดือน

มีนาคมท่ีผา่นมา พบวา่มีโอกาสจะดีกวา่รอบการผลิตของปี 2559/60

เพราะเร่ิมมีฝนตกในพ้ืนท่ีปลูกออ้ย

“คาดการณว์า่ปีน้ีจะมีปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน สง่ผลดีตอ่ตอ

ออ้ย ขณะเดียวกนัพบวา่ชาวไร่ออ้ยหลายรายเตรียมพ้ืนท่ี

เพาะปลูกและลงตอออ้ยใหม่ เพ่ือหวงัผลผลิตตอ่ไร่เพ่ิมข้ึน

นอกจากน้ี ชาวไร่บางรายไดข้ยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก เน่ืองจาก

มองแนวโนม้ราคาน ้าตาลโลกอยูใ่นเกณฑดี์”

 สรุปปิดหบีอ้อยของโรงงานน า้ตาล ฤดูหบีปี 2559/60

4 พฤษภาคม 2560  โรงงานน า้ตาลปิดหีบหมดแล้ว    โรงงานน า้ตาลปรานบุรีปิดเป็นโรงสุดท้าย
ปีนีป้ริมาณอ้อยเข้าหีบทัง้หมด 92.95 ล้านตัน   ลดลงจากปีที่แล้วที่มีอ้อยเข้าหีบ 94.05  ล้านตัน

อ้อยปีน้ีหวานกว่า...มีค่าCCS.เฉล่ีย 12.27   สูงกว่าปีท่ีแล้ว(ท่ีมีค่า 11.95) ถงึ 0.32 CCS
ได้ผลผลิตน า้ตาลเฉล่ีย 107.90 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ขณะท่ีปีที่แล้วได้ 104.1 กิโลกรัมต่อตันอ้อย
คิดเป็นปริมาณน า้ตาลที่ผลิตได้ทัง้สิน้ 10.029 ล้านตัน ปีที่แล้วผลิตได้  9.8 ล้านตัน
แม้ว่าปริมาณอ้อยลดลง 2.9 ล้านตัน  แต่ผลผลิตน า้ตาลยังได้มากกว่าปีที่แล้วถงึ 0.229 ล้านตัน
ปีนี.้.โรงงานน า้ตาลทางภาคอิสานมีประประสิทธิภาพการผลิตน า้ตาลสูงขึน้  อ้อยก็มีความหวานมากขึน้
อ้อยท่ีมีความหวานสูงสุดอยู่ท่ีโรงงานมิตรผล(กาฬสินธ์ุ)  มีค่าCCS เฉล่ียถงึ 13.53
ปีนีอ้้อยไฟไหม้ยังสูงถงึ 64.2 % ปีหน้าถ้าลดอ้อยไฟไหม้ลง น่าจะได้ผลผลิตน า้ตาลต่อตันอ้อยสูงขึน้กว่าปีนี ้
ตัวเลขสุดท้ายของประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน  รอสรุปอย่างเป็นทางการ..ช่วงนีเ้ข้าฤดูละลายน ้าตาล
รณรงค์ช่วยกันดูแลอ้อยในไร่ให้ได้ค่าCCSสูงถงึ 14  ช่วยกันตัดอ้อยสด..ลดการเผาอ้อยลง

ช่วยกันครับ...น า้ตาลสร้างในไร่อ้อยเท่านัน้...ชาวไร่เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้อ้อยหวานขึน้ได้

ข่าวสารวงการอ้อยและน า้ตาล

3 แวดวงอ้อยหวาน-น ้าตาลสูง

              การเปิดหีบอ้อยฤดูผลิตปี 2559/60 ที่เร่ิมต้นเปิดหีบตัง้แต่ ธ.ค. 60 แม้ว่าผลผลิตอ้อยจะตกต ่ากว่าฤดู
ผลิตที่ผ่านมาแต่ภาพรวมต่างๆ ก็ยงัเป็นปัจจัยบวกที่จะท าให้ราคาอ้อยขัน้สุดท้ายของปี 59/60 นีจ้ะอยู่ใน
ระดับสูงกว่าราอ้อยขัน้ต้นที่ก าหนดไว้ 1 ,050 บาทต่อตัน และชาวไร่อ้อยจะได้รับเงนิเพิ่มจากโรงงาน  
       การเปิดหีบอ้อยฤดูผลิตปี 59/60 ที่เร่ิมตัง้แต่ 6 ธ.ค. 59 จนถงึขณะนีภ้าพรวมส่วนใหญ่ปิดหีบแล้วเหลือเพียง 
2-3 แห่งที่เก็บเกี่ยวอ้อยที่ตกค้าง ท าให้สมาคมโรงงานน า้ตาลทรายประเมินว่าอ้อยเข้าหีบฤดูนีจ้ะได้ไม่เกิน 93 
ล้านตัน ต ่ากว่าฤดูหีบปีที่แล้วที่มีอ้อยเข้าหีบ 94.5 ล้านตันอ้อยแต่คุณภาพผลผลิตอ้อยในปีนีถ้อืว่าอยู่ในเกณ ์ที่
ดี ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตน า้ตาลของโรงงานทุกแห่งส่งผลดีต่อผลผลิตน า้ตาล
ทรายต่อตันอ้อย (ยลิด์) เพิ่มขึน้เป็น 107.9 กิโลกรัม เทียบกับระยะเวลาหีบอ้อยปีก่อนที่มียลิด์อยู่ที่ 104.1 
กิโลกรัมหรือเพิ่มขึน้ประมาณเกือบ 4 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตน า้ตาลทรายได้แล้ว 10 ล้าน
ตัน สูงกว่าปีก่อนที่ผลิตน า้ตาลทรายได้เพียง 9.8 ล้านตัน  



