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It’s a commitment to innovation that has spanned generations. A deep understanding of the sugarcane 
industry and a belief that we can always get better, more efficient. With each development we boost 
productivity and improve the lives of sugarcane farmers throughout the world. But we don’t stop there.  
We support our customers with parts and service support, training and know-how, and expert dealers who 
care about your business. We stand beside you today, just as we have since the first Austoft® sugarcane 
harvester was released 75 years ago.

BOOSTING SUGAR PRODUCTIVITY 
FOR 75 YEARS.
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The hot issue last year Thailand’s government reverses ban of chemicals use in 
agricultural pesticides citing adverse effects on farmers, industry and international  
trade. Many local farmers groups looking for what kind of another pesticide as 
effective as the already banned ones to be used. Currently, biological microbes are 
being introduced to serve as an environmentally-friendly pesticide for Thai farmers  
as they were proved effective. Also, its average production costs were equal to the 
three toxic substances already banned. Sugar Asia tries out to present this issue 
for our reader flip to find out more in the Planters Corner session. 

We are honored as the exclusive interview in this issue’s in the Hot Seat with 
Ms Srinaul Leethirananon, Sales director of Samart Kaset Yont Part. Ltd. has  
announced that it has rebranded development will establish SAMART Kasetyont 
as an international brand. Flip to find out more.

Another highlight on “Special Insight” with a new process control during the crystal  
growth from ITECA Socadei company and Case IH Tractors company aim in  
Renewable Energy operation turning sugarcane waste into a valuable commodity, 
Flip to find out more on page 26.

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please feel 
free to share it with us at editor.th@fireworksbi.com. 

Stay in touch with us on www.sugar-asia.com and follow us on Facebook, Twitter 
and LinkedIn for more update. 
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Regional News

ข้อมลูจากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่าในปี 2561 
ทีผ่่านมา ประเทศไทยมสีถติกิารลงทนุด้านการวจิยัและพฒันา
ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1% ของ GDP และคาดว่าจะขยับ
สู่ 1.5% ภายในปี 2564 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของภาค
เอกชน 80% และภาครัฐ 20% สะท้อนถงึความต่ืนตัวของ
สองภาคส่วนส�าคัญในการพยายามผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ด้วยการวิจัยและพัฒนา ซึ่งยั่งยืนกว่าการแข่งขันด้วยราคา
วัตถุดิบและแรงงานเป็นหลัก

บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด ในฐานะภาคเอกชนที่
ตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทีต่อบโจทย์การพัฒนาของประเทศและสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างอย่างเปน็รูปธรรม โดยเฉพาะองค์
ความรู้เกี่ยวอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย 
ทีม่ีศักยภาพสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดและเพิม่มูลค่าเชงิ
พาณิชย์ได้ทุกส่วน กลุ่มมิตรผลจึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
และการวิจัยมิตรผลขึ้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อคิดค้นผล
งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไป
สู่ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพมูลค่าสูงอ่ืนๆ และได้จัดงาน RDI 
Open House พร้อมเปิดคลงัแสดงผลงานวจิยัและนวตักรรม
ที่ด�าเนินการตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ให้พันธมิตร ทั้งหน่วย
งานราชการ มหาวิทยาลัย และคู่ค้า ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นร่วมกัน 

นายอสิระ ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการ กลุม่มติรผล 

บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด ตระหนักถึง
ความส�าคญัของการวจัิยเพ่ือค้นหาองค์ความ

รูใ้หม่ๆเกีย่วกบัอ้อย เพือ่ตอบโจทย์การพฒันา
วงการอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลไทยอย่าง
ยัง่ยนื และเพ่ิมขดีความสามารถทางการแข่งขนั
และก้าวสูป่ระเทศเศรษฐกจิฐานชวีภาพ สอดรบั
กบัโมเดลเศรษฐกจิใหม่ 3 มติิ BCG Economy  
ซึง่ประกอบด้วย 3 เศรษฐกจิหลัก อาท ิเศรษฐกจิ 
ฐานชวีภาพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกิจ
สีเขียว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชาว
เกษตรกร เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของ 
ประเทศไทย 

Mitr Phol Group is currently mobilizing  
new research on sugarcane for 

sustainable improvement local cane and 

ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลขึ้น อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Mitr Phol Upgrades Research to Promote Thai Cane and
Sugar Industries towards Bio-Based Economy

อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล

มิตรผลดันงานวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้าตาลไทยสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

กล่าวว่า “ปัจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ sustainability 
กลายเป็นวาระส�าคัญที่ทุกคนทั่วโลกให้ความใส่ใจมากข้ึน 
ประเทศไทยเองก็มีการน�าประเด็นดังกล่าวมาใช้ก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมกีารวจิยัและนวตักรรมเป็น
ตัวแปรส�าคัญ ภายใต้แนวคิด ‘สร้างคุณค่า สร้างอนาคตที่
ยั่งยืน’ กลุ่มมิตรผล มีความตั้งใจท่ีจะสนับสนุนภาครัฐใน
การสร้างสรรค์และน�านวตักรรมมาใช้เพือ่เพิม่ผลติภาพและ
สร้างคุณค่าสงูสดุให้กบัอ้อย พร้อมต่อยอดไปสูธ่รุกจิชวีภาพ 
สอดรับกับโมเดลการบูณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ 
BCG Economy - เศรษฐกจิฐานชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน 
และเศรษฐกจิสเีขยีว ทีป่ระเทศไทยก�าลงัขบัเคลือ่นเพือ่สร้าง
ความมัน่คงและยัง่ยนืให้กบัชาวไร่ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่
แวดล้อมของประเทศ”

ปัจจบุนั ศนูย์นวตักรรมและการวจัิยมติรผล มนีกัวจัิย 
70 คน งบประมาณสนบัสนนุปีละกว่า 450 ล้านบาท รองรบั
งานพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 4 สาขา อาทิ  ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ ด้านการเพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์น�้าตาล ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี
ชีวภาพ รวมถึงศูนย์ข้อมูลงานวิจัยระดับโลก และกลุ่มมิตร
ผล จะยงัคงเดนิหน้าผลกัดนัการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดคุณค่าให้กับอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาล และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพที่มีความยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประชาคมโลก.

Following the National Science, Technology 
and Innovation Policy Office (STI), in 2018, Thailand 
invested 1% more in research and development 
of its GDP and the investment is expected to 
increase to 1.5% in 2021 with a proportion of 
private investment of 80% and public one of 
20%. This reflects concerns of both sectors in an 
attempt to mobilize competitiveness of Thailand 
with other countries in terms of research and 
development, which is more stable than raw 
material prices and labor costs.

Realizing how crucial is the research for new 
knowledge paradigm for national development 
and concrete application, particularly knowledge 
on sugarcane, Mitr Phol has recently established 
an innovation and research center at Phu  
Khiew sub-district in Chaiyaphum. The center 
is responsible for conducting new research and 
innovation as well as producing other high-value 
biobased products. Lately, the RDI Open House 
has been launched to showcase reasearch works 
and innovations done for the past 22 years to 
public, private and business allies.

