
 

 

 

สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย 

วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ หองประชุม สถาบันยุทธศาสตรการคา 

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

สถาบันยุทธศาสตรการคา 

1. ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ กรรมการ 

2. คุณธีรพงษ ตัง้ธีระสุนันท กรรมการ 

3. คุณดาลัด  แกวไพฑูรย ผูอํานวยการ 

4. คุณมนสิชา  แดงรศัมีโสภณ เจาหนาที ่

หนวยงานเอกชน 

1. คุณชนะ   อัษฎาธร ผูแทนโรงงานนํ้าตาลในคณะกรรมการบริหารกองทุน 

2. คุณวิบูลย  ผาณิตวงศ ประธานกรรมการบรหิารกลุมนํ้าตาลบานโปง 

3. คุณอิสระ  วองกุศลกิจ กรรมการผูจดัการใหญกลุมนํ้าตาลมิตรผล 

4. คุณวิทิต  รัชชตาตะนันท กลุมนํ้าตาลมิตรผล 

5. คุณคมกรชิ  นาคะลักษณ กลุมนํ้าตาลมิตรผล 

6. คุณสิรวุิทธ์ิ  เสียมภักด ี ประธานบริษทักลุมนํ้าตาลไทยเอกลักษณ 

7. คุณณัฏฐปญญ   ศิริวิรยิะกุล กรรมการบรหิารกลุมนํ้าตาลไทยเอกลักษณ 

8. คุณสุขกาญจน  วัธนเวคิน กรรมการผูจดัการใหญบรษิัท นํ้าตาลและออยตะวันออก จํากัด 

9. คุณอารยา  อรุณานนทชัย ประธานกรรมการบรหิารบริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัด 

10. คณุอํานวย  ปะติเส ผูอํานวยการบริษัท ไทยซกูาร มิลเลอร จํากัด 

11. คุณวลัย  ศรีเมือง บริษัท ไทยซกูาร มิลเลอร จํากัด 

12. คุณธีระ  สงวนดีกุล บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด(มหาชน) 

13. คุณโสภณ  ถิระบัญชาศักดิ ์ ผูแทน Tate & Lyle 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

1. คุณอรุณ  เลิศวิไลย ผูอํานวยการฝายสินเชื่อบุคคล  

2. คุณสุทธิพงษ  สุพรรณวิวัฒน  ผูบริหารทีม 

3. คุณนิพัฒน  เกื้อสกุล ผูอํานวยการฝายบรหิารกลาง 

4. คุณอภิรดี  ยิม้ละมัย รองผูอํานวยการฝายบรหิารกลาง 

 

รายช่ือผูไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณชนิดา  อัษฎาธร รองประธานกรรมการบรหิารกลุมนํ้าตาลไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม 

2. คุณธีระ   ณ วังขนาย รองประธานกรรมการบรหิาร (นโยบาย) กลุมนํ้าตาลวังขนาย 

3. คุณวิวัฒน   ตัง้ปอง กรรมการผูจดัการทั่วไป บริษทั การคาอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด 
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สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย 

 

ประเด็นท่ี 1    ดานโครงสรางตลาด 

1.1  โครงสรางตลาดโลก 

 โครงสรางตลาดออยและนํ้าตาลในระดับโลกถูกบิดเบือน เน่ืองจากมีหลายประเทศที่ใชมาตรการทีจ่ะ

ปกปองอุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศตน เชน ตลาดสหภาพยุโรป มีการกีดกันการนําเขานํ้าตาลจาก

ตางประเทศ และมีการ Subsidy ประมาณ 50 ยูโรตอกระสอบ ซึ่งสูงกวาราคาสงออก เปนตน ทําให

โครงสรางตลาดนํ้าตาลโลกไมเปนไปตามกลไกเสรี และเปนที่รูกันดีวาตลาดนํ้าตาลเปนตลาดของเหลือ 

(Residual Market) เพราะนํ้าตาลที่ซื้อขายกัน คือ นํ้าตาลที่เหลือมาจากการใชภายในประเทศ โดยนํ้าตาลที่

เหลือจะถูก Dump ราคาลงในตลาดโลก ทําใหราคาสงออกนํ้าตาลของไทยถูกบิดเบือน ดังจะเห็นไดวา ราคา

นํ้าตาลสงออกต่ํากวาราคาในประเทศ แมวาจะมีคุณภาพเทากันก็ตาม ทําใหราคานํ้าตาลโลกไมสามารถใช

