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สมาคมนักวิชาการอ้อยลน ้าตาลแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์และเชิญ
ชวนเข้าร่วมน้าเสนองานทางด้านวิชาการอ้อยและน ้าตาล การตีพิมพ์วารสารใน
ระดับนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพของนักวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการใน
เวทีระดับนานาชาติ 

ในปี 2022 งานประชุมวิชาการ 7 th IAPSIT International Sugar 
Conference and SUGRACON 2022 วันที่  16-19 กุมภาพันธ์ 20200 จัด
งานโดย ICAR-Indian Institute of Sugarcane Research, เมืองลัคเนาว์
ประเทศอินเดีย ในหัวข้อ Sustainability of the Sugar and Integrated 
Industries: Issues and Initiative  นักวิจัย นักวิชาการสามารถเข้าร่วม
น้าเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Sugar Tech (Springer Nature 
Journal) โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการน้าเสนอผลงานเกี่ยวกับอ้อย 
เครื่องจักร เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมธุรกิจไร่อ้อย 

ในปี 2023 งาน XXXI Congress 2023 จะจัดขึ นช่วงเดือน
กุมภาพันธ์  ณ เมืองไฮเดอราบาด  ประเทศอินเดีย เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับอ้อยและน ้าตาล เครื่องจักรในไร่อ้อย เทคโนโลยีในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในไร่อ้อยและโรงงานผลิตน ้าตาล  และการจัดประชุมวิชาการ 
พร้อมทัวร์ชมโรงานและไร่อ้อย จะแบ่งออกเป็น Pre-congress tour วันที่ 17-
18 กุมภาพันธ์  2023 Congress วันที่ 20-13 กุมภาพันธ์ 2023 และPost-
congress tour วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งภายในงานมีการแสดงโปร
เตอร์และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร ISSCT 2023

ข่าวสารจากนายกสมาคมนักวิชาการ
อ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย 

คณุกิตติ ชณุหวงศ์
นายกสมาคมนกัวิชาการออ้ยและน า้ตาลแหง่ประเทศไทย



Conference 2022 

7 th IAPSIT International Sugar Conference and SUGRACON 2022
February 16-19 2022 

ICAR-Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, INDIA
LINK http://iapsit.net/

Call for Papers
The design of the conference would be such as to present the conference themes through parallel 
sessions. The sessions will aim to acquaint the audience about current advancements and 
technologies on all aspects of sugar crop & integrated industries. Besides Invited and lead lectures, 
short presentations of research papers will also be considered to encourage personalized 
interactions with delegates of different countries. Submitted papers should be of interest to an 
international audience focusing on new concepts & technologies, novel & innovative ideas, and 
emerging technologies. The extended summary could be on any aspect (scientific, economic, 
technological nature) of technologies used in the production, protection, processing of sugar crops 
and related to integrated industries, not exceeding 1000 words. Selected papers will be published in
Sugar Tech (Springer Nature) Journal. All papers should be submitted to the Editorial office at email 
id <sugarcon2022@gmail.com>; <sugarcon2022@rediffmail.com> before 31th Oct 2021.
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Outcomes of the second E-Meeting of the Executive Committee & Technical 
Programme Committee held Thursday 28 October 2021

XXXI Congress 2023
Hyderabad, India

February 2023

1.    XXXI Congress
The XXXI Congress scheduled for December 2022 

will be held in February 2023 with the following programme:
- Congress 20-23 February with Pre-congress tour 

17-18 February and Post-congress tour 24-28 February.
- The format of the Congress will combine 

conventional sessions (2 days) with sectional workshops (2 
days).

- The Call for the papers and posters for 
presentation at the Congress will be sent out by the ISSCT 
Editor in early 2022.

2.    Workshops
No conventional in-person workshops will be held 

prior to Congress. However, a schedule of webinars on specific 
and enticing themes with hybrid attendance and online virtual 
participation will be circulated in early 2022. Attendance at 
these events will be restricted to current ISSCT members, i.e. 
those who have paid their membership dues for the period 
2019-2022.