Mr. Isara Vongkusulkit, President of Mitr 
Phol Group, said that, at present, sustainable 
development became an important agenda for 
people worldwide. Thailand used it to formulate 
policy on national development with reseach and 
innovation as a key factor under the concept, 
‘Building Value, Building Sustainable Future’.  
Determined to support public sectors to create 
and apply innovations to upgrade products and 
add more value of sugarcane, the company is 
ready to work towards biobased business in 
accordance with the above-mentioned BCG 
Economy which the country is promoting now.

The innovation and research center of 
Mitr Phol has 70 researchers and is supported 
by over 450 million Baht budget per year. It 
can carry out development of innovation and 
research in 4 areas, such as capacity-building of 
modern sugarcane farm management, enhance-
ment of sugar product quality, development of  
biochemical products as well as a world-class 
research information center. Eeven so, Mitr 
Phol Group will keep mobilizing research and 
development to upgrade quality of cane and 
sugar industries and transforming Thailand 
into a sustainable biobased industrial country 
following a sustainable development goal of 
the world society.

sugar industries and capacity-building 
of competitiveness towards biobased 
economy in accordance with three  
perspectives of the new BCG Economy, 
in short for biobased, circular and green 
economies, for the utmost benefit of 
local farmers, economy and socio- 
enviroment of the country.
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นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) กล่าวกบัสือ่ประชาชาติธรุกจิ
ว่า ช่วงท่ีผ่านมานี ้ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าสัง่ให้กระทรวง
อตุสาหกรรมพจิารณาอนมุตัคิ�าขอให้กบับรษัิท น�า้ตาลนวิก
ว้างสุน้หล ีจ�ากดั ซึง่อยูใ่นกลุม่บริษัท น�า้ตาลขอนแก่น จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื KSL สามารถตัง้โรงงานน�า้ตาลที ่จ.สระแก้ว
ได้ ส่งผลให้มโีรงงานน�า้ตาลในประเทศทัง้หมดรวม 57 แห่ง 
และจะมีการเปิดหีบฤดูการผลิตอ้อยปี 2562/2563 ก่อน
ในจ�านวน 55 โรงงาน ทาง สอน.คาดการณ์ปริมาณอ้อย
อยู่ที่ 110 ล้านตัน

ด้านนายชลชั ชนิธรรมมติร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การ
ด�าเนนิงานต่อหลงัจากนีบ้รษัิทจะต้องท�ารายงานผลกระทบสิง่
แวดล้อม (EIA) เพือ่ยืน่ขอใบอนญุาต รง.3 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) คาดว่าจะใช้เวลาท�า EIA ประมาณ 1 
ปี และจะเร่ิมลงทุนก่อสร้างโรงงานน�า้ตาลได้ภายในปี 2564 
ด้วยเงินลงทุนระหว่าง 15,000-30,000 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม มีความจ�าเป็นต้องปรับแผนการลงทุน
เลก็น้อยเพือ่ให้ครอบคลมุทกุด้าน เนือ่งจากการท�า EIA จะมี
ความยากมากขึน้ จ�าเป็นต้องอพัเดตสถานะของโครงการใหม่ 
โดยโครงการใดที่เหมาะสมก็ขึ้นก่อน ยกตัวอย่าง เฟสแรก 
การตั้งโรงงานน�้าตาลขนาดก�าลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน 

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ KSL พร้อมเดินหน้าตั้งโรงงาน

น�้าตาลแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว บนเนื้อที่ 2,000 ไร่ โดยด�าเนินงาน
ภายใต้ช่ือบรษัิท น�า้ตาลนวิกว้างสุน้หล ีจ�ากดั 
โดยเฟสแรกท�าเฉพาะโรงงานน�้าตาลกับโรง
ไฟฟ้าชีวมวล และเตรียมยื่นรายงานผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การขอใบอนุญาต รง.
3 ด้วยเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท และ
พร้อมเดินหน้าก่อสร้างทันทีในปี 2564 ส่ง
ผลให้ตอนนี้ประเทศไทยมีโรงงานน�้าตาลใน
ประเทศทั้งหมดรวม 57 แห่ง

Khon Kaen Sugar Industry Public 
Company Limited (KSL) is now 

ready to establish a new sugar mill on 
an area of over 2,000 Rai in a special 
economic zone of Sra Kaew. Operated 
under the title, New Kwang Soon Lee 
Sugar Factory Co., Ltd, the new mill 
will, at the initial stage, manufacture 
sugar and generate biomass electricity.  

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

Khon Kaen Sugar Launches New Mill Worth
30,000 Million Baht by 2021

‘น�้าตาลขอนแก่น’ ดันโรงงานน�้าตาลใหม่ มูลค่า
สูงสุด 30,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 

จ�าเป็นต้องด�าเนินการก่อน ตามมาด้วยโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลขนาด 90 เมกะวัตต์ รวมถึงแผนในการด�าเนินการ
โครงการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

“ส่วนโครงการก่อสร้างโรงงานเอทานอล อตุสาหกรรม
ไบโอพลาสตกิ ยังต้องใช้เวลา เพราะขณะนีแ้ม้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ให้อุตสาหกรรม bioeconomy แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ตรงจุด
เพราะความส�าคญัของอตุสาหกรรมน้ีกค็อื การมตีลาดความ
ต้องการ ใช่หรือไม่” นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กล่าว

ดงันัน้ จากการศกึษาใช้เวลานานถงึ 8 ปี บรษิทัน�า้ตาล
ขอนแก่นได้วางแผนการด�าเนินการในโครงการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฮาลาลปาร์ก บนเนื้อท่ี 2,000 
ไร่ โดยได้วางแผนการด�าเนินงานไว้ 3 เฟส ประกอบไป
ด้วย เฟสที่ 1 ลงทุนก่อสร้างโรงงานน�้าตาลก�าลังการผลิต 
35,000 ตนั/วัน กบัโรงงานผลติไฟฟ้าจากชวีมวล ขนาด 90 
มลิลิวตัต์ ภายใน 3-5 ปี เฟสท่ี 2 การลงทนุท�าโรงงานเอทา
นอลขนาดก�าลงัผลติ 200,000 ลติร/วัน กบัโรงงานผลติก๊าซ
ชีวภาพ ภายใน 5-7 ปี และเฟสที่ 3 ลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประเภทไบโอพลาสติก-ไบโอเคมี เช่ือมโยงนิคม
อาหารฮาลาล อุตสาหกรรมขนมหวาน แปรรูปผักและผล
ไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม น�้าสมุนไพร ภายใน 10 ปี 
โดยคาดว่าจะมพัีนธมติรมาร่วมในเขตประกอบการดงักล่าว
ไม่ต�่ากว่า 10 โรง.

