
ช่วงปลูกอ้อย..ฝนกลุ่มแบบนีต้้องหว่านปุ๋ยครับ
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:

ปีที ่2 ฉบับที ่7 (เดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน พ.ศ. 2561) ฉบบัเตรียมออ้ย

ความพยายามของชาวไร่ในการเตรียมปลูกอ้อย...ส่งโรงงาน

อารมณ์ดี...ไม่ค่อยมีหญ้าครับ555 แสงแรกจากดวงอาทติย์

เจ้าคงจะรอดนะ.....แช่นํา้นานแล้ว

K99-82อ้อย7เดือน10ลาํกพ็อได้นะครับ

เสริมความงาม.....

อกีสักหน่อย

จะถูกหรือแพงกต้็องทาํไป...เพราะใจมนัรักครับ

ถึงราคาไม่ด.ี.แต่เรากท็าํของเราให้ดีๆ ไว้ก่อนครับ

มตทิีป่ระชุม ครม.วนัองัคารที ่17/7/61 สนบัสนุน

อุตสาหกรรมชีวภาพ"ไบโอฮับของอาเซียน"

รัฐ-เอกชนต้องร่วมกันผลักดันเพ่ือความสําเร็จและสร้างอนาคตของ

ชาวไร่อ้อย เปลี่ยนจากการแปรรูปอ้อยให้เป็นแค่นํ้าตาลที่ราคาไม่สูงแบบเดิมๆ 

เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ "ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ" ที่เป็นวัตถุดิบต้นนํ้า ป้อน

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงและมีมูลค่าสินค้าสูง 

เช่น ไบโอพลาสติกสําหรับช้ินส่วนรถยนต์และอีเล็คทรอนิคส์ ไบโอไฟเบอร์

สําหรับเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่มห่ม ไบโอเมดดิคอลสําหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เป็นต้น อีกหลายส่ิงที่ต้องทําแบบบูรณาการ เม่ือมีการสร้างแหล่งผลิต supply ก็

ต้องทําให้เกิด demand ความต้องการบริโภคในประเทศ รองรับขนาดการผลิต 

economy of scale ให้ใหญ่พอ ได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงจะมีแรงขับเคล่ือน

ขยายออกไปแข่งในต่างประเทศได้

เพ่ือสร้างชาติและสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย เป็นรูปแบบของหลายชาติในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 

ฟินแลนด์ สวีเดน เยอรมัน ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นวิสัยทัศน์การ

พัฒนาประเทศที่มองไกลไปยังอนาคตที่จับต้องได้ การกระตุ้น demand ใช้ภายในประเทศแล้วขยายผลออกไปยังภูมิภาค

อ่ืน เป็นกลยุทธ์ระดบัพืน้ฐานที่มีแบบอย่างความสําเร็จให้เห็น สามารถต่อยอดนํามาประยุกต์ได้ในเวลาที่รวดเร็ว



ความคืบหน้าของการทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรม

นํา้ตาล....ใกล้เข้ามาแล้ว บุคลากรโรงงานนํา้ตาลเตรียมตัวสอบ

ขอรับใบรับรองคุณวุฒ ิ8 อาชีพในโรงงานนํา้ตาลได้แล้วครับ

2
นายกติต ิชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวชิาการอ้อยและนํ้าตาลแห่งประเทศ

ไทยและรศ.ดร.วิรัตน์ วานิชศรีรัตนาเข้าร่วม International Conference

และนําเสนอการบรรยายเร่ือง After 135 Tons in Thai Sugar Industry

ทีป่ระเทศอนิเดยี

ดร.ประกติ สุขใย นําเสนอผลงานวจิัยที่ Chris 
Grosser European Congress on 
Biotechnology~ Geneva, Switzerland

ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร เข้าร่วม

ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ร่ื อ ง 

เศรษฐกจิชีวภาพไทย กบั สวทน.

การตรวจประเมินหน่วยงานที่ขอรับ

การรับรองเป็นองค์กรทีม่หีน้าทีรั่บรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ ( CB : Certified Body )

TSMC โดยผอ.รังสิต เฮียงราชขอเป็น

องค์กรรับรองของ สคช. โดยสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ เ ม่ือวัน

พฤ หัส บ ดีที่  2   สิ งห า คม  2 5 61  ที่

โ ร ง ง า น นํ้ า ต า ล มิต ร ผ ล ด่ า น ช้ า ง 

จังหวัดสุพรรณบุรีที่จะเป็นหน่วย

ทดสอบ โดยทางสคช.ได้เชิญรศ.สมบัติ

ขอทวีวัฒนาและผศ.ดร.ประกิต สุขใย

เข้ า ร่วมเ ป็น ผู้ เ ช่ียวชาญในการให้

ความเห็นเชิงเทคนิคกับคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิ

รศ .ดร .กล้าณรงค์ ศรีรอตได้ รับ เชิญจาก the 
Sugarcane Research Center of the 
Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS) to join its annual 
meeting in Hainan.

