
ความพร้อมของอ้อย-โรงงานน้ําตาล ฤดูการผลิตปี2560/61

จดหมายข่าว1 ปีที ่1 ฉบับที ่4 ( เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 )

ชวงเวลานับถอยหลัง Countdown ท่ีจะเขาสูฤดูการหีบออย

ประจําป 60/61 ของเกษตรกรชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลท้ัง 54 แหง

ในประเทศไทย กําลังจะเร่ิมขึ้นแลว โดยคาดการณปริมาณออยรวมท้ัง

ประเทศ 105 ถึง 110 ลานตัน ความสมบูรณและผลผลิตออยตันตอไร

คอนขางดีกวามาตรฐานเนื่องจากมีฝนตกอยางสม่ําเสมอ มีงานหลาย

อยางท่ีตองทํา Do Nowและตองคิดในเชิงรุก Proactive โดยแผนงาน

และกิจกรรมของแตละโรงงานน้ําตาลอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ 

Business Model / Business Strategy และ Supply Chain เชน การ

สํารวจแปลงออยน้ําทวมเสียหายเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร การประเมินตัน

ออยตอไรตอแปลงเพ่ือวางแผนสั่งตัด การเตรียมแปลงออยและจัดลําดับ

การตัดดวยแรงงานและรถตัดออย       การวิเคราะหอายุและคา Brix 

ของน้ําออยเพ่ือรักษาคุณภาพ การเตรียมฐานขอมูลระบบ GIS สําหรับ

แปลงท่ีจะเก็บใบออย การเตรียมเงินสงเสริมในการรับสงแรงงานและ

ซอมแซมรถบรรทุกออย การเตรียมแปลงพันธุและแปลงปลูกออยขามแลง

สําหรับป 61/62 การเตรียมเงินสงเสริมเพ่ือบํารุงตอหลังตัดออย 60/61  

การออกแบบและวางแผนแปลงออยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยผูเชี่ยวชาญ 

การจัดประชุมเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือใหความรูดานการเก็บเกี่ยว

วันเปดหีบออยปนี้  : 1 ธันวาคม 2560

กลุมอุตสาหกรรมน้ําตาล ลุยสํารวจความตองการ

แรงงานดานวิชาชีพ คาดพรอมรับบุคลากรเสริมทัพกวา

1,000 ตําแหนง เตรียมเสนอ สอศ. ออกแบบหลักสูตรปน

บุคลากรเขาสูตลาด

3 สมาคมโรงงานนํ้าตาล เรงสํารวจความตองการแรงงานสายวิชาชีพใน

ภาคอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเน่ือง กอนถก สอศ.

ออกแบบหลักสตูรภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ เพ่ือปนนักศึกษาอาชีวะระดับ

ปวส. ปอนโรงงานนํ้าตาลและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง คาดมีความตองการ

ดานบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรมกวา 1,000 ตําแหนง หวังเปดรับนักศึกษา

เขาอบรมหลักสตูรไดในปการศึกษา 256 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธาน

คณะทํางานดานประชาสมัพันธของ 3 สมาคมโรงงานนํ้าตาลทราย เปดเผย

วา หลังจาก 3 สมาคมโรงงานนํ้าตาลทราย ไดแก สมาคมโรงงานนํ้าตาล

ไทย สมาคมผูผลิตนํ้าตาลและชวีพลงังานไทย สมาคมการคาอุตสาหกรรม

นํ้าตาล ไดลงนามขอตกลงความรวมมอื (MOU) กับสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนระยะเวลา 3 ป

เพ่ือรวมกันพัฒนาบุคลากรวิชาชีพระดับอาชวีศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ซ่ึง

เปนโปรแกรมการศึกษาสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือ ปวส. ที่จะปอนแรงงานวิชาชีพเขาสูภาคอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล

ทรายรวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่อง

หลักสูตรความปลอดภัย สําหรับนํ้าตาลมิตรผล

ประชุมระดมสมองเพ่ือแกปญหาการระบาด

ของวัชพืชรายแรงในออย

กําลังการผลิต Crushing Capacity ของโรงงานนํ้าตาลในประเทศไทยทั้ง 54 แหง

เมื่อรวมกันจะหีบออยไดมากกวา 1 ลานตันตอวัน การใชประโยชนทรัพยสินของ

ประเทศที่เอกชนไดลงทุนน้ี ยังมีความคุมคานอย เน่ืองจากโรงงานนํ้าตาลจะหีบออย 3 

ถึง 5 เดือนตอป ต่ํากวาโรงงานนํ้าตาลในประเทศบราซิล (หีบออยนาน 7 ถึง 8 เดือน) 