Conference 2023



4.    Strategic Initiatives 2019-2022
The seven strategic initiatives will be addressed in the 

proposed webinars/on-line workshops, at congress workshop 
sessions, and/or through position papers delivered at congress. 
These Strategic Initiatives are:

•       Globalization of ethanol research
•       Sugar and health
•       Organic sugar production
•       Sugarcane streak mosaic virus
•       Agro-ecological approaches in sugarcane farming 
systems
•       Utilization of bagasse (and green harvest residues) 
for alternative products
•       Updating of the Guidelines of the Safe Movement 
of Sugarcane Germplasm

5.    Centennial Congress
Various proposals concerning the holding of the XXXII 

“Centennial” Congress were discussed and will be finalized at the 
Mid-Term Meeting. They will then be communicated to ISSCT 
members. 
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7.    ISSCT Bulletin
Contributions to the ISSCT monthly bulletin are invited 

from members who are encouraged to communicate information 
on their research and events taking place at institutional, national 
and international levels in sugarcane.

8.    Further communications
Communications on the schedule of webinars, congress 

format, rules for presentation of communications at webinars and 
congress will be made in early 2022 and after the Mid-Term 
Meeting in March 2022.

If you need further information or clarification, do not hesitate to 
contact us at issctsecretariat@gmail.com or at issct@intnet.mu
www.issct.org

mailto:issct@intnet.mu
http://www.issct.org/


SUGAR CANE NEWS

Why the sugarcane-crushing season is set tostartona bitter note [India]

The Hindu Business Line
October 6,

2021

https://www.thehindubusinessline.com/data

-stories/data-focus/why-the-sugarcane-

crushing-season-is-set-to-start-on-a-

bitter-note/article36858583.ece

Sugar mills in India gear up to start the new crushing season this month with a concern. Sugar 

production has grown at an annual growth rate of 5.6 per cent overthe past two decades, while 

consumption has grown at 2.4 per cent per annum. In the last five years, consumption of sugar has 

remained relatively static at about 25million tonnes, while production has increased by about 2.4 

per cent per year leading to surplus sugar stocks.

Excess production in the last few consecutive years has had an adverse impact on the market 

sentiments and resulted in a decline in domestic ex-mill prices of sugar. The ex-mill prices were at

₹31-32 per kg from October 2020 till July 2021, but improved slightly in the month of August.During 

the festival season, it would further go up.

Reimagining Thailand with aBCG Economy

Bangkok Post
September 10,

2021

https://www.bangkokpost.com/business/217

9811/reimagining-thailand-with-a-bcg- economy

Faced with the challenges posed by uncertainty in the world economy, technology disruption and 

impacts from the global pandemic, the Thai government is focusing its efforts on enhancing the 

country’s technology capacity to develop targeted industrial sectors under the Bio-Circular-Green 

(BCG) Economy model.

Under a framework that will be effective from 2021-2026, the Thai government will sharpen the

country’s capacity in science, technology and innovation to boost competitiveness of players

Sugar output may drop to 30.5million tonne nextseason withmore cane 

diversion to ethanol [India]

ET Auto
September 7,

2021

https://auto.economictimes.indiatimes.com/

news/oil-and-lubes/sugar-output-may-

drop-to-30-5-million-tonne-next-season-

with-more-cane-diversion-to-

ethanol/86000380

"We are expecting diversion of more cane for ethanol making and as a result sugar production will 

be slightly lower at 30.5 million tonne during 2021-22 season," Joint Secretary in the Food Ministry 

Subodh Kumar Singh said.