"สหรัฐร่วมสร้างศูนย์แห่งใหม่เพ่ือผลติเช้ือเพลงิชีวภาพจากอ้อย"
มหาวทิยาลยัฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในสถาบัน 17 แห่ง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในการสร้างศูนย์นวัตกรรมพลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์

ชีวภาพขั้นสูง (CABBI) มูลค่า 115 ล้านเหรียญ นักวิจัยจะทํางานเพ่ือพฒันาวิธีการที่

มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการทําการตลาด

ทางด้านเช้ือเพลงิชีวภาพ

เฟรดดี้ อลัท์ปีเตอร์ ( FredyAltpeter ) ศาสตราจารย์สาขาวชิาพืชไร่

สถาบันวทิยาศาสตร์การอาหารและการเกษตร มหาวทิยาลัยฟลอริดา จะนํา UF/IFAS

เข้าเป็นส่วนหนึ่งโครงการ ศาสตราจารย์อลัท์ปีเตอร์จะได้รับทุนสนับสนุนกว่า 4.2

ล้านเหรียญสําหรับการวจิัยในช่วงห้าปีข้างหน้าเพ่ือพฒันาวธีิการใหม่ๆ ในการผลติ

เช้ือเพลงิชีวภาพจากอ้อย นอกจากนีเ้ขายงัเป็นอาจารย์มหาวทิยาลัยในสาขาชีววทิยา

ระดบัโมเลกลุและเซลล์พืช สถาบันพนัธุศาสตร์ มหาวทิาลยัฟลอริดา และสมาคม

ระบบพลงังานฟลอริดาอกีด้วย

Read More >> http://bit.ly/2mDo5hZ

"รัฐบาลไทยร่วมมือเยอรมนัสร้างเครือข่ายเกษตรสมยัใหม่"

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยช้ันนําของ

เยอรมนั จูลชิ เพ่ือศึกษาความก้าวหน้า และความร่วมมือด้าน

การเกษตรสมยัใหม่ หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

"นักวิจัยบราซิลเผยวิธีทางพันธุกรรมที่สามารถปรับปรุงการผลิตเอทา

นอล 2G"การศึกษาวิจัยมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเช้ือราสามสปีชีส์ที่ผลิต

เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายชีวมวล นักวิทยาศาสตร์ในบราซิลเผยถึง

วิธีการที่สารเหล่านี้ถูกควบคุมและวิธีที่พวกมันสามารถทําปฏิกิริยา

ร่วมกัน การผลิตเอทานอลรุ่นที่สอง (2G)จากอ้อย ต้องใช้เอนไซม์

ไฮโดรไลซิส ซ่ึงเป็นเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่ทําปฏิกิริยาร่วมกันเพ่ือสลาย

และเปลีย่นคาร์โบไฮเดรตในฟางและชานอ้อยให้เป็นนํ้าตาลโดยการหมัก

การทาํความเข้าใจกลไกทางพนัธุกรรมที่ควบคุมการควบคุมและการผลิต

เอนไซม์ไฮโดรไลติกจากจุลินทรีย์ถือเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง

เทคโนโลยทีีใ่ช้ในกระบวนการนี้

Thai and German Governments 
Join Forces to Create a Modern 
Agriculture Network

Read More >> http://bit.ly/2Lxtntu

นายกติต ิชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวชิาการอ้อยและนํา้ตาลแห่งประเทศ

ไทยและดร.พพิฒัน์ วรีะถาวรเข้าร่วมประชุมทีป่ระเทศฟิลปิปินส์

https://bit.ly/2mDo5hZ
https://bit.ly/2Lxtntu


3 แวดวงอ้อยหวาน.........น้ําตาลสูง BIOECONOMICS รัฐผลกัดันให้ประเทศไทยเป็น Bio

Hub of ASEAN ภายในปี 2570 กระทรวงอุตสาหกรรม มัน่ใจ

เกดิการลงทุน สร้างมูลค่าพืชเศรษฐกจิ อ้อย มนัสําปะหลงัและปาล์ม

พื้นทีน่ําร่องมี 3 แห่ง คือ เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก(EEC)