Mr. Wirit Wisetsin, the Deputy Secretary- 
General of the Office of Cane and Sugar Board 
(OCSB), informed the press that, lately, the 
Supreme Court of Thailand had ordered the 
Industry Ministry to approve a request made 
by the Sugar New Kwang Sun Lee Co. Ltd., a 
subsidiary of KSL, to set up its mill in Sra Kaew. 
Although there will be a total of 57 sugar mills in 
the country, in the period of 2019/2020, existing 
55 sugar mills will function on cane extraction 
of 110 million tons. 

Mr. Chalush Chinthammit, the Deputy 
Managing Director of KSL, added that the 

company would soon submit the EIA report 
for a permission of sugar mill establishment 
from the Department of Industrial Factories. 
It is expected to complete within 1 year and, 
in 2021, construction of the new sugar mill will 
cost between 15,000 – 30,000 million Baht.

Nevertheless, an investment plan is required 
to change a bit to cover all aspects because it is 
more difficult to make the EIA. As the project’s 
status has to be updated, any project deemed 
suitable will be prioritized. For instance, a sugar  
mill with a capacity of 35,000 ton per day 
production must be done first, followed by a 
project of a 90-megawatt biomass electricity 
generating plant as well as a plan for Halal food 
manufacturing. 

“Constructing an ethanol factory and 
bioplastic industry requires more time. Despite 
investment promotion from Board of Investment 
for bioeconomy industries, I think that it is not 
a focus because the industry concentrates on 
market demand, doesn’t it?,” said Mr. Chalush.

As a result, according to the study of over 8 
years, the KSL is planning to carry out a project 
on development of ecology-based industry area 
and Halal park on a 2,000 Rai land. The project 
is divided into 3 phases. The 1st one includes 
constructing a 35,000 ton per day sugar mill 
and 90-megawatt biomass electricity generating 
plant within 3-5 years. The 2nd phase features 
an ethanol factory of 200,000 liters per day and 
biogas production within 5-7 years. The last one 
aims to invest in continuous industries, especially 
bioplastic and biochemistry with relations to 
Halal food, sweets, processed vegetable and 
fruit, dairy products and herbal drinks within a 
decade. No less than 10 industrial allies will join 
the project of all phases.

The KSL will submit an EIA report 
for permission to launch it with a 
capital investment of 30,000 million 
Baht. Construction will start in 2021, 
resulting in a total of 57 local sugar 
mills in Thailand.
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เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอุปสงค์ภายในภาคพ้ืน
ทวีปที่อ่อนตัวลง ท�าให้ค่าเงินของไทยในการค้าเมื่อปีที่แล้ว
ถกูกดดนัอย่างหนกัแม้ว่าธุรกจิทีเ่กดิขึน้เมือ่เรว็ๆนีจ้ะบ่งบอก
ว่ามีแนวโน้มขึ้นสูงเรื่อยๆ โดยในปีน้ี ค่าเงินของไทยจะมี
ก�าลังแข็งข้ึนกว่าเดิมในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่ง

จ ากรายงานของ S&P Global Platts นักวิเคราะห์ตลาดชี้ว่า ราคาน�้าตาลดิบของ
ไทยอาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งแรกของ
ปีนี้เน่ืองจากผู้ซื้อรายใหญ่ของอินโดนีเซียมี
ความต้องการสินค้าจ�านวนมาก เป็นผลจาก
น�้าตาลที่ส�ารองไว้มีปริมาณน้อยลงหลังจาก
ใบอนุญาตน�าเข้าน�้าตาลของอินโดยนีเซียไม่
ได้รบัการอนมุตัมิาเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่

The trade analyst points out that 
Thai raw sugar prices are expected  

to find support in the first half of 2020 
due to a pickup in demand from key 
buyer Indonesia, whose stocks are 
running low after the number of import  
licenses were slashed. A report by 
S&P Global Platts.

Thai Raw Sugar Could Get Benefit by Indonesia Sugar Demand

ความต้องการน�้าตาลทรายดิบของไทย อ้างอิงข้อมูลโดย บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ส จ�ากัด

ตลาดน�้าตาลทรายดิบไทยอาจได้ประโยชน์จาก
อุปสงค์น�้าตาลอินโดนีเซีย

การขนส่งสินค้าจะขยับตัวขึ้นถึงร้อยละ 70 ตั้งแต่ช่วงเริ่ม
ต้นเดอืนตลุาคมปีนีท้ีอ่ตัราการขนส่งสนิค้าออกนอกประเภท
จะเพิ่มขึ้นถึง 84 จุด

จากข้อมูลของ Thai Sugar Millers Corporation ชี้
ว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้น�าเข้าน�้าตาลดิบจากไทยราย
ใหญ่ที่สุดถึงร้อยละ 70 ของจ�านวนน�้าตาลที่ไทยส่งออก
ท้ังหมด เม่ือต้นปี 2562 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศว่า
จะลดการน�าเข้าน�้าตาลดิบในภาคอุตสาหกรรมลงถึงร้อย
ละ 22 จากจ�านวน 2.8 ล้านเมตริกซ์ตัน ท�าให้การส่งออก
น�า้ตาลดบิของไทยไปยงัอนิโดนเีซยีลดลงถงึร้อยละ 18 เป็น
จ�านวนเท่ากับ 2.69 ล้านเมตริกซ์ตันในเดือนมกราคมถึง
เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

คลังสินค้าของอินโดนีเซียมีแนวโน้มจะลดลงร้อยละ 
10 ถึง 15 ในแต่ละปี เนื่องจากการน�าเข้าน้อยและการลด
ใบอนุญาตน�าเข้าสินค้า ท�าให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องเพิ่มใบ
อนุญาตน�าเข้าสินค้าเพิ่มอีกในปีนี้ นักวิเคราะห์ของ S & P 
Global Platts ชี้ว่า “รัฐบาลอินโดนีเซียจะออกใบอนุญาต
น�าเข้าสินค้าปริมาณถึงสี่แสนล้านเมตริกซ์กันในเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าก�าลังเกิดภาวะ
ขาดแคลนน�้าตาลในประเทศ” 

ความต้องการน�้าตาลสูงของอินโดนีเซียในช่วงคร่ึง
แรกของปีนี้ และการที่ไทยผลิตน�้าตาลได้น้อยลงอาจช่วย
พยุงราคาไว้ได้ เพราะเกิดความจริงท่ีว่าไทยเองก็คาดหวัง
จะให้มสีนิค้าล้นเก็บอย่างมากเกิน 1.5 ล้านเมตริกซ์ตนัจาก
ฤดูกาลที่แล้วเช่นกัน

นอกจากนั้น การที่ผู้ผลิตหลายรายอาจก�าลังเฝ้า

This comes after a bumper crop and weak 
regional demand pressured Thai cash premiums 
in the previous marketing year, although recent 
trades indicate that the uptick for 2020 is  
already underway. A stronger Thai cash premium 
is already building with next year’s March-May 
loading cargoes rising by close to 70% since the 
beginning of October at 84 points over the New 
York No. March futures.