เปนราคาอางอิงได อยางไรก็ตาม ราคานํ้าตาลก็ขึ้นอยูกับ Demand และ Supply ในตลาดโลกเชนกัน โดยใน

ปที่ผานมาราคานํ้าตาลเพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 10 เน่ืองจากมีความตองการเพ่ิมขึ้นมาก  

 ถาพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะราคานํ้าตาลของไทยกับตลาดโลก อุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทยดู

เหมือนจะมีรายไดดี แตเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนกลับพบวาราคานํ้าตาลขายปลีกในประเทศของไทยต่ํากวา 
 

1.2  โครงสรางตลาดภายในประเทศ 

 ในอดีต อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลประสบปญหาราคานํ้าตาลที่สูงมาก และความขัดแยงระหวาง

ชาวไรและโรงงาน อันเน่ืองมาจากผลผลิตออยมาก แตมีจํานวนโรงงานนอย ทําใหเกิด พระราชบัญญัติออย

และนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แตในปจจุบันกําลังการผลิตของโรงงานสามารถรองรับผลผลิตออยไดทั้งหมด 

ความขัดแยงดังกลาวจึงไมเปนปญหาเทาใดนัก แตรัฐบาลยังคงใชยุทธศาสตรการควบคุมอุตสาหกรรม

นํ้าตาล ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาวอยู ทําใหตลาดถูกบิดเบือน ไมเปนไปตามกลไกตลาดเสรี สวนใหญ

ราคานํ้าตาลในประเทศสูงกวาราคาในตลาดโลก แตมีบางชวงเวลาที่ราคาในประเทศต่ํากวา สาเหตุเปน

เพราะเรากําหนดราคานํ้าตาลขายปลีกในระดับสูง ซึ่งวิธีการดังกลาว ผูบริโภคเปนผูอุดหนุนเกษตรกรและ

โรงงานนํ้าตาล (ยกเวนปที่ราคาไทยต่ํากวาราคาตลาดโลก) ดังน้ัน แมวาราคาตลาดโลกจะเปลี่ยนแปลงไป 

แตราคาในประเทศไมไดปรับตัวตาม เน่ืองจากรัฐบาลเห็นวาราคาตลาดในประเทศสูงกวาราคาสงออกมาก 

จึงไมไดคํานึงถึงรายไดที่ชาวไรออยจะไดรับ ซึ่งไดรับรายไดที่ต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกรของ

ประเทศอ่ืน  

 การวางระบบการแบงสวนรายไดของชาวไรออยและโรงงานในสัดสวน 70:30 ไมมีทิศทางชัดเจน 

เกิดความขัดแยงในเรื่องสวนแบง และไมกอใหเกิดการพัฒนา เพราะโรงงานคิดวาเม่ือมีรายไดมากก็ตองแบง

ใหเกษตรกรดวย ปญหาที่สําคัญอีกประการคือ ผูซื้อและผูขายออยไมทราบราคาซ้ือขายในขณะน้ัน จะตองได

สวนแบงจากการขายนํ้าตาลเสียกอนแลวนํามาหักคาใชจายในการผลิต แลวจึงหารดวยจํานวนตันที่ขายไป 

จึงจะทราบวารายไดของชาวไรออยตอตันออยเปนเทาใด ทําใหชาวไรออยไมมีความม่ันใจในเรื่องของรายไดที่

จะไดรับ และราคาออยยังไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริง สงผลถึงการพัฒนาผลผลิตออยและคุณภาพการผลิต

นํ้าตาล ในขณะที่มาตรา 56 ของพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ระบุวา เม่ือชาวไรออย

ไดรับเงินคาออยเบื้องตนมากกวาคาออยงวดสุดทายที่คํานวณได ก็ไมตองคืนเงินใหกับโรงงาน แตในทาง
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กลับกัน ถาโรงงานจายคาออยเบ้ืองตนใหชาวไรนอยกวาคาออยงวดสุดทายที่คํานวณได จะตองจายคืนสวนที่

ขาดใหเกษตรกร ทําใหเกิดการเรียกรองใหคาออยเบ้ืองตนสูงเทาที่จะสูงได คาออยเบ้ืองตนจึงถูกกําหนดให

สูงกวาความเปนจริง และกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวไรออยและโรงงาน 

 นอกจากน้ี มีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของและดูแลในเรื่องออยและน้ําตาลทราย แตยังขาดความเปน

เอกภาพและไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบอยางชัดเจน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลดาน พ.ร.บ. 