ขอนแก่น นครสวรรค์และกาํแพงเพชร

ครม.เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เน้น

เอกชนมกีารลงทุนรวม 12,360 ล้านบาท แบ่งเป็น Biochemicals 5,000

ล้านบาท Food ingredient 120 ล้านบาท Feed ingredient 300 ล้าน

บาท Biopharma 6,940 ล้านบาท อนาคตลงทุนเพิม่ 187,205 ล้านบาท

การดําเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ

ปี 2561 ถึง 2570 เกิดการทํางานเชิงบูรณาการ จากการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่าน คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ ในการกํากับการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ รวมถึงการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการ

เร่งด่วน ขจดัอุปสรรคการลงทุน และสร้างปัจจยัสนับสนุน

อ้อยค้างปีทีแ่ล้วครับ....

ทางออกใหม่ของชาวไร่
ชาวไร่อ้อยเตรียมถกปัญหาราคานํ้าตาล

ตลาดโลกตกตํ่า กระทบราคาอ้อยฤดูการ

ผ ลิ ต ปี นี้  พ ร้ อ ม เ ส น อ อ้ อ ย เ ป็ น พื ช

พลังงาน โดยให้ ปตท.ตั้งโรงงานเอทา

นอลและรับซ้ืออ้อยไปเป็นวตัถุดบิ

"Bio Economy" "Bio Hub" "Bio Refinery" "Bio 

Product“ "Bio Chemical” และ  "Bio Complex" 

พฒันาการของธุรกจิอ้อยและนํา้ตาลได้เร่ิมเปลีย่นแปลงไป 



โดยภาพรวมๆอาจสรุปได้ว่า การจัดการร่วมกันของชาวไร่ โรงงานและราชการ ตลอด

ห่วงโซ่ธุรกจิ ตั้งแต่การเตรียมแปลงอ้อย การจดัหาพนัธ์ุอ้อย การปลูกอ้อย การบํารุงอ้อย 

การเก็บเกี่ยว การบํารุงตออ้อย การหีบอ้อย การผลิตนํ้าตาล มีความสอดคล้องและ

สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ทําให้อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลของหลายๆประเทศ มี

ความมัน่คงมาก ทาํต้นทุนได้ตํา่กว่ามาก บนค่าแรงงานทีสู่งกว่าประเทศไทยมาก

4

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบตัิ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

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

วิเคราะห์และทําความเข้าใจปัจจัย ที่ทําให้จํานวนวันการหีบอ้อยของโรงงาน

นํ้าตาลในประเทศบราซิล ออสเตรเลีย อเมริกา ทําได้ยาวประมาณ 8 เดือนต่อปี การ

ลงทุนสร้างโรงงานไม่ต้องใหญ่มากแต่หีบอ้อยได้มาก เช่น กาํลงัการหีบ 8,000 ถึง 10,000 

ตันต่อวันจะหีบอ้อยได้มากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี เป็นต้น การใช้เคร่ืองจักรกลเกษตร 

รถตัดอ้อย รถบรรทุก แรงงาน คลังสินค้า ก็มีความคุ้มค่า เพราะสามารถใช้งานได้เกือบ

ทั้งปี

1) การจัดระยะห่างของร่องอ้อยที่มีความกว้าง และแปลงอ้อยมีความยาว ช่วยทําให้รถ

ตดัอ้อยและรถทีบ่รรทุกอ้อย วิง่คร่อมโดยไม่เหยยีบยํา่ตออ้อยเสียหาย

2) มีการยกร่องปลูกอ้อย เรียกว่า crop zone ให้สูงขึน้มาจากระดับพื้น มีแนวให้รถวิ่ง 

เรียกว่า wheel track ช่วยลดความเส่ียงทีร่ถตดัอ้อยและรถบรรทุกอ้อยจะปีนขึน้มา

3) พื้นที ่crop zone ทีถู่กยกขึน้มา ทาํให้ต้นอ้อยไม่ถูกนํ้าท่วมขัง เม่ือมีการตัดอ้อย ในฤดู