India's sugar production is likely to decline marginally to 30.5 million tonne in the next 2021-22 

season as more sugarcane will be diverted for ethanol making, a senior government official said 

on Monday. Sugar production is estimated to have reached 31 million tonne in the 2020-21 season 

(October-September), he said.
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SUGAR CANE NEWS

A Cheap, Low-Tech Method That Could Slash Farm Carbon Emissions

Mother Jones
September 13,

2021

https://www.motherjones.com/environment

/2021/09/cheap-low-tech-rock-dust-

method-could-slash-farm-agricultural-

carbon-emissions/

Ona hot and humid August day near Geneva, New York, Garrett Boudinot standsin a field of hemp, 

the green stalks towering a foot or more over his 6-foot, 4-inch frame. Today, the mustached

Cornell University research assistant will harvest six acres of the crop, weigh it in red plastic garbage 

bins, and continueto analyze the hundredsof water samples taken with measuring devices called 

lysimeters that have been buried in the field over the last three months.

Boudinot, part of a research team at Cornell University, will sweat through the next twodays of field 

work to see whetheran unusual componentadded to the soil earlier in the year helped increase

A Tiny Piece of Plastic Is Helping Farmers Use Far Less Water

Bloomberg
September

23, 2021

https://www.bloomberg.com/news/features/

2021-09-23/how-microdrip-irrigation- systems-

use-less-water-and-could- change-farming-

forever

Onthe bone-dry western flank of Arizona, where the Colorado River Basin meets the Mojave Desert, 

sit 11,000 acres of alfalfa, sorghum, wheat, and Sudan grass belonging to the Colorado River Indian 

Tribes (CRIT), all destined to be harvested and sold for animal feed. For anything to grow here, 

irrigation is a must. Less than a quarter inch of rain has fallen so far this year, according to Josh 

Moore, whomanages the farm on behalf of his tribe…

…  The microdrip setup being used by CRIT Farms, however, cost less than $400 an acre to install, 

and the required pressure is supplied entirely by gravity, which has the advantage of being free 

and carbon-neutral. To the casual observer, the system doesn’t look like much. But to Moore, the 

idea of drip irrigating crops for animal feed is nothing short of revolutionary.

Agricultural drone makers eye overseas markets [China]

ChinaDaily
September

28, 2021

https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/28

/WS61524fdfa310cdd39bc6be8f_2.html

With the modernization of agriculture, demand for advanced farming devices has grown 

significantly. According to experts, agricultural drones are widely used for sowing seeds and 

spraying fertilizers and pesticides, increasing the efficiency and management of plant protection 

and grain production.

Justin Gong, co-founder of XAG, said: "A shortage of agricultural labor has become a long-term 

problem for many countries, who are making stronger demands for autonomous drones and 

robots. We hope to bring more unmanned farming devices to overseas markets through working 

with local partners and distributors."

Gong said farmers in Brazil, Ecuador, Chile and other South American countries with complex 

terrain attach more importance to the flexibility and precision of spraying, and farm drones are 

mainly used in banana, cocoa, coffee and sugar cane plantations.
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SUGAR CANE NEWS

Oxfam: Belgian biofuel policy violates human rights in Peru

The Brussels Times
September

28, 2021

https://www.brusselstimes.com/news/belgiu

m-all-news/186966/oxfam-belgian-biofuel-

policy-violates-human-rights-in-peru/

A report from the nonprofit Oxfam says that Belgium’s biofuel policy is violating human rights in Peru.

The report, titled “Fueling human rights violations: Consequences of EU and Belgium’s biofuel policies

in northern Peru,” focuses on Belgium’s investment in a sugarcane plantation in the northof Peru, from 

which it purchases biofuels.

According to Oxfam, the people living in the Chira River valley wherethe plantation is located are 

being deprived of their land, cut off from theirwater and saddled with air pollution asa result of the 

plantation’s activities.

ท่ีมา : ISSCT Bulletin for October 2021
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UK opens door to Australian sugar

Australian sugar is one of the first big winners of the United 
Kingdom's post-Brexit trade push, with the Australian Prime 
Minister Scott Morrison and British Prime Minister Boris Johnson 
signing an in-principle trade-deal on the sidelines of last month’s 
G7 summit in London, opening the door to 250,000 tonnes of 
Australian sugar exports. 

“The proposed UK-Australia Free Trade Agreement will deliver a positive 
economic benefit for us through immediate and substantial up-front tariff-free access for 
80,000 tonnes of Australian sugar,” CANEGROWERS Chairman Paul Schembri said.
“This is a significant boost on the 9,925  tonne quota to the whole European Union prior 

to Brexit. 
“Importantly too, this agreement with the UK allows for the sugar trade to 

grow over time by 20,000 tonnes each year for the next eight years. 
“Australian sugar hasn’t had this kind of access since 1973 when the UK 

joined the then European Common Market.” 
Trade Minister Dan Tehan has been in regular contact with CANEGROWERS 

during the long-running negotiations and Mr.Schembri thank the Australian Government 
for its efforts in securing an agreement with a substantial and positive outcome for the 
sugar industry.

“Australian sugar is of high quality, sustainably and ethically produced and 
well placed to top up local beet sugar production so that UK refiners can meet domestic 
consumption demands,” Mr Schembri said. 

“Australia has well-established markets in the Asia-Pacific region and these 
will continue to be the main focus of our sugar sales. A UK-FTA willprovide a welcome 
diversification for our export-oriented industry. 

“With 85% of our sugar exported, this deal reached by the Australian 
Government with the UK opens new opportunities for trade, new opportunities to 
capture price premiums and a chance to grow our industry.” 

Source: Australian Groewr ,July 2021
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Source: Australian Groewr ,July 2021
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Source: Australian Groewr, Novenber 2021
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จ ากดั (TSMC) และประธานคณะท างานดา้นประชาสมัพนัธ ์เปิดเผยวา่ 3 สมาคมโรงงานน า้ตาลทราย ซึ่งเป็นตวัแทน
จากผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาลทรายทัง้ 57 โรงงาน ไดส้ง่หนงัสือแจง้การลาออกจากการเป็นท่ีปรกึษาคณะกรรมาธิการ
วิสามญัและการรว่มเป็นคณะอนกุรรมาธิการวิสามญั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพ่ือแสดงจดุยืนคดัคา้นการแกไ้ขรา่ง 
พ.ร.บ.ออ้ยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 ในมาตรา 4 ท่ีเสนอให ้กากออ้ย และกากตะกอนกรองเป็นผลพลอยไดจ้ากการ
ผลิตน า้ตาล เพ่ือน าไปค านวณในระบบแบง่ปันผลประโยชน ์หลงัจากคณะกรรมาธิการวิสามญัในชดุดงักลา่วไดผ้า่นความ
เห็นชอบเพิ่มเตมิค านิยามกากออ้ยและกากตะกอนกรอง แมว้า่ท่ีผา่นมาไดร้อ้งขอใหมี้ตวัแทนภาคโรงงานซึ่งถือเป็นผูมี้สว่น
ไดเ้สียโดยตรงกบัรา่งกฎหมายฉบบัดงักลา่ว รว่มเป็นคณะกรรมาธิการดว้ย แตไ่ดเ้ป็นเพียงท่ีปรกึษาไมมี่สิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมาธิการได้

ทัง้นี ้กากออ้ย กากตะกอนกรอง และผลพลอยไดต้า่งๆ จากการผลิตน า้ตาลถือเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงงานน า้ตาลตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งชาวไรอ่อ้ยกบัโรงงานท่ียดึเป็นหลกัการของการแบง่ปันรายไดต้าม พ.ร.บ.ออ้ยฯ มาตัง้แตต่น้ นอกจากนี ้
‘กากออ้ย’ เป็นขยะอตุสาหกรรมท่ีผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาลตอ้งรบัภาระในการก าจดัตามกฎหมายโรงงาน เพ่ือไมใ่ห้
สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม จงึไดล้งทนุน าขยะดงักลา่วไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ดงันัน้ การเพิ่มเตมิมาตรา 4 ใน
สว่นค านิยาม ‘ผลพลอยได’้ นอกเหนือจากท่ีตกลงไว ้จะสรา้งความไมเ่ป็นธรรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาล และ
น ามาสูค่วามขดัแยง้ในท่ีสดุ อนัจะท าใหอ้ตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทรายไทยออ่นแอลง

ข่าวประชาสัมพนัธ์
3 สมาคมโรงงานน า้ตาลทรายย่ืนหนงัสือลาออกจากกรรมาธิการวิสามญั แกไ้ข พ.ร.บ.ออ้ยฯ

เผยแพร:่ 15 พ.ย. 2564 10:26   ปรบัปรุง: 15 พ.ย. 2564 10:26   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน์
3 สมาคมโรงงานน า้ตาลทรายย่ืนหนงัสือลาออกจากคณะกรรมาธิการวิสามญัและคณะอนกุรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาแกไ้ขรา่ง พ.ร.บ.ออ้ยและน า้ตาลทราย ประกาศจดุยืนไมย่อมรบัการน ากากออ้ยและกาก
ตะกอนกรอง เขา้สูร่ะบบแบง่ปันผลประโยชน ์ย า้การปรบัปรุงรา่งกฎหมายตอ้งสรา้งความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 
พรอ้มยกเลิกการเก็บเงินคา่บ ารุงสถาบนัชาวไรอ่อ้ยโดยโรงงาน เริ่มฤดกูารผลิตปี 2564/65 ชีก้ฎหมายไมไ่ดใ้ห้
อ  านาจไว ้เป็นการกระท าโดยมิชอบ

น า ยสิ ริ วุ ท ธ์ิ  เ สี ย มภั ก ดี  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ ์มิลเลอร์
จ  ากัด (TSMC) และประธานคณะท างาน
ด้านประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า 3 สมาคม
โรงงานน ้าตาลทราย ซึ่ ง เ ป็นตัวแทนจาก
ผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาลทรายทั้ง 57 
โรงงาน ไดส้่งหนังสือแจง้การลาออกจากการ
เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญและ
การร่วมเป็นคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงจุดยืน
คัดคา้นการแกไ้ขร่าง พ.ร.บ.ออ้ยและน า้ตาล
ทราย พ.ศ. 2527 ในมาตรา 4 ท่ีเสนอให ้กาก
อ้อย และกากตะกอนกรองเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน ้าตาล เพื่อน าไปค านวณใน
ร ะ บบ แ บ่ ง ปั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  ห ลั ง จ า ก
คณะกรรมาธิการวิสามญัในชดุดงักลา่วไดผ้่าน
ความเห็นชอบเพิ่มเติมค านิยามกากออ้ยและ
กากตะกอนกรอง แมว้่าท่ีผ่านมาไดร้อ้งขอใหม้ี
ตัวแทนภาคโรงงานซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงกบัรา่งกฎหมายฉบบัดงักล่าว รว่มเป็น
คณะกรรมาธิการดว้ย แต่ไดเ้ป็นเพียงท่ีปรกึษา
ไมม่ีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมาธิการได้

ทั้งนี ้กากอ้อย กากตะกอนกรอง และผลพลอยไดต้่างๆ 
จากการผลิตน า้ตาลถือเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงงานน า้ตาล
ตามข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานท่ียึดเป็ น
หลกัการของการแบง่ปันรายไดต้าม พ.ร.บ.ออ้ยฯ มาตัง้แต่
ต้น นอกจากนี้ ‘กากอ้อย ’  เ ป็นขยะอุตสาหกรรมท่ี
ผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาลตอ้งรับภาระในการก าจัด
ตามกฎหมายโรงงาน  เพื่ อ ไม่ ให้ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม จึงไดล้งทนุน าขยะดงักล่าวไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้า ดงันัน้ การเพิ่มเติมมาตรา 4 ในส่วนค า
นิยาม ‘ผลพลอยได้’ นอกเหนือจากท่ีตกลงไว้ จะสรา้ง
ความไม่เป็นธรรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาล และ
น ามาสู่ความขดัแยง้ในท่ีสดุ อนัจะท าใหอ้ตุสาหกรรมออ้ย
และน า้ตาลทรายไทยอ่อนแอลง
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3 สมาคมโรงงานน า้ตาลทรายย่ืนหนงัสือลาออกจากคณะกรรมาธิการวิสามญัและคณะอนกุรรมาธิการวิสามญั

ข่าวประชาสัมพนัธ์
3 สมาคมโรงงานน า้ตาลทรายย่ืนหนงัสือลาออกจากกรรมาธิการวิสามญั แกไ้ข พ.ร.บ.ออ้ยฯ

เผยแพร:่ 15 พ.ย. 2564 10:26   ปรบัปรุง: 15 พ.ย. 2564 10:26   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน์

“การแกไ้ข พ.ร.บ.ออ้ยและน า้ตาลทรายส าหรบัใชบ้รหิารจดัการอตุสาหกรรมนีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจากชาวไรอ่อ้ย และโรงงานน า้ตาล ซึง่เป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียโดยตรง แตใ่นการพิจารณารา่ง 
พ.ร.บ.ฉบบันีฯ้ ฝ่ายโรงงานไมม่ีโอกาสเขา้รว่มในการตดัสินใจในชัน้คณะกรรมาธิการวิสามญั เนื่องจาก
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเพียงท่ีปรกึษาเทา่นัน้ และเมื่อมีมติผา่นความเหน็ชอบในมาตรา 4 โดยไมไ่ดร้บัฟัง
ความเหน็ของฝ่ายโรงงาน จงึท าใหเ้ราไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม จงึตดัสินใจลาออกเพื่อแสดงจุดยืนไมเ่หน็
ดว้ยดงักลา่ว” นายสิรวิทุธ์ิกลา่ว

สว่นกรณีท่ีชาวไรอ่อ้ยคูส่ญัญาของโรงงานน า้ตาลไดร้อ้งขอไมใ่หโ้รงงานหกัเงินคา่บ ารุงสถาบนัชาวไร่
ออ้ยนัน้ ถือเป็นสิทธิของชาวไรอ่อ้ยท่ีจะยินยอมใหห้กัหรอืไม ่หรอืจะใหห้กัเงินส่งใหส้ถาบนัฯ ใด 
นอกจากนี ้พ.ร.บ.ออ้ยฯ ก็ไมไ่ดใ้หอ้  านาจไว ้จงึเป็นการด าเนินการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย ตามค า
พิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีไดว้ินิจฉยัแลว้วา่ กอน.มีหนา้ที่ก  าหนดอตัราคา่บ ารุงสถาบนัชาวไร่
ออ้ยเทา่นัน้ แตม่ิไดบ้ญัญัตใิหม้ีอ  านาจท่ีจะก าหนดวิธีการช าระคา่บ ารุงไวด้ว้ย เพราะเป็นรายละเอียดท่ี
กฎหมายตอ้งการใหส้มาชิกชาวไรอ่อ้ยและสถาบนัชาวไรอ่อ้ยไปก าหนดกนัเองใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของแตล่ะสถาบนัชาวไรอ่อ้ย ดงันัน้ โรงงานน า้ตาลทั่วประเทศจงึเหน็พอ้ง
ตอ้งกนัท่ีจะยกเลิกการจดัเก็บเงินคา่บ ารุงสถาบนัชาวไรอ่อ้ยตัง้แตฤ่ดกูารผลิตปี 2564/65 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจากขดัตอ่กฎหมาย และสุม่เสี่ยงตอ่การท่ีชาวไรอ่อ้ยอาจฟอ้งรอ้งโรงงานได้

อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาลยงัคงยืนยนัในเจตนารมณแ์กป้รบัปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.
ออ้ยและน า้ตาลทราย เพื่อใชก้ ากบัดแูลอตุสาหกรรมฯ โดยสนบัสนนุรา่ง พ.ร.บ.ออ้ยฯ ฉบบั
กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่ถือเป็นรา่งท่ีไดผ้า่นการท าประชาพิจารณข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย พรอ้ม
ไดร้บัความเหน็ชอบของทกุฝ่ายแลว้ เพื่อมาใชเ้ป็นแมบ่ทการปรบัปรุงกฎหมายใหม้ีความทนัสมยั
มากขึน้



ข่าวประชาสัมพนัธ์

การจัดงานประชุมวิชาการออ้ย
และน ้าตาลออนไลน์ โดยการร่วมมือ
ระหว่างสมาคมนักวิชการอ้อยและ
น า้ตาลแห่งประเทศไทย  ส านักบูรณา
การชุด โครงการวิจัยด้านอ้อยและ
น ้าตาล ส านักงานการวิจับแห่งชาติ 
บริษัท ไทยชูการ ์มิลเลอร ์จ ากัด และ
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ
เก่ียวกับอ้อยและน ้าตาล  การจัดการ
ธุรกิจไร่อออ้ย ระบบการจัดไร่ออ้ย การ
ขนส่งออ้ยเขา้โรงงาน และสถานการณ์
ในอุตสหกรรมน ้าตาลในประเทศและ
ต่ างประ เทศ  โดยมี เป้ าหมาย ท่ีจะ
เผยแพร่ ในทุก เ ดือน เ พ่ือให้ชาวไร่
บคุคลาการในโรงงาน บคุลากรทางดา้น
วิชาการ ไดร้บัความมรูแ้ละข่าวสารเพ่ือ
การเรียนรู ้และทันโลกทันเหตุการณ์
ผ่ านโปรแกรม  Zoom และ  Live 
Facebook เพจสมาคมนักวิชาการ
ออ้ยและน า้ตาลแห่งประเทศไทศ
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ก าหนดการงานสมัมนาออนไลน ์

ข่าวประชาสัมพนัธ์
งานสมัมนาวิชาการออนไลน ์AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional

Summit 2021 smart production by sustainable food systems "Sugarcane 
Production“ on 16-17 November 2021 at Imperial Hotel & Convention 

Centre Korat, Nakhon Ratchasima Thailand+ Online. Register link 

https://eventpassinsight.co/rs21/registration/create/rs21/

งาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA   25 – 27 พฤษภาคม 2565
งาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA ซึ่งเป็นงานแสดงสินคา้และงานประชมุหลกัของ
ภมูิภาคเอเชีย ภายในงานจะมีผูป้ระกอบการชัน้น าจากหลากหลายประเทศท่ีพรอ้มน าเสนอเทคโนโลยีขัน้สงู
เพ่ือการเกษตร และประมาณการวา่จะมีผูเ้ขา้รว่มงานจากกวา่ 65 ประเทศ “เราเตรียมความพรอ้มในการจดั
งาน AGRITECHNICA ASIA ในเดือนพฤษภาคม ปี2565 เพราะการจดังานในรูปแบบปกตท่ีิมีการ
เจรจาธุรกิจแบบโดยตรงนัน้มีสว่นส าคญัมากในการพฒันาการลงทนุ และการหาคูค่า้เพ่ือเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ  โดยเฉพาะตลาดท่ีมีศกัยภาพในการเตบิโตอยา่งภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ คณุ 
Sebastian Smija จากบรษิัท Fliegl Agrartechnik GmbH ประเทศเยอรมนีกลา่ว สิ่งเหลา่นี ้
ชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของการจดังาน

AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA ในฐานะศนูยร์วมธุรกิจภาคเกษตรใน
เอเชีย ดร. เฉิน เจิน้-ผิน สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ประเทศไตห้วนั (Agricultural Technology 
Research Institute - ATRI) กลา่วเสรมิวา่ “งาน HORTI ASIA ดงึดดูผูซื้อ้ ผูป้ลกู และ
ผูเ้ช่ียวชาญภาคเกษตรเขา้รว่มงานกวา่หม่ืนทา่น ท าใหส้ถาบนัฯ เช่ือมั่นวา่การเขา้รว่มงานผา่นแพลตฟอรม์
ออนไลนแ์ละแบบปกตจิะท าใหเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตรอนัยอดเย่ียมของไตห้วนั มีโอกาสไดจ้ดัแสดง
บนเวทีนานาชาตโิดยปราศจากความนา่กงัวลถึงผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19” ซึ่งทัง้สองงานมี
ก าหนดจดัในวนัท่ี 25-27 พฤษภาคม 2565 ท่ีศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

https://eventpassinsight.co/rs21/registration/create/rs21/?fbclid=IwAR145_gWW_WRH4bp6hVtNjFJcMbVIQ8KWaK3Ha7T9O3OX1neKNMaG-ZkgWw


ก าหนดการงานสมัมนาออนไลน ์

ข่าวประชาสัมพนัธ์

2022 Bangkok, Thailand

“FOCUSING ON SUGAR, ETHANOL AND CASSAVA 
PRODUCTION, DEMAND AND TRADE IN ASIA-PACIFIC”

Market insights, trade arbitrage and new opportunities.
15th Annual Sugar & Ethanol Asia Conference - part of the Global Sugar & Ethanol Serie

LINK https://informaconnect.com/sugar-ethanol-asia/
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ก าหนดการงานสมัมนาออนไลน ์

ข่าวประชาสัมพนัธ์

การจดัอบรมโครงการพฒันาทายาทเกษตรกรผูใ้ชโ้ดรนในไรอ่อ้ยและผูน้  าเกษตรกรรุน่ใหม ่(Young 
Farmer’s Club)

วนัท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2564 ณ ศนูยส์ง่เสรมิอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลภาคท่ี 2 จงัหวดัก าแพงเพชร

 การน านวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นเกษตร โดยการน าโดรน
เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นแปลงปลกูออ้ย และเพ่ือสรา้งแรงจงูใจใหท้ายาท
เกษตรกรชาวไรอ่อ้ยไดเ้ขา้มาสานตอ่อาชีพเกษตรกรผูป้ลกูออ้ย หรือ
อาชีพนกัขบัโดรนเพ่ือการเกษตร และดว้ยความตระหนกัถึงสารการ
สรา้งยั่งยืนทางธุรกิจใหก้บัอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาล

 กฎระเบียบส าหรบัอากาศยานซึง่ไมม่ีคนขบั



ก าหนดการงานสมัมนาออนไลน ์

ราคาน า้ตาล

1.ตารางราคาออ้ยขัน้สดุทา้ยปี 2563/64 ตามมติคณะกรรมการ
บรหิาร (ตารางนีไ้ดห้กัเงินเขา้กองทนุแลว้)
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ก าหนดการงานสมัมนาออนไลน ์

ราคาน า้ตาล

2.ตารางราคาออ้ยขัน้ตน้ปี 2564/65 ตามมติคณะกรรมการบรหิาร 
(ทัง้ 2 ตาราง รอคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายใหค้วามเห็นชอบ)



ก าหนดการงานสมัมนาออนไลน ์

ที่ปรึกษา :
คุณกิตติ ชุณหวงศ์
นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลไทย

ติดต่อสอบถาม  :
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั น 4 ห้อง 3410 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ 02-5625000 ต่อ 5345
E-Mail : tssctinfo@gmail.com
Website: www.tssct.org
Fan page facebook : สมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย

mailto:tssctinfo@gmail.com
http://www.tssct.org/