ออสเตรเลีย (หีบออยนาน 6 ถึง 7 เดือน) การเตรียมความพรอมกอนเปดฤดูหีบในชวง 

Countdown จึงสําคัญมาก เน่ืองจากหากเกิดปญหาดานการผลิตหรือเครื่องจักรชํารุด 

ก็จะเสียโอกาสในการสรางผลงาน บุคลากรทุกระดับของทุกๆโรงงานนํ้าตาลจึงตอง

ตระหนักในการซอมแซมที่ดีและตองสมบูรณแบบ 100% เชน การตรวจสอบรอยเชื่อม

เหล็กรอยราว / การตั้งระยะ Setting ตองถูกตอง / การตรวจสอบ Balance เครื่องจักร

ที่หมุนเหวี่ยง / การทบทวน Procedure ที่จะควบคุมเครื่อง / การวางแผน Test Run 

กอนเปดหีบ / การเตรียมกากออยใหพรอมใชงาน / การสอบเทยีบเครื่องมือตรวจวัดและ

ทดสอบ / การซักซอมแผนฉุกเฉิน / การเตรียมนํ้าสําหรับใชสนับสนุนการผลิต เปนตน

https://www.facebook.com/SUGARCANE4.0E/photos/a.1840425679307295.1073741829.1797336716949525/1841813342501862/?type=3


สถานการณ์อ้อย-น้ําตาลสําหรับฤดูการผลิตปี 2555-25602
’

นาสนใจ-นาติดตาม : วิธีทําไรใหไดออยไรละ 32 ตัน / ไร : สําหรับผม

ตามความรูที่เรียนมาและทําไรกับครอบครัวแตเล็กครับ คือ

• เราตองทําดินใหเหมือนตองเราปลูกออยครั้งแรกครับคือทําการพักดินโดยการ

ปลูกพืชที่ไมใชสารเคมี เชนถ่ัวทุกประเภท หรือขาว ผมหวานขาวไร โดยการพัก

ดิน 1ปเต็ม

• กอนไถเปดหนาผมจะลงจุลินทรียหนาดิน คือนํ้าวีแนสของโรงงานครับ หรือจะ

เปนกากออยก็ไดครับ เพ่ือจะไปสรางอีนทรียวัตถุในดินเหมือนเราบุกเบิกที่ใหม

ครับ

• ผมไถ 3 รอบกอนปลูกโดยใชผาน 3 ทั้ง 3 รอบครับ

• ปลูกผมใชพันธุ 130 มัดตอ1ไร ปลูกรองคู 160 เซ็นต ระบบนํ้าราดครับ

• ผมไมใสปุยรองพ้ืนครับ ถาพ่ีเพ่ือนจะใสแนะนําเปนปุยอินทรียครับ ถาเปนเคมีถา

เกิดมาเจอแลงไมโตครับเพราะปุยเคมีมีความรอน ทําใหรากเสียหาย เพราะผม

ไมไดใหนํ้าหยดครับ

• ใสปุย 2 ครั้งครับ ครั้งแรก ชวง 3-4เดือนเพราะออยจะสรางลําครับ ชวงที่ 2. 6-

8 เดือน ออยจะสรางนํ้าหนักและความหวานครับ ใสสูตร 21-7-18 ทั้งสองครั้ง

ครับ (ผมปลูกนํ้าราดใหนํ้าราด2ครั้ง ไมไดหยดนํ้าครับ) ย้ําตองพักดินใหได 1 ป
ไมมีสารเคมีในดินสักปครับรองดูครับ

พันธุขอนแกน 3.ครับ ตอนผมวัดความยาวเฉล่ียรวม4.27เมตร

การคาดการณ Forecast ปริมาณออยท่ีจะเขาสูฤดู

การผลิตและการใหสินเช่ือ Creditกับชาวไรออย ปจจุบัน

โรงงานน้ําตาลหลายแหงจะมีการใช Drone บินสํารวจพ้ืนท่ี

แบบ Field Scan ถายภาพนิ่งหรือถายเปน Video เพ่ือให

มองเห็นความหนาแนนและความสูงของออยทางกายภาพท่ี

ชัดเจน และยังใชขอมูลอีกหลายอยางมาสนับสนุนเพ่ือการ

ประมวลวิเคราะหรวมกัน ใหไดขอมูลท่ีแมนยําในการจะ

นําไปใชประกอบการวางแผนการ Control Credit การเตรียม

ผลิตและการขายน้ําตาลลวงหนา การเก็บขอมูลในเบื้องตนจะ

ประกอบดวย จํานวนไรออยท่ีปลูกใหม / ออยตอ1 / ออยตอ2 

/ ออยตอ3 ปริมาณน้ําฝนแตละเดือนและรวมท้ังป ความ

สมํ่าเสมอและการท้ิงชวงของน้ําฝน ปริมาณไรออยท่ีมีระบบ

การใหน้ํา %การระบาดของโรคและแมลงศัตรูออย พันธุออยท่ี

ปลูกแตละแปลงและอายุของออยท่ีปลูก %พ้ืนท่ีออยถูกน้ํา
ทวมหรือแหงแลงเสียหาย

โดรนเพ่ือการเกษตร เทรนดทางเลือกใหมยุค 4.0

ประกาศแลว!!!!!!!!ราคาออย ข้ันตนฤดูกาลผลิตป 2560/2561

1. เขต 5 สุพรรณบุรีประกาศท่ีราคา 810 บาท/ตัน (คิดเปน 96.94 %) 