ฝนหรือช่วงทีม่ฝีนตก ดนิโคลนทรายจะตดิขึน้มากบัอ้อยน้อย เน่ืองจากไม่มนีํา้ขัง

4) แนวที่รถวิ่ง wheel track ดินจะถูกบดอัดจนแน่น เน่ืองจากรถไถ รถตัดอ้อย 

รถบรรทุกอ้อย จะวิ่งซ้ําๆบนรอยเดิม ลดปัญหาติดหล่มและลดการงอกของหญ้าเพราะ

ดนิบดอดัแน่น

5) การใช้ท่อนพันธ์ุปลูกอ้อยค่อนข้างถี่และมาก เพ่ือให้อ้อยงอกและแตกกอเต็ม crop 

zone ทาํให้ได้ตนัต่อพื้นทีสู่ง อ้อยโตและแน่นสมํา่เสมอ ช่วยพยุงลดความเส่ียงอ้อยล้ม

6) การปลูกอ้อยมพีนัธ์ุเบาและพนัธ์ุหนัก อายุการเกบ็เกีย่วอ้อยแตกต่างกัน ทําให้สามารถ

วางแผนการตดัอ้อยต้นหีบ กลางหีบ ปลายหีบ ได้เวลายาวโดยอ้อยมคีุณภาพ

7) การใช้รถตัดอ้อยแบบล้อ track ตนีตะขาบ ทําให้มีการกระจายนํ้าหนักตัวรถตัดอ้อย 

รถตดัอ้อยจงึไม่ตดิหล่ม ผืนแปลงขนาดใหญ่ ไม่ต้องกงัวลเร่ืองย้ายรถจดัอ้อย

8) ใช้รถไถลากเทรลเลอร์ตะกร้ารองรับอ้อยจากรถตัดอ้อย นํ้าหนักจะเบากว่ารถบรรทุก

อ้อยมาก ทาํให้รถไม่ตดิหล่ม ให้รถบรรทุกอ้อยจอดรอหน้าแปลงอ้อย

9) การซ้ือขายอ้อย จบกันที่การช่ังนํ้าหนักและวัดคุณภาพที่ห้องช่ังอ้อย โรงงานนํ้าตาล

สามารถนําอ้อยมาเข้าระบบล้างดนิโคลนก่อนเข้าหีบได้ ทาํให้เคร่ืองจกัรสึกหรอน้อย

10) มีกฎหมายห้ามเผาอ้อย ทําให้ความเส่ียงที่จะเกิดอ้อยไฟไหม้มีน้อยมาก ในมลรัฐ

เทกซัสมกีารเผาอ้อยได้แต่ต้องขออนุญาตก่อนเผาและมรีะบบควบคุมการเผาอ้อย

11) มกีารนําข้อมูลพยากรณ์อากาศ มาใช้วางแผนอย่างจริงจงัและเหมาะสม การปลูก การ

บํารุงตอ การเกบ็เกีย่ว ทาํในระยะเวลาเดยีวกนัและสามารถทาํคร่อมเวลากนัได้ตลอดปี

12) ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ใช้สารเคมเีพิม่ความหวานอ้อยหากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออํานวย พัก

ดนิตามรอบปลูกเพ่ือเพิ่มผลผลิตอ้อย ใช้สารปรับปรุงดินนํ้าและผงเป็นผลพลอยได้ของ

โรงนํา้ตาลและเอทานอล

จากปีทีแ่ล้วทีบ้่านเรามอ้ีอยมากถึง 135 ล้านตนั และมอ้ีอยทีเ่กบ็เกีย่วไม่ทนัส่งโรงงาน ค้างในไร่นับแสนตนั 

จงึเกดิคาํถามตามมาว่า......ทาํไมโรงงานบ้านเราจึงหีบอ้อยแค่ประมาณ 120 - 150 วนัเท่าน้ัน ??????

ท่ีมา :https://www.facebook.com/Biorefinery4.0E/posts/2187037687979424

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อย ที่ได้รับรางวัล***ชาวไร่อ้อย

ดีเด่น*** ประจําปี 2561 ที่มีผลงานในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลผลิต

และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง การเน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการปัจจัยการผลติทีม่ปีระสิทธิภาพ การจัดการพนัธ์ุอ้อยและพีน้่อง

ชาว***โรงงานนํ้าตาล*** ที่ได้รับรางวัลโรงงานนํ้าตาลดีเด่น การรับ

รางวลัจัดในวนัศุกร์ที ่3 สิงหาคม 2561 ณ อมิแพค็ เมืองทองธานี 
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