กระทรวงพาณิชยดูแลเรื่องการสงออก และการควบคุมราคา สวนกระทรวงเกษตรฯ ดูแลเรื่องประสิทธิภาพ

การผลิต แต Product Champion กลายเปนของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําใหกระทรวงเกษตรฯ ไมไดดูแลใน

เรื่องออยมากเทาที่ควร ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล ซึ่งควรเปนหนวยงานหลักกลับทํา

หนาที่ในดานตอรองราคามากกวา   

 อยางไรก็ตาม ดานการสงออกโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย ไมเปนปญหาสําหรับไทยเทาใดนัก 

เน่ืองจากมีผูนําเขาหลัก คือ จีนและอินเดีย แตปญหาภายในประเทศควรจะตองไดรับการแกไขกอน ทั้งน้ีการ

เจรจา FTA และการสรางผลิตภัณฑใหม (Product Mix) เชน เอทานอล จะทําใหไทยสามารถสงออกไดมากขึ้น  

ขอเสนอแนะ   

 รัฐควรใหความสําคัญและดูแลอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลมากขึ้น อยามองเปนเรื่องของการเมือง

อยางที่ผานมา ควรสรางความเปนเอกภาพและเจาภาพที่รับผิดชอบในเรื่องออยและนํ้าตาลทรายโดยตรง 

นอกจากน้ีรัฐควรแกไขพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหยุทธ

ศาสตรอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายสอดคลองกับกลไกตลาดเสรีมากขึ้น อันจะชวยสงเสริมบรรยากาศ

การคาขายออยและนํ้าตาลทรายของไทย และควรจัดระบบการแบงสวน (Sharing) ใหชัดเจน เพ่ือลดความ

ขัดแยงระหวางชาวไรออยและโรงงาน  

 ระบบการควบคุมราคาโดยกระทรวงพาณิชยควรจะสะทอนกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น โดยการ

เปรียบเทียบราคาน้ําตาล ควรเปรียบเทียบราคาขายปลีกในประเทศไทยกับราคาขายภายในประ เทศ  

(Local price) ของประเทศอ่ืน เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ไมใชเปรียบเทียบกับราคาที่ Trader Trade ในตลาด 

ซึ่งไมสะทอนกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น และไมสามารถนํามาเปนราคาอางอิงของนํ้าตาลได 

 

ประเด็นท่ี 2  ดานการผลิต 

  

 ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการผลิตออยที่สําคัญประการหน่ึงคือ ราคาของพืชคูแขง เชน มันสําปะหลัง 

ปาลม และขาวโพด โดยในปที่ผานมา ตอเน่ืองถึงปหนา ปริมาณผลผลิตออยมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากพืช

คูแขง โดยเฉพาะมันสําปะหลัง มีราคาสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากโครงการรับจํานํามันสําปะหลังที่ใหราคา

สูงถึง 1.7 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรายไดประมาณ  8,500 บาทตอไร ในขณะที่การปลูกออยไดรายไดเพียง 

600 บาทตอไร (สําหรับออยที่ใหความหวาน 10 CCS) ทําใหเกษตรกรชาวไรออยเปล่ียนจากการปลูกออย

ไปปลูกมันสําปะหลังมากขึ้น เพราะใหรายไดสูงกวา เม่ือพ้ืนที่เพาะปลูกออยลดลง ปริมาณผลผลิตก็ลดลง

ตามไปดวย กอใหเกิดผลกระทบตอเน่ืองไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนดวย เชน กระดาษ ปุย นํ้าตาล เปนตน และ

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตของไทยกับประเทศอ่ืน เชน บราซิล พบวาผลผลิตตอไรของไทยต่าํกวา 

และปริมาณความหวานก็ต่ํากวา ดังน้ัน ถาไทยสามารถพัฒนาพันธุและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได รายได

ก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย  
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ขอเสนอแนะ 

 ออยถือเปนสินคาที่นาสงเสริมในระยาว เน่ืองจากสามารถใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง 

เชน พลังงานทดแทน ซึ่งเปนที่ตองการมากในอนาคต และคาดวาจะใหผลตอบแทนสูง ทั้งน้ีควรวางแผนใน

ดานพ้ืนที่การผลิตใหเหมาะสม ควรจดั Zoning การเพาะปลูกพืชแตละชนิด เชน ออย ขาวโพด และมัน