Indonesia is the top importer of Thai raw 
sugar and accounts for approximately 70% of 
total Thai raw sugar exports. Earlier this year, 

indicates that the country is short of sugar,” an 
analyst told S&P Global Platts.

He added that stronger expected demand 
from Indonesia in first half of 2020 and lower 
sugar production in Thailand would support 
prices, outweighing the fact that Thailand is 
expecting a large carry-over stock of over 1.5 
million mt from the previous season.

Another factor that producers would be 
watching closely is the Thai white premium 
environment. China’s stricter enforcement on 
cross-border movement of sugar from Taiwan  
and Myanmar had a knock-on effect of  
weakening demand for Thai refined sugar, which 
would continue to put pressure on Thai white 
premium in 2020.

“If China continues to control the smuggling  
flow, this would negatively affect the white 
premium. Producers would then focus on 
raw sugar sales rather than refined sugar,” a  
Singapore-based trader said.

The average Thai white premium in 2019 
was $53/mt, down 23% year on year, compared 
with $73/mt in 2018, Platts data showed. White 
and refined sugar exports for January-October 
dipped 9.2% on the year, while raw sugar exports 
fell by 4.5%, TSMC data showed.

While Indonesia has typically sourced 
most of its sugar requirements from Thailand 
and Australia, moves are currently underway to 
boost imports from India amid bilateral efforts to 
export Indonesian palm oil to India.

Currently, Indonesian regulations allow the 
import of raw sugar with a minimum ICUMSA 
(International Commission for Uniform Methods 
of Sugar Analysis), or International Commission 
for Uniform Method of Sugar Analysis, level of 
1,200. The government is looking to reduce the 
minimum ICUMSA to 600 in order to meet the 
color and quality requirements of Indian raw 
sugar. Typically, Indian raw sugar has a 400 to 
800 ICUMSA level.

Although, there are no trade discussions 
reported between India and Indonesia at the 
moment, therefore, Indonesian buyers will likely 
continue to be a major buyer of Thai raw sugar 
in first-half 2020. Market sources noted.

ติดตามเรื่องสภาวะแวดล้อมปลอดมลพิษของไทยอยู่ ท�าให้
เกิดมาตรการที่เข้มงวด โดยเฉพาะในประเทศจีน ในการ
ส่งน�้าตาลจากพม่าและไต้หวัน เป็นเหตุให้ประเทศจีนอาจ
หันมาสนใจการน�าเข้าน�้าตาลจากไทยก็เป็นได้ในปีนี้

“หากประเทศจนียงัคงควบคมุการขนส่งน�า้ตาลอยู่ จะ
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อน�า้ตาลคุณภาพดจีากไทย เพราะผู้
ผลิตสินค้าในจนีจะเน้นน�าเข้าน�า้ตาลดบิมากกว่าน�า้ตาลขาว
บริสุทธิ์” ผู้ค้าในประเทศสิงคโปร์เอ่ยขึ้น

โดยเฉลีย่ น�า้ตาลขาวบรสุิทธิจ์ากไทยในปีทีแ่ล้วมรีาคา 
53 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกซ์ตัน ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 23 
เม่ือเทียบกับราคา 73 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกซ์ตันในปี 
2561 การส่งออกน�้าตาลขาวบริสุทธิ์ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงตุลาคมปีที่แล้ว อยู่ที่ร้อยละ 9.2 ในขณะที่น�้าตาลดิบมี
จ�านวนเพียงร้อยละ 4.5

แม้ว่าอินโดนีเซียจะต้องการน�้าตาลส่วนมากจาก
ประเทศไทยและออสเตรเลีย แต่ยังมีการส่งเสริมการน�า

the Indonesian government announced that 
industrial raw sugar import permits for 2019 
would be reduced by 22% from the previous 
year to 2.8 million mt. Thai raw sugar exports to 
Indonesia has declined by close to 18% on the 
year to 2.69 million mt for the January-October 
2019 shipment period, data from the Thai Sugar 
Milling Corporation showed.

Trade sources noted that domestic stocks 
in Indonesia are expected to fall 10%-15% year 
on year amid weaker imports and a reduction in 
the issuance of additional licenses, which could 
potentially prompt the government to issue more 
licenses in 2020. “The Indonesian government 
released 400,000 mt of last-minute licenses 
only in late-November and December, which 

เข้าจากประเทศอินเดีย เนื่องจากมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในการส่ง
ออกน�้ามันปาล์มจากอินโดนีเซียไปยัง
อินเดียอีกด้วย

ขณะนี้ ระเบียบของประเทศ
อนิโดนเีซยีอนญุาตให้มกีารน�าเข้าน�า้ตาล
ในระดับสูงสุดถึง 1,200 ตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพือ่
ระเบียบวิธีวิเคราะห์น�้าตาล (ICUMSA) 
โดยรัฐบาลอินโดนเีซยีก�าลงัหาวธิลีดระดบั
ดงักล่าวให้เหลือเพยีง 600 เพือ่ให้เข้ากบั
ข้อก�าหนดด้านสแีละคณุภาพของน�า้ตาล
ดิบในประเทศอนิเดีย โดยปกติแล้ว น�า้ตาล
ดบิของอินเดยีจะมีระดบัอยู่ระหว่าง 400 
ถึง 800 เท่านั้น

แหล่งข่าวทางการตลาดเผยว่า แม้ว่า
จะยงัไม่มกีารอภปิรายทางการค้าอย่างเป็น
ทางการระหว่างอินเดยีและอินโดนเีซยีใน
ขณะนี ้แต่ผู้ซือ้ในอินโดนเีซยีมแีนวโน้มว่า
จะยังเป็นผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ของไทยต่อ
ไปในช่วงครึ่งแรกของปีนี้.
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เวียดนามก�าลังพิจารณาจัดเก็บภาษีน�้าตาล ในขณะ
ที่มาเลเซียเป็นประเทศล่าสุดในเอเชียที่จะจัดเก็บภาษีดัง
กล่าวตั้งแต่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยจัดเก็บที่อัตรา 40 
เซนต์มาเลเซีย (9 เซนต์สหรัฐ) ต่อเครื่องดื่มหนึ่งลิตรที่มี
ส่วนผสมของน�า้ตาลหรือสารให้ความหวานมากกว่า 5 กรมั 
ส่วนอินเดีย ประเทศไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ได้เริ่มบังคับ
เก็บภาษนี�า้ตาลแล้ว ในขณะทีเ่มือ่วนัที ่10 ตลุาคม สงิคโปร์
ได้ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลสูงซึ่งเป็น
ประเทศแรกที่บังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว.

ตามข้อมลูของธนาคารพฒันาเอเชยี (ADBI) ประเทศ
ในเอเชยีแปซฟิิกมคีนทีม่นี�า้หนกัเกนิหรอืเป็นโรคอ้วนจ�านวน
มาก โดยมีผู้ใหญค่ิดเปน็อัตราส่วนสองคนในห้าคนหรือราว 
1 พันล้านคนอยู่ในกลุ่มนี้

ปัจจบุนั รฐับาลประเทศต่างๆ ได้ต่อสูก้บัของโรคอ้วนท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยการจดัเกบ็ภาษนี�า้ตาล 
และก�าหนดข้อจ�ากัดกับการตลาดสนิค้าทีม่ส่ีวน
ผสมของน�้าตาลสูงต่างๆ ดังนั้น ผู้บริโภคชาว
เอเชียโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีช่ืน่ชอบความหวาน
จะต้องรับภาระภาษีที่สูงขึ้น

At present, several governments have 
to combat the rising prevalence  

of obesity with levies on sugar and  
restrictions on the marketing of products  
with a high sugar content. Asian 
consumers, especially, with a sweet 
tooth are having to swallow the bitter 
pill of higher taxes.

How is Sugar Taxing Affect to Asian Consumers?

Customers line up for ice cream at a shopping mall in Tianjin. Rising demand in Asia for sweet foods and drinks is contributing to 

increased health risks

ภาษีน�้าตาลส่งผลกับผู้บริโภคเอเชียอย่างไร?
หม่า กวง เฉิง ผู้จัดท�ารายงานซึ่งเป็นผู้บริหารคณะ

โภชนาการและสขุลกัษณะอาหารทีม่หาวทิยาลยัปักก่ิงกล่าว
ว่าสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปท�าให้เดก็จนีหันมาบรโิภค
อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ตาลเพิม่สงูขึน้

คริสเตียน รูเดน ที่ปรึกษาด้านโภชนาการประจ�า
ภูมิภาคของยูนิเซฟเปิดเผยว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซฟิิกซ่ึงรวมถึงประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ เอเชยี
เหนอื และหมูเ่กาะแปซฟิิกมกีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนเด็กอ้วน
เร็วที่สุดในโลก รูเดนเปิดเผยว่า จ�านวนเด็กที่มีอายุระหว่าง 
5 ขวบถึง 19 ปีที่มีน�้าหนักเกินได้เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวระหว่าง
ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน และในภูมิภาคนี้มีคนกว่า 80 ล้าน
คนทีม่นี�า้หนกัเกนิโดยเกนิครึง่อาศยัอยูใ่นประเทศจนีและอกี
จ�านวนมากในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ประเทศจนีและอินเดยีมผีูป่้วยโรคเบาหวานมากทีส่ดุใน
โลก โดยมปีระมาณ 180 ล้านคนเป็นโรคเบาหวานประเภท
สอง เนือ่งมาจากความมัง่คัง่ทีเ่พิม่ขึน้ในเอเชยีได้ท�าให้ชมุชน
ต่างๆ มีลักษณะความเป็นเมืองและผู้คนมีชีวิตที่เร่งรีบมาก
ขึ้น โดยปัจจุบันผู้คนส่วนมากท�างานตามส�านักงาน ออก
ก�าลังกายน้อยมากหรือไม่ออกก�าลังกายเลย ไม่ท�าอาหาร
เอง และเลือกรับประทานอาหารแปรรูปหรืออาหารในร้าน
ฟาสต์ฟู้ดเพื่อความสะดวก

หยิก หยิง เตียว คณบดีวิทยาลัยสาธารณสุข ซอว์ 
สวีต ฮอก แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวว่า การ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลสูงใน
เอเชียที่เพ่ิมมากข้ึนเป็น “ผลมาจากสังคมทันสมัยที่เติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว” ยิ่งความต้องการอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
มีรสหวานในเอเชียเพิ่มสูงข้ึนเท่าใด อันตรายจากปริมาณ
น�้าตาลที่สูงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นนั้น โดยมันไม่เพียงแต่ส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพของผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการคลัง
ภาครัฐและการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยสถาบันดัง
กล่าวให้ข้อมลูว่าโรคเรือ้รงันีส่้งผลกระทบต่อคนจนมากทีส่ดุ 
เนื่องจากแต่ละครอบครัวต้องกันรายได้ไว้ถึงร้อยละ 25 ไป
กับค่ารักษาพยาบาล

แต่การจดัเกบ็ภาษนี�า้ตาลทีถึ่งแม้จะมปีระสทิธภิาพ แต่
ก็ไม่ได้เป็น “กระสุนนัดเดียว” ที่สามารถแก้ปัญหาโรคอ้วน
ของภูมิภาคให้หมดไปได้ แต่สิ่งท่ีส�าคัญคือการสร้างสภาพ
แวดล้อมทีดี่ขึน้ให้กบัเด็ก อย่างการจดัอาหารเพือ่สุขภาพใน
โรงเรียน การห้ามขายอาหารขยะใกล้กับโรงเรียน และการ
บังคับให้ติดฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง

มหาวทิยาลยัฮ่องกง (University of Hong Kong) มี
ข้อมูลว่า “โรคอ้วนเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อนหลาย
ปัจจยัทัง้รปูแบบการด�าเนนิชวีติและการรบัประทานอาการ” 
เขาเสนอแนะ “การผสมผสานนโยบายอย่างสร้างสรรค์” 
อย่างโครงการให้การอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพนอก
เหนือจากภาษีน�้าตาล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันก�าหนดนโยบาย
ได้ตระหนักในเรื่องนี้และได้ริเริ่มโครงการต่างๆ นอกเหนือ

Vietnam is considering a sugar tax, while 
Malaysia became the latest Asian country to 
enforce one on July 1, with a 40 sen (9 cents) levy  
on each liter of drinks with more than 5 grams of 
sugar or sugar-based sweetener. India, Thailand, 
Brunei and the Philippines have already imposed 
sugar taxes, while on Oct 10, Singapore banned 
ads for drinks with a high sugar content, the 
first country to implement such a policy.

According to the Asian Development Bank 
Institute, or ADBI, Asia-Pacific countries have 
high incidences of people being overweight 
or obese, with two out of every five adults, or 
1 billion people overall, falling into these two 
categories.

Ma Guangsheng, the report’s author who 
heads the Department of Nutrition and Food 
Hygiene at Peking University, said the changing 
food environment continues to expose Chinese 
children to processed food and drinks containing  
sugar.

Christiane Rudert, UNICEF’s regional  
nutrition adviser, said the East Asia and Pacific 
regions have registered the fastest growth rate 
in the number of obese children. These regions 
cover Southeast Asia, North Asia and the Pacific 
island countries. The number of those age 5 to 
19 who are overweight doubled from 2000 to 

last year, Rudert said. Some 80 million people 
in the region are overweight, more than half 
of them living in China. There are also a large 
number of overweight children in Indonesia and 
the Philippines.

China and India have the highest number 
of people with diabetes, with about 180 million 
having Type 2. Increased wealth in Asia has 
also led to urbanization and busy lifestyles. 
Most people now work in offices, take no or 
little physical exercise, do not cook, and have 
opted for the convenience of processed meals 
or eating in fast-food outlets. 

Yik Ying Teo, dean of the Saw Swee Hock 
School of Public Health at the National University 
of Singapore, said rising consumption in Asia of 
food and drinks high in sugar is a “reflection of 
rapidly modernized societies”. As demand rises 
in Asia for sweet foods and drinks, so does the 
danger it poses - not only to people’s health but 
also to public finances and economic growth. 
The institute said chronic illnesses affect poor 
people the most, as they have to allocate as 
much as 25 percent of their household income 
to pay for treatment.

But a sugar tax, while effective, is not the 
“silver bullet” that can solve the region’s obesity 
problem. The important to create an improved 
environment for children - such as offering 
healthy meals in schools, banning the sale of 
junk food near school premises and mandatory 
front-of-pack nutrition labeling.

University of Hong Kong, said, “Obesity is 
the result of a complex combination of factors, 
including lifestyle and diet.” He proposed “a 
creative mix of policies”, where, for instance, 
a sugar tax can be complemented by health 
education programs. Asian policymakers have 
recognized this and have implemented programs 
that go beyond taxation.

Therefore, the high cost of treating chronic 
illnesses is the reason it makes sense to implement a 
sugar tax. According to World Health Organization  
(WHO), said such a levy is an “effective intervention”,  
noting that increased prices will reduce the 
consumption of sugary drinks.

จากการจัดเก็บภาษีแล้ว
เพราะฉะนั้น ต้นทุนกับการต่อสู้กับโรคเร้ือรังเป็น

เหตผุลทีท่�าให้การจดัเก็บภาษนี�า้ตาลมีน�า้หนกั โดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็น 
“การแทรกแซงทีม่ปีระสทิธภิาพ” โดยราคาทีเ่พิม่ขึน้จะช่วย
ลดการบริโภคเครื่องดื่มหวานลงได้.
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กลุม่โรงกลัน่น�า้ตาลอนิโดนเีซยี (Indonesian  
Refiners) ที่ซึ่งเข้าน�้าตาลรายใหญ่ที่สุด

ของโลก ก�าลังส่งเสริมการน�าเข้าน�้าตาลดิบ
จากต่างประเทศเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดืม่ทีก่�าลงัเตบิโตในประเทศทกุๆปี และ
รัฐบาลอินโดนีเซียยังรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารรวมทั้ง
พิจารณาโควตาการน�าเข้าน�้าตาลดิบส�าหรับ
ปีนี้อีกด้วย 

Indonesian refiners, the world’s biggest  
sugar importer, are to boost raw sugar  

imports by overseas countries due 
to the food and beverage industry is  
annually growing. And, The government  
is gathering information on food industry  
demand as well as consider raw sugar 
import quotas for this 2020.

Indonesian Government to Decide New Raw Sugar Import 
Quotas for 2020

อินโดนีเซียน�าเข้าน�้าตาลดิบ ภาพที่มา Tino Oktaviano Photo

รัฐบาลอินโดนีเซียวางโควต้าน�าเข้าน�้าตาล
ทรายดิบในปี 2020

จากข้อมลูของประธานสมาคมผูผ้ลติน�า้ตาลอนิโดนีเซยี 
ผูผ้ลติอาหารและเครือ่งดืม่อาจจะซือ้น�า้ตาลดบิจ�านวนถงึ 3.3 
ล้านตันจากต่างประเทศ ซึ่งสูงขึ้นจากเดิม 2.6 ล้านตันใน
ปีนี้ อย่างไรก็ตาม จ�านวนดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณของการ
เปลีย่นแปลงมากนกัในการผลติอาหารแปรรปูซึง่มจี�านวนอยูท่ี่
ประมาณ 3.3 ล้านตัน เนือ่งจากผลลพัธ์ในปีนียั้งคงได้รบัการ
สนบัสนนุจากจ�านวนน�า้ตาลดบิท่ีเกบ็ส�ารองไว้ต้ังแต่ปีกลาย

เศรษฐกิจของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีขนาด
ใหญ่ที่สุดได้ส่งเสริมการผลิตอาหารในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่ออาหารและวิถี
ชีวิต ในขณะนี้ อินโดนีเซียกลายเป็นผู้น�าเข้าข้าวสาลีและ
บริโภคน�้ามันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ส่วน
หนึง่เนือ่งมาจากโครงการไบโอดเีซลทีก้่าวหน้าไปอย่างรวดเรว็

ความต้องการน�้าตาลจากผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ยังคงมีเสถียรภาพ ประธานสมาคมฯกล่าวขึ้น “เราก�าลัง
พยายามมองโลกในความเป็นจรงิ เพราะเราไม่สามารถมอง
โลกแบบซื่อๆ และเห็นถึงความเจริญเติบโตได้ เมื่อเราไม่รู้
ว่าการบรโิภคมจี�านวนเท่าไรกนัแน่ และยังมแีนวโน้มว่าสาร
ให้ความหวานอื่นๆ จะมาแทนท่ีน�้าตาล โดยเราพบว่าการ
บริโภคนี้อยู่ที่ประมาณสามล้านตันในปีนี้”

รัฐบาลอินโดนีเซียก�าลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของอตุสาหกรรมอาหารและอาจตดัสินใจเร่ืองโควตา
ของการน�าเข้าน�้าตาลดิบในปีน้ี จากข้อมูลของกระทรวง
อุตสาหกรรมอินโดนีเซีย จะมีการแบ่งจ�านวนน�าเข้าช่วง
ครึ่งปีแรกที่ร้อยละ 60 ของโควตาทั้งหมดเพื่อสนองความ
ต้องการนี้ในเดือนพฤษภาคม

“อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ก�าลงัเตบิโตถงึร้อย
ละ 7-8 ในแต่ละปี แต่เราต้องการรูว่้าอุปสงค์ของน�า้ตาลดบิ
นั้นมากเท่าไรกันแน่ เรามีเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นและ

Processors will probably buy 3.3 million 
tons of raw sugar from abroad, up from 2.6 
million tons this year, according to Bernardi 

Dharmawan, chairman of the Indonesia Sugar 
Refiners Association. Still, that doesn’t signal 
much of a change in refined production, which 
will stay at around 3 million tons, he said. That’s 
because output this year was supported by raw 
sugar stockpiles carried over from last year. 

Southeast Asia’s largest economy has 
boosted food consumption in the past decade 
as rising affluence changes diets and lifestyles. 
Indonesia is now the world’s second-largest 
importer of wheat and biggest consumer of 
palm oil, part of which is used in an ambitious 
biodiesel program.

Sugar demand from food and drink  
manufacturers is stable, Dharmawan said in 
Jakarta on Wednesday. “We’re trying to be more 
realistic. We cannot be naive and see growth, when  
we don’t exactly know the consumption  
number,” he said. “There’s also a trend to replace  
refined sugar with artificial sweeteners. We see  

จ�าเป็นต้องท�าการส�าราจอย่างละเอียดอีกคร้ัง” รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียแถลง

รฐัมนตรีกระทรวงอตุสาหกรรมยงัเพิม่เติมอีกว่า การน�า
เข้าน�้าตาลดิบส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียมาจากประเทศไทย
และออสเตรเลีย และยังเปิดรับการน�าเข้าจากอินเดียอีก
ด้วยเมือ่รฐับาลอินโดนีเซยีปรบัระดับมาตรฐานทีต่ัง้โดยคณะ
กรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อระเบียบวิธีการวิเคราะห์
น�้าตาลที่เป็นทางการ

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียก�าลัง
ทบทวนกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงการลดระดับมาตรฐานของ
คณะกรรมาธิการฯส�าหรับการน�าเข้าน�้าตาลดิบจาก 1,200 
ไปเป็น 600 โดยระเบยีบดงักล่าวจะออกบงัคับใช้ในเร็ววนันี.้

consumption staying around 3 million tons in 
2020.”

The government is gathering information 
on food industry demand and may decide raw 
sugar import quotas for 2020, according to 
Industry Minister Agus Gumiwang Kartasasmita. 
Allocations for the first half will account for 60% 
of the total quota to meet rising demand for 
Eid al-Fitr in May.

“The food and beverage industry is growing 
by 7%-8% annually, but what we need to know 
is how big demand for refined sugar is. We have 
only an assumption and we need to conduct a 
thorough survey,” Dharmawan said.

The refiners import most of their raw sugar 
from Thailand and Australia. They are open to 
buying supplies from India once the Indonesian 
government has adjusted the so-called Icumsa  
level, a standard set by the International  
Commission for Uniform Methods of Sugar 
Analysis, Dharmawan said.

Recently, the Indonesian Trade Ministry is 
in the process of revising the rule, which will 
include lowering the Icumsa level for raw sugar 
imports to 600 from 1,200, Director General of 
Foreign Trade Indrasari Wisnu Wardhana, said 
on Wednesday. The regulation will be issued as 
soon as possible, he said.
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บรษิทั Fitch Solutions ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิาร
ชัน้น�าด้านสินเชือ่ ตลาดตราสารหนีแ้ละ 

โซลชูัน่ข่าวกรองระดับมหภาคในกรงุลอนดอน 
ได้คาดการณ์เกีย่วกับการผลติน�า้ตาลในประเทศ
ฟิลิปปินส์และสถานการณ์ของการบริโภคใน
ประเทศดังกล่าว

What Would It Be in Philippines Sugar Industry?
อุตสาหกรรมน�้าตาลฟลิิปปินส์จะเป็นอย่างไร?

จากการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมของบริษัท 
ดงักล่าว ในช่วงฤดกูารเพาะปลูกระหว่างปี 2562 ถงึ 2563 
การผลิตน�า้ตาลในฟิลปิปินส์คาดว่าจะมีปริมาณกว่าสองล้าน
ตัน ท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศสูงขึ้นและราคา
น�้าตาลที่ยังคงสูงกว่าระดับราคาในตลาดโลก

จากรายงานของบริษัทฯ กล่าวว่า “สภาพอากาศที่ไม่
เอือ้อ�านวยในช่วงเดอืนทีผ่่านมาจะลดผลติและการผลติโดย

Sugar production in the Philippines for 
crop year 2019/2020 is projected to reach 2.1 
million tons amid higher domestic consumption 
and as local prices remain higher than global 
levels, Fitch Solutions Macro Research said in 
its industry trend analysis.

“While unfavorable weather in recent months 
will lower yields and overall production in the 

short term, gradually decreasing sugar area 
due to prolonged labor shortages and rising 
competition from cheaper imported sugar will 
weigh on the industry in the longer term,” it 
said in the report. This projection is 4% lower 
than its previous production forecast of 2.2 
million tons.

Target raw sugar production for this crop 
year is at 2.096 million metric tons (MT), down 
5% year-on-year, due to factors such as weather 
conditions, and changes in hectarage of sugarcane  
planted, as well as if farmers were to shift planting  
other crops.

Fitch Solutions also projects that consumption  
will continue to increase as the domestic industrial  

ต่อลติรส�าหรบัภาษเีครือ่งดืม่ทีใ่ช้สารให้ความหวานทีม่ฟีรคุ
โตส ในขณะทีอั่ตรา 6 เปโซฟิลปิปินส์ต่อลติรส�าหรบัเครือ่ง
ดื่มที่ใช้น�้าตาลในการให้ความหวาน

การส่งออกน�า้ตาลจากฟิลปิปินส์ไปอเมรกิา ซึง่มจี�านวน
ร้อยละห้าของการผลิตน�้าตาลในประเทศหรือ 140,000 
ตัน จะยังคงด�าเนินต่อไปแม้ว่าราคาในประเทศจะสูงกว่า
ราคาในตลาดโลก การที่ราคาน�้าตาลในตลาดโลกสูงขึ้นจะ
ไม่ท�าให้ประเทศฟิลิปปินส์มีศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
ราคา เนื่องจากราคาน�าเข้าน�้าตาลของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
จงึเป็นไปได้ว่าสนิค้าน�าเข้าท่ีถกูกว่าจะครอบคลมุราคาสนิค้า
ท้องถิ่นในระดับหนึ่ง

วินเซนต์ มาเรียล พี กาลัง ผู้สื่อข่าวสายมัลติมีเดีย
กล่าวว่า ในช่วงเวลาเดยีวกันน้ี การผลติน�า้ตาลได้ลดลงจาก 
305,850 เมตรกิซ์ตนัไปเป็น 216,996 เมตริกซ์ตนัเมือ่ปีที่
ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ น�้าตาล 50 กิโลกรัม จ�านวน 

รวมในช่วงเวลาส้ันๆให้น้อยลง และพื้นที่การผลิตน�้าตาลท่ี 
ลดลงอย่างต่อเนือ่งจากสาเหตขุองการขาดแรงงานท่ียาวนาน 
รวมถึงการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นจากน�้าตาลน�าเข้าราคาถูกจะ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างยาวนาน” ซึ่ง
การคาดการณ์นี้ต�่ากว่าการประมาณการผลิตครั้งก่อนถึง
ร้อยละ 4 อยู่ที่ 2.2 ล้านตัน

เป้าหมายการผลิตน�้าตาลดิบในช่วงฤดูการเพาะ
ปลูกนี้อยู่ที่ 2.096 เมตริกซ์ตัน ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ถึง
ปีต่อปี เนื่องจากปัจจัยต่างๆด้านสภาพอากาศและความ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่การปลูกอ้อย รวมทั้งการที่ชาวไร่หัน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ

บริษัท Fitch Solutions ยังคาดคะเนว่าการบริโภค
น�้าตาลจะยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศและผู้ผลิตอาหารยังคงเพิ่มอุปสงค์ เพราะต้อง
เปลีย่นจากการใช้น�า้เชือ่มจากข้าวโพดทีม่ฟีรคุโตสสูงมาเป็น
น�า้ตาล ซึง่มสีาเหตมุาจากการเกบ็ภาษคีวามหวานในเครือ่ง
ดื่มส�าหรับส่วนผสมที่ไม่ใช่น�้าตาลสูงขึ้น นอกจากนั้น การ
บรโิภคน�า้ตาลยงัคาดว่าจะสงูถงึ 2.297 ล้านเมตรกิซ์ตนัในปี 
2564 และ 2.343 เมตริกซ์ตันในปี 2565 และ 2.378 เม
ตริกซ์ตันในปี 2566