2. เขต 1,2,3,4,6,7,9 ประกาศท่ีราคา 860 บาท/ตัน (คิดเปน 95.88 %) 



3 ลอยตัวราคาน้ําตาล-เลิกระบบโควตา –ผู้บริโภคไม่กระทบ?

กอน.มีมติประกาศลอยตัวราคาน้ําตาลเดือนตุลาคม 2560 นี้

ใหมีผลบังคับใชพรอมกันท่ัวประเทศ 1 ธันวาคม 2560 ทันฤดูการผลิต

2560/2561 เผยใชหลักเกณฑอิงราคาตลาดลอนดอน No.5บวกราคา

ไทยพรีเมี่ยม 3% หว่ันราคาน้ําตาลภายในและตางประเทศจะมี

ชองวางมากเหตุตางชาติเลนเก็งกําไรหนัก โดยจะยกเลกิระบบการ

จัดสรรน้ําตาลโควตา ก. สําหรับบริโภคภายในประเทศ, น้ําตาลโควตา

ข. คือ น้ําตาลทรายดิบท่ีสงมอบใหบริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด

(อนท.) กําหนดราคาและสงออก จํานวน 8 แสนตัน เพ่ือใชราคาขาย

ของ อนท.มาทําราคาในการคํานวณราคาน้ําตาลสงออก และน้าํตาล

โควตา ค.คือน้ําตาลท่ีโรงงานสงออกท้ังนี้ หากเปดเสรียกเลิกโควตาก.

น้ําตาลภายในประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 สวน ไดแก 1. เพ่ือ

ไมใหกระทบผูบริโภคภายในประเทศ มีการกําหนดใหโรงงานตองทํา

การสํารองสตอกน้ําตาลไวประมาณ 250,000 ตันตอเดือน โดยตัวเลข

ดังกลาวคํานวณจากความตองการบริโภคภายในประเทศประมาณ 3

ลานตันตอปมาเฉลี่ย 2. เงินท่ีเคยหักเก็บ 5 บาทจากราคาขายน้าํตาล

ภายในประเทศเขาสูกองทุนออยและน้ําตาล เพ่ือชวยเหลอืชาวไรออย

จะถูกยกเลกิไป สวนในอนาคตการเก็บเงินเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา

รูปแบบจะออกมาเปนอยางไรเปนเร่ืองท่ีโรงงานน้ําตาลและชาวไรออย

จะไปตกลงกันเอง 3. การประกาศราคาน้ําตาลจะทําทุกเดือน สําหรับ

น้ําตาลโควตา ข. ยังคงให อนท.เปนผูกําหนดราคาเหมือนเดิม

สถานการณ์น้ําตาลโลกท่ีผ่านมา

ตั้งแตป 58 จนถึงปจจุบัน บริษัทและโรงงานนํ้าตาลและเอทานอลของ

บราซิลเริ่มเสนอขายกิจการใหบริษัทตางชาติที่มีความพรอมเขาลงทุน เน่ืองจาก

บริษัททองถ่ินประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินและไมสามารถกูยืมเงินจาก

ธนาคารเพ่ือดําเนินธุรกิจและขยายกิจการ ทั้งน้ี การเขาซ้ือหรือควบรวมกิจการตาง 

ๆ ของบริษัทตางชาติเหลาน้ีจะมีการเจรจาเปนการภายใน ดังน้ัน ดวยเหตุที่

อุตสาหกรรมนํ้าตาลของบราซิลกําลังประสบปญหาจนตองมีการประกาศขาย

กิจการ ขณะที่ตลาดโลกยังมีความตองการนํ้าตาลในปริมาณที่สูง จึงเปนโอกาสอัน

ดีหากบริษัทไทยจะพิจารณาความเปนไปไดในการเขาซ้ือกิจการโรงงานนํ้าตาลใน

บราซิล

บริษัทต่างชาตสินใจเข้าซือ้ธุรกิจโรงงานนํา้ตาลในบราซิล

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดดําเนินโครงการอาหาร

ปลอดภัยป 2560 โดยปจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลง ทําใหคนไทยมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญเปนอาหารที่มี

พลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ําตาลสูง การบริโภคผักผลไมนอยลง รวมถึง

ไมคอยออกกําลังกาย ทําใหเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการเกิดโรคไม

ติดตอเรื้อรัง หรือโรค NCDsเชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เปนตน ดังนั้น การใชฉลาก

อาหารเพื่อเปนทางเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑใหกับประชาชนจึงถือ

เปนสวนหนึ่งในการสรางความตระหนักใหกับประชาชนไดเลือกอาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการ ทําใหประชาชนมีความรูในการเลือกบริโภคอาหาร

มากข้ึนและนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการ และเปนตัวชวยหนึ่งในการลดปจจัยเสี่ยงจากโรคไม

ติดตอเรื้อรัง 

สําหรับราคานํ้าตาลทรายปจจบุนั กระทรวงพาณิชยจะ

กําหนดเพดานราคาควบคุมไวที่กิโลกรัมละ 23 บาท 50

สตางค แตในตลาดมีการขายจริงที่กิโลกรัมละ 19-20 บาท

ต่ํากวาราคาควบคุม เน่ืองจากแนวโนมราคานํ้าตาลทรายใน

ตลาดโลกขณะน้ียังทรงตัวต่ํา สวนการสงออกนํ้าตาลทราย

ในตลาดโลกน้ัน ไทยสงออกเปนอันดับสองรองจากบราซิล

นํ้าตาลทรายเปนสินคาที่อยู ในบัญชีควบคุมตาม

ประกาศของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ

บริการ (กกร.) กําหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไวไมเกิน

กิโลกรัมละ 23 บาท 50 สตางค หากลอยตัวราคาตามกลไก

ตลาดโลกแลว ก็ยังใชมาตรการเพดานราคานํ้าตาล

ภายในประเทศได โดยใชอํานาจของ กกร. เพ่ือไมใหขายเกิน

ราคาที่เหมาะสม

พาณิชยยืนยัน! ลอยตัวราคานํ้าตาลทราย ไมกระทบผูบริโภค
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

องคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ หรือ คอบช.
ประกอบดวย 7  หนวยงาน คือ  สํ านั กงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคกรมหาชน หรือ สวก. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน

คณะกรรมการนโนยายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แหงชาติ (สวทน.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.)

มารู้จักหน่วยงานวิจัยกัน!!!
ชุบตัวขยะโรงงานน้ําตาล จากกากหมอกรองไรประโยชนสูไขออยทํา

เงนิดวยเทคโนโลยีการสกัด ตอบโจทยอุตสาหกรรม ผุดผลติภัณฑไขออย

สารพัดประโยชนเพ่ิมมูลคา เตรียมแทนท่ีการนําเขาไขจากตางประเทศ
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ หัวหนาหองปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพ่ือผลิตภณัฑอาหาร

และการเกษตร ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สวทช. และทีมวจิัย ไดใชเวลา

เพียง 1 ป ในการศึกษาคนควาเทคโนโลยีการผลิตไขออยจาก "กากหมอกรอง" วัสดุเหลือ

ทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลทรายปละกวา 2 ลานตัน จากโรงงานนํ้าตาล 51

แหงทั่วประเทศ ซ่ึงปจจุบันมีแคการนําไปใชประโยชนเปนปุยหรือถมที่ดินโดยเกษตรกร

เทาน้ัน แต "ทีมวจิัยนาโนเทค" ยังไดพยายามคิดคนและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาคนพบสารที่มี

คุณประโยชนจาก "กากหมอกรอง" น่ันคือ "ไขออย" และนําไปตอยอดในอุตสาหกรรมเวช

สําอางและอาหารเสริมที่มมีูลคาสูงมาก ซ่ึงในขั้นตอนแรกทีมวิจัยไดนํามาสกัดแวกซ หรือที่

เรียกวาไขออย และนําไปเพ่ิมมูลคา โดยพัฒนาเปนวัสดุหอหุมสารสาํคัญ เชน วิตามินอี

สารแอนติออกซิแดนต (Antioxidant) ใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง นอกจากน้ันแลวยัง

พบวาไขออยยังมีสารโพลิโคซานอล (Policosanal) ที่สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลใน

กระแสเลอืด ชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจได โดยการคนควาวิจยัครั้งน้ี ทีมวิจยัเตรียมตอ

ยอดผลิต "โพลิโคซานอล" ชนิดแคปซูลพรอมรับประทาน เพ่ือลดการนําเขาสารโพลิโคซา

นอลจากตางประเทศ ซ่ึงราคาสูงถึง 2 หมื่นบาท/กิโลกรัมเลยทีเดียว

http://www.issct.org/pdf/ISSCTXIIPathologyWrkEnglish2018.pdf
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