สําปะหลัง ไมเชนน้ันจะกอใหเกดิการปรับพ้ืนที่เพ่ือผลิตสินคาที่ใหผลตอบแทนระยะส้ัน แทนที่จะมองถงึ

ผลกระทบโดยรวมในระยะยาว โดยการพิจารณารายไดของเกษตรกรควรคาํนึงถึงรายไดตอพ้ืนที่มากกวา ที่

จะพิจารณาเฉพาะราคาเพียงอยางเดยีว  

 นอกจากน้ี การพัฒนาพันธุ เพ่ือใหไดผลผลิตตอไรและความหวานเพ่ิมขึ้นจะชวยเพ่ิมปริมาณผลผลิต

และรายไดของเกษตรกร เชน การเพ่ิมความหวานจาก 10 CCS เปน 13 CCS รายไดจะเพ่ิมขึ้นอีก 70 บาท 

เม่ือตนทุนการขนสงและการตัดออยไมเปล่ียนแปลง รายไดของเกษตรกรจะเพ่ิมขึ้น เปนตน ทั้งน้ี ปจจัยดาน

ระบบการบริหารจัดการภายในฟารม (Management) ตั้งแตการเก็บเก่ียว ระยะเวลา การปลูก การตัดที่

เหมาะสม ความพรอมของแหลงนํ้า ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาควบคูไปดวย 
 

ประเด็นท่ี 3  ดานการผลิตเอทานอล 

 

 สถานการณในตลาดโลกปจจุบัน พ่ึงพาการใชพลังงานนํ้ามัน เปนหลัก ซึ่งแนวโนมปริมาณนํ้ามันของ

โลกลดนอยลง ราคานํ้ามันสูงขึ้นอยางมาก ในขณะที่ความตองการใชพลังงานยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง ดังน้ัน 

พลังงานทดแทน จึงเปนทางออกที่สําคัญในการแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยวัตถุดิบการเกษตรที่

ใชผลิตพลังงานทดแทน เชน เอทานอล มีหลายชนิด เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง โดยออยถือเปนสินคา

เกษตรที่มีตนทุนต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดอ่ืน  

 อยางไรก็ตาม นโยบายดานพลังงานทดแทนไมมีทิศทางที่ชัดเจน จากในอดีต รัฐบาลไดประกาศ

นโยบาย E10 คือใชเอทานอลรอยละ 10 ในการผลิตนํ้ามันกาซโซฮอลเพ่ือขายภายในประเทศ ซึ่งจะใช

ทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 ทั้งหมดภายในป 2550 ทําใหผูประกอบการขออนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล

จํานวนมาก แตในปจจุบัน รัฐบาลกลับเปล่ียนนโยบาย โดยกาซโซฮอลถือเปนพลังงานทางเลือกสําหรับ

ผูบริโภคเทาน้ัน ทําใหปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดเหลือ ขายในประเทศไมหมด รัฐแนะนําวาใหสงออก ซึ่งไม

ตรงกับวัตถุประสงคในการต้ังโรงงานในตอนตน กอใหเกิดปญหา เน่ืองจากเอทานอลมีจุดเดือดต่ํากวานํ้ามัน 

การเก็บรักษากอใหเกิดตนทุนสูงกวา นอกจากน้ีการสงออกเอทานอล ซึ่งถือเปนแอลกอฮอลชนิดหน่ึงจะตอง

เผชิญกับกําแพงภาษีของตางประเทศ ซึ่งสวนใหญสามารถผลิตแอลกอฮอลไดเอง เม่ือการผลิต   เอทานอลมี

ปญหา ก็สงผลกระทบตอเน่ืองมายังการผลิตออยและนํ้าตาล ซึ่งถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเอทานอล 

 ประเทศบราซิล สามารถนําออยไปผลิตนํ้าตาลและเอทานอลควบคูกันได โดยใชนโยบายดาน

พลังงานในการแกปญหาดานผลผลิตออย ทั้งน้ี การผลิตเอทานอลของบราซิลใชวัตถุดิบจากออยโดยตรง 

ไมใชผลิตจากกากนํ้าตาลแบบประเทศไทย โดยบราซิลถือเปนผูสงออกรายใหญในตลาดโลก สามารถควบคุม

ตลาดนํ้าตาลโลกได เพราะสามารถปรบัเปล่ียนสัดสวนการผลิตระหวางนํ้าตาลและเอทานอลได โดยอาจมี