แหล่งข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่า “ประเทศฟิลิปปินส์ยังคง
มีความพอเพียงด้านน�้าตาล เพราะผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะ
น�าไปใช้ภายในประเทศ จากข้อมูลของการบริหารน�้าตาล
ในประเทศฯ และผลผลิตน�้าตาลประมาณร้อยละ 95 จะ
น�าไปใช้บริโภคในประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม”

การเพิ่มอัตราภาษีเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการ
ปฏิรูปภาษีเพื่อการเร่งรัดและการควบรวม ซึ่งมีผลตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 โดยก�าหนดอัตรา 12 เปโซฟิลิปปินส์

Fitch Solutions, an industry-leading 
provider of credit, debt market, 

and macro intelligence solutions 
based on London, projected Philippine 
sugar production and the situation of 
consumption its country.

market, or food manufacturers,  
continue to drive demand as they 
switch to sugar from high-fructose 
corn syrup (HFCS) due to tax imposed 
to drink sweeteners, which is higher 
for sugar-alternatives. In addition, 
Sugar consumption is forecast to 
reach 2.297 MMT in 2021, 2.343 MMT 
in 2022 and 2.378 MMT in 2023.

“The Philippines is still close to 
self-sufficient in sugar, with almost all 
of domestic output being consumed 
locally. According to the country’s 
Sugar Regulatory Administration 
(SRA), around 95% of total production 
is consumed by domestic industries, 
in particular industrial users such as 
beverage manufacturers,” the think 
tank noted.

The increase in tax is part of 
the Tax Reform for Acceleration and 
Inclusion (TRAIN) law, which took 
effect January 2018. This imposed 

a P12 per liter tax in beverages that use HFCS, 
while a P6 per liter tax was imposed to beverages 
that use local sugar.

It also sees that exportation of Philippine 
sugar to the United States — which makes up 
about 5% of sugar production or about 140,000 
tons — will continue despite local prices being 
well above the cost in the global market. The 
rise in global sugar prices is therefore not going 
to make the Philippines any more or less price- 
competitive. With sugar imports from Thailand 
rising, however, it is likely that cheaper imports 
will cap domestic prices to an extent.

In the same period, sugar production was 
216,996 MT, down from 305,850 MT the previous 
year. This is equivalent to 4.339 million 50-kilo 
bags, compared to 6.117 million 50-kilo bags 
a year earlier. This is due to factors such as  
prolonged El Nino, and farmers pushing back 
their milling activities. - Vincent Mariel P. Galang, 
a multimedia reporter.

Therefore, The Fitch Solutions said local 
sugar prices will “remain uncompetitive by 
global standards” despite its projection of 
slightly higher global prices in 2020 at $13.5 per 
pound. But note that the SRA will continue to 
allocate sugar for domestic use and for exports, 
regardless of prices.

4.339 ล้านถุง เมื่อเทียบกับน�้าตาล 50 กิโลกรัม จ�านวน 
6.117 ล้านถุงในปีทีแ่ล้ว สาเหตเุกดิจากพายเุอลนโีญทียื่ดเยือ้
ยาวนานและความล่าช้าของเกษตรกรในการผลิตน�า้ตาล

ด้วยเหตนุี ้บริษทั Fitch Solutions อ้างว่าราคาน�า้ตาล
ในประเทศฟิลิปปินส์จะ “ยังคงไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ใดๆ ตามมาตรฐานโลก” แม้ว่าจะมีการคาดคะเนราคาตลาด
โลกสงูขึน้เลก็น้อยในปี 2563 ที ่13.5 ดอลลาร์สหรฐัต่อน�า้
หนกัหนึง่ปอนด์  อย่างไรกด็ ีมกีารตัง้ข้อสงัเกตว่าฟิลปิปินส์
ยังคงผลิตน�้าตาลเพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกต่อไป ไม่ว่า
ราคาจะเป็นเช่นไรก็ตาม.

ลูกค้าฟิลิปปินส์ซื้อข้าวและน�้าตาลในตลาดท้องถิ่นที่เมโทรมะนิลา ภาพที่มา ALAMY
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กลุม่อเมริกาเหนอืและตะวนัออกกลาง-แอฟริกา (MEA) 
เป็นภูมิภาคการผลิตน�้าตาลอินทผลัมขนาดใหญ่สุดสอง
แห่งในปี 2561 ส่วนยุโรปเป็นผู้บริโภคน�้าตาลอินทผลัม
มากที่สุด ถึงแม้จะคาดว่าการเติบโตทางตลาดสูงสุดจะเป็น
ตะวันออกกลาง-แอฟริกาก็ตาม อินทผลัมเป็นไม้พื้นเมือง
ในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกอบ
ด้วยประเทศอียิปต์ อิหร่าน อัลจีเรีย ซาอุดิอารเบียและอิรัค 
ซึ่งเป็นย่านที่บริโภคน�้าตาลอินทผลัมในปริมาณมาก

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิคโดยเฉพาะกับอินเดีย 
ปากสีถาน จนีและออสเตรเลยีท�าการเพาะปลูกอินทผลมักนั
มาก โดยอุตสาหกรรมอินทผลัมในออสเตรเลียมีการเติบโต
มหาศาลในครึง่ทศวรรษทีผ่่านมา เพราะประเทศมสีภาพภมูิ
อากาศทีเ่หมาะสมกบัการปลกูอนิทผลัมจ�านวนมาก และอกี
ประเทศหนึ่งที่เหมาะสมในซีกโลกใต้ คือประเทศนามิเบียที่
เหมาะมากส�าหรับการปลูกอินทผลัม

ความต้องการน�้าตาลอินทผลัมของโลกนั้นคาดว่าจะ
เตบิโตที ่4.0% ระหว่างปี 2562 ถงึ 2572 ส่วนกลุม่ประเทศ 
MEA คาดว่าจะมีการเติบโตเกินกว่า 5% และมีมูลค่าเกิน
กว่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสุทธิ ในระหว่างช่วงกลาง
การประเมิน (ปี 2568 ) และสุดท้ายในปี 2572 คาดว่า
ตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะทีข่นาดยอดขายน�า้เชือ่มและน�า้หวานจากน�า้ตาล
อนิทผลมั คาดว่าจะมมีลูค่าทางตลาดสูงขึน้อย่างรวดเรว็ และ

ง านวิจัยของ Fact. MR จากบริษัทวิจัยการ
ตลาดในกรุงดับบลินเปิดเผยว่า น�้าตาล

อนิทผลมัจะมคีวามต้องการสงูสดุในปีพ.ศ.  2572 
และประเมนิว่าตลาดจะเตบิโต 1.6 เท่า ในช่วง
ปี 2562 ถึง 2572 และคาดว่าