
ความสาํคญัของการประเมินผลผลิตออ้ยไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

1. สามารถประเมินสภาวะนํ้าตาลตลาดโลกได้อย่างแม่นยํามากขึ้น และ

นํามาสู่การกําหนดราคาของ อนท. ที่มีแนวโน้มจะได้ราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น 

นําไปสู่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่สูงขึน้ด้วย

2. หน่วยงานราชการสามารถกําหนดวันเปิดหีบอ้อยได้ตรงกับปริมาณอ้อย

ที่จะเข้าหีบ ทําให้เม่ือเปิดหีบเร็วขึ้น อ้อยก็จะถูกตัดและหีบหมดก่อน

สงกรานต์ และช่วยลดปัญหาคุณภาพอ้อยและทําให้เหลืออ้อยน้อยลง

ในช่วงท้ายของฤดูหีบ

3. โรงงานนํ้าตาลสามารถวางแผนการนําอ้อยเข้าหีบได้ดีขึ้น ลดปัญหาการ

ซ้ืออ้อยข้ามเขต และทําให้การดูแลอ้อยในสัญญาทําได้ทั่วถึงมากขึน้

ปีนี้ มีคําถาม “ทําไมก่อนเปิดหีบฤดูกาล 2560/61 ถึงไม่มีองค์กรเอกชน 

(สมาคมโรงงานนํ้าตาล) หรือหน่วยงานราชการไหน (สํานักงานอ้อยฯ หรือ

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร) หรือแม้กระทั่งองค์กรชาวไร่ไหนเลย ที่จะมอง

ออกว่าผลผลติอ้อยไทยปีนีจ้ะมีถึง 130 ล้านตัน”

หากไทยต้องการคงความเป็นผู้นําในตลาดนํา้ตาลโลกต่อไป     

อาวุธที่สําคัญในการต่อสู้คู่แข่งขันในตลาดโลกยุคโลกาภิวัฒน์

คือความมีประสิทธิภาพในด้านต้นทุน (Cost Efficiency) ต้อง

มีการลดความสูญเสียที่ไม่จําเป็นทุกด้านในกระบวนการผลิต

การตลาด ตลอดจนต้องมีการพัฒนาคุณภาพของอ้อยซ่ึงใช้

เป็นวัตถุดิบให้มีผลผลิตและความหวานปริมาณสูง พัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

นอกจากนั้น ควรมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ต่อเน่ืองจาก

นํา้ตาลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึน้  ทั้งนี ้    การลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับ

อุตสาหกรรมนํา้ตาล และการพฒันานี ้ จะต้องคาํนึงถงึคุณภาพ

ขอ ง ส่ิ งแ วด ล้อ มด้ วย  เพร าะ คง ไม่ มีป ระ โย ชน์ ใด หา ก

ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมนํ้าตาลจะได้มาจากต้นทุนของ

สังคมทีเ่กดิขึน้จากการทาํลายสภาพแวดล้อมโดยอุตสาหกรรม

นํา้ตาลเป็นต้นเหตุ

จดหมายข่าว1

:

ปีที ่2 ฉบับที ่6 ( เดือนเมษายน ถึง มถุินายน พ.ศ. 2561 ) ฉบบัปิดหีบ

ศกัยภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมออ้ยและน้ําตาล
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รศ.สมบัติ ขอทววีฒันา อบรมให้บุคลากรด้านการผลติ

โรงงานนํา้ตาลกุมภวาปีและเกษตรผล 

ดร.พิพฒัน์ วรีะถาวร 

เข้าร่วมประชุมทีปั่กกิง่

ไทยชูการ์ มลิเลอร์ จดั Thai Sugar Dinner&

Thai Sugar Conference2018

คาดการณ์ปริมาณอ้อย 2561/62
( ปีหน้า )**** *****ของ 4 หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง คร้ังที่ 1 ณ. 15 / 5 / 61 เพ่ือ

หลายๆท่านได้ใช้ประกอบการวิเคราะห์

งานและวางแผนเตรียมงาน ดังต่อไปนี้

1) สนง.อ้อยและนํา้ตาล คาดการณ์ 

127.09 ล้านตัน   

2) คณะอนุกรรมการอ้อย 27 เขต 

คาดการณ์  116 ล้านตัน

3) องค์กรชาวไร่ คาดการณ์   128.72 ล้านตัน

4 )โรงงานนํา้ตาล คาดการณ์   136.4 ล้านตัน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใน

หลายด้าน เช่น สถานการณ์ดินฟ้าอากาศ 

ความสมบูรณ์ของตออ้อยที่ตัดแล้ว 

ความเสียหายของตออ้อยที่ถูกยํ่าหลัง

สงกรานต์ ราคาอ้อยและราคาพืชเกษตร

อ่ืนๆ กําลังการหีบอ้อยและการเพิ่มขึ้น

ของโรงงานนํา้ตาล เป็นต้น



ปีนีม้มีอ้ีอยเข้าหีบ 134,929,298.373 ตนั ความหวานเฉลีย่ 12.48

CCS ผลผลตินํา้ตาลเฉลีย่ 108.78 กโิลกรัมต่อตนัอ้อย เป็นตวัเลข

อ้อยสูงสุดตั้งแต่เร่ิมทาํอุตสาหกรรมนํา้ตาลของประเทศไทย 

คาดว่ายงัมีอ้อยอกีมากกว่า 200,000 ตัน ที่ต้องปล่อยค้างยืนต้นไว้ในไร่

เน่ืองจากโรงงานนํา้ตาลปิดฤดูหีบ หรือมีการตัดอ้อยไว้แล้วแต่รถบรรทุกขนอ้อย

ออกมาไม่ได้เพราะฝนตกดนิลุ่มติดหล่มต้องทิง้อ้อย หรือมีการเผาอ้อยค้างนานทํา

ให้อ้อยเส่ือมคุณภาพโรงงานต้องซ้ือทิง้

3 แวดวงอ้อยหวาน-น้ําตาลสูง สรุปปิดหบีอ้อยของโรงงานนํา้ตาล ฤดูหบีปี 2560/61

ผศ.ดร.โสภณ อุไรช่ืน Executive Committeeของ

ISSCTได้สรุปผลการจดัการประชุม XXX  ISSCT 

Congress 2019ทีจ่ะจดัทีเ่มือง Tucuman ประเทศ 

Argentina ระหว่างวนัที ่2-5 กนัยายน 2562 โดย

ผู้สนใจส่งผลงานเพ่ือการนําเสนอแบบปากเปล่า หรือ

โปสเตอร์ สามารถส่งบทคดัย่อได้ที ่

issct.editor@bigpond.com  ภายในวนัที ่31 สิงหาคม 

2561ทั้งนีก่้อนและหลงัการประชุมจะมกีารจดั Pre-

Congres Tour ระหว่างวนัที ่31 สิงหาคม ถึง 1  

กนัยายน  2562  และ  Post - Congress Tour ระหว่าง

วนัที ่7 - 9 กนัยายน 2562 ตามลาํดบัสามารถดูข้อมูล

เพิม่เตมิได้ที ่

http://www.issct-argentina2019.com/en/

หรือ 

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

rgentina2019Newsletter1.pdf

ความคืบหน้างานประชุม ISSCT 2019 ที่อาร์เจนตนิา

http://www.issct-argentina2019.com/en/


สรุปผลการจัดประชุม IAPSIT 20184

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

 500+ Thai Entrepreneurs & Farmers to enhance 

innovative & Bio-technology knowledge 

 First International Sugar Conference Co-hosted by 

Thailand’s National & Regional Planter Associations

 Strategic Partnerships with ASEAN Sugar Alliance & all 

sectors for Thailand to be the leading cooperative center on 

ASEAN Sugar Industry Development

 150+ innovative researches has been presented in the 

conference. 

 50 Thai Young Researchers to get full scholarships for 

attending the conference

 Special Lectures to resolve Global & Thailand’s Challenge 

of Sugar Industry 

 Innovative Showcases from Leading Companies in 

ASEAN & Thailand 

คุณกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและนํ้าตาลแห่งประเทศไทย 

ได้แถลงสรุปผลการประชุม IAPSIT 2018 ที่จ.อุดรธานี  ว่างานได้ประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมาย สมาคมได้สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยของไทยได้เข้า

เสนอผลงานจํานวน50ทุนๆละ20,000.-บาทมีชาวไร่+บุคลากรโรงงานได้เข้าร่วม

ชมนิทรรศการเคร่ืองจักรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีากกว่า500คน

ผลประโยชน์ที่ได้กบัวงการอุตสาหกรรมอ้อยนํา้ตาลของประเทศไทย
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