วตัถุเจือปนทีใ่ช้ให้ความหวานแทนน า้ตาล
วตัถุเจือปนให้ความหวานแทนน า้ตาล หรือสารให้ความหวาน

เทียม (Artificial sweetening agent) ได้แก่ สารที่สังเคราะห์ขึน้มาโดยกรรมวธีิ
ทางวทิยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติให้รสหวานคล้าย หรือเหมือนน า้ตาลทรายที่เรา
บริโภค ซ่ึงมีทั้งชนิดที่มีความหวานใกล้เคยีงกบัน า้ตาลทราย และมีความหวานนับเป็น
ร้อยหรือพนัเท่าของน า้ตาลทราย การที่มีการน าเอาสารให้ความหวานชนิดอ่ืน มาใช้
แทนน า้ตาลในอุตสาหกรรมอาหาร หรือใช้ในการปรุงรสอาหารในครัวเรือนนั้น มา
จากสาเหตุหลายประการ คือ
 เพ่ือลดปริมาณการบริโภคน า้ตาล ซ่ึงเป็นสารพวกคาร์โบไฮเดรท ส าหรับผู้ที่

ต้องการลดหรือจ ากดัปริมาณแคลอร่ีจากอาหาร ซ่ึงได้แก่ ผู้ที่ต้องการควบคุม
น า้หนัก หรือใช้กบัผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการจ ากดัปริมาณน า้ตาลในร่างกาย
เพราะสารที่ให้ความหวานเทียมนี้ จะไม่ต้องใช้อนิซูลนิ (Insulin) ในขบวนการเม
ตะโบไลซ์ เหมือนกบัน า้ตาล

 ในช่วงที่น ้าตาลทรายในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น และบางเวลาในบางประเทศ
ปริมาณน ้าตาลทรายไม่พอกบัความต้องการของผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนการผลติ
บางอตุสาหกรรมจึงน าสารที่ให้ความหวานเทียมมาใช้แทนน ้าตาล เพราะสาร
เหล่านี้มีราคาต ่ากว่าน ้าตาลมาก เมื่อเทียบกบัปริมาณที่ใช้ ให้ได้รสหวานเท่า กนั

 เน่ืองจากอาหารบางชนิดจ าเป็นต้องมีรสหวาน แต่ไม่ต้องการส่วนประกอบที่เป็น
คาร์โบไฮเดรท เพราะจะท าให้อาหารนั้นเส่ือมคุณภาพได้ง่าย เช่น น า้ปลา ซีอิว๊
หรือยา เป็นต้น

มุมเร่ืองน่ารู้เก่ียวกับความหวาน......     รู้หรือไม่...หวานกว่าน ้าตาลทราย ก็มีนะ!4

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

วตัถุเจือปนให้ความหวานแทนน า้ตาล ที่นิยมใช้นั้นมี              
มากมายหลายชนิด เช่น

 โซเดยีมไซคลาเมท (Sodium cyclamate) มีความหวาน 30 
เท่าของน า้ตาลทราย

 ดลัซิน (Dulcin) หรือซูครอล (Sucrol) มีความหวาน 200
เท่าของน า้ตาลทราย

 ซัคคาริน (Saccharin) มีความหวานเป็น 500 เท่าของ
น า้ตาลทราย ส่วนในรูปของโซเดยีมซัคคารีน ซ่ึงเป็นรูปที่
นิยมใช้ มีความหวานประมาณ 300-500 เท่าของน า้ตาล
ทราย

 ซอร์บิทอล (Sorbitol) มีความหวานน้อยกว่าน า้ตาลทราย
คือประมาณ 1/2 - 2/3 เท่าของน า้ตาลทราย

 สติวโิอไซด์ (Stevioside) มีความหวานประมาณ 150-300
เท่าของน า้ตาลทราย

 ไซลทิอล (Xylitol) มีความหวานเท่ากบัน า้ตาลทราย
 ไดโซเดยีมกลซิีลริซิเนต และไตรโซเดยีมกลซิีลริซิเนต มี

ความหวาน 4,000 เท่าของน า้ตาลทราย
 แอสปาร์เทม มีความหวาน 200 เท่าของน า้ตาลทราย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กล้าณรงค์  ศรีรอต อุปนายกสมาคมฯที่ได้รับการ
แต่งตัง้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