สัดสวนสูงถึง 60:40 หรือ 40:60 ไดตามแตภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป แตโรงงานนํ้าตาลไทยในปจจุบัน

ถูกกําหนดใหผลิตนํ้าตาลเพียงอยางเดยีว ถาจะผลิตเอทานอลดวยจะตองขออนุญาตการจัดตัง้โรงงานใหม ซึ่ง

กอใหเกดิความยุงยาก และตนทุนที่เพ่ิมขึน้ของผูประกอบการ 
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ขอเสนอแนะ 

1. รัฐบาลควรสงเสริมใหผลิตเอทานอลเพ่ือเปนพลังงานทดแทน เน่ืองจากมีผลประโยชนในหลายดาน  

• ชวยสนับสนุนฐานะทางการคลังของประเทศ  

- ชวยลดการขาดดุลการคา ลดการนําเขานํ้ามัน 

- เพ่ิมรายไดใหกับประเทศผานการขายคารบอนเครดิต (Clean Development Mechanism) 

• ชวยพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศ โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในการผลิต

พลังงานจากแหลงชีวมวลตาง ๆ โดยเฉพาะในภาคเกษตร 

• มีสวนชวยพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

- ความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอลเปนการเพ่ิมความตองการวัตถุดิบจากภาค

เกษตรโดยตรง โดยเฉพาะออยและมันสําปะหลัง นับเปนการเพิ่มรายไดและโอกาสการมี

งานทําใหแกเกษตรกร 

- การพัฒนาเอทานอลนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองและการพัฒนา Supply Chain 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว ปุยชีวภาพ รวมทั้งบริการ Logistics สนับสนุนตาง ๆ 

- สินคาประเภทออย นํ้าตาล และแปงยังสามารถเปนวัตถุดิบที่นําไปสูการคิดคนวิจัยและ

พัฒนา (R&D in S&T) เพ่ือนําไปสูการผลิต Biodegradable Plastics ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• มีสวนชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม เน่ืองจากเอทานอลเปนพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูงมาก 

สามารถขยายกําลังการผลิตขนาดใหญได  

• ประโยชนดานสุขภาพประชากรและชวยลดปญหาดานโลกรอนโดยตรง เน่ืองจากเอทานอลเปน

พลังงานที่ปลอยกาซคารบอนนอยกวานํ้ามันมาก จึงมีสวนชวยลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศที่

เกิดจากการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งชวยลดผลกระทบตอภาวะโลกรอนโดยตรง (Global Warming)  

• สอดคลองกับวิถีชีวิตที่มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการนํา 

- เปนแหลงเพ่ิมความพยายามพ่ึงตนเองใหมากขึ้นในสวนของการจัดหาแหลงพลังงานทดแทน

จากภายในประเทศ 

- สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการสรางภูมิคุมกันผลกระทบจากโลกภายนอก 

- เปนการพยายามที่จะอยูบนหลักการของความไมประมาท 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากเอทานอลตาง ๆ เปนการพัฒนาองคความรูของไทยให

รูเทาทันความเปนไปของโลกยุคโลกาภิวัฒน 

 ทั้งน้ี มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของควรกําหนดใหสอดคลองและรองรับกับการผลิตเอทานอลที่จะ

เกิดขึ้นในระยะยาวดวย เชน การกําหนดสภาพรถที่จะรองรับการใชกาซโซฮอล (Ethanol Car) ควรจะ

ยืดหยุนใหสามารถรองรับเอทานอลได 100% แทนที่จะมองเพียง E10 หรือ E20 เทาน้ัน 

2. ควรสนับสนุนใหใชออยเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เน่ืองจากมีผลการศึกษาดาน Life cycle 

analysis พบวา ออย นํ้าตาล และกากนํ้าตาล เปนวัตถุดิบที่เหมาะสมอยางยิ่งในการผลิตเอทานอล เน่ืองจาก

มี Energy Balanceและ Carbon Balance ที่ดีกวาวัตถุดิบการเกษตรอ่ืน เชน ขาวโพด อีกดวย  

3. ควรสงเสริมใหโรงงานสามารถผลิตนํ้าตาลและเอทานอลควบคูกันไป ดังเชนประเทศบราซิล 

เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในดานการผลิต ไมจําเปนตองพ่ึงพิงตลาดใดตลาดหน่ึงเพียงตลาดเดียว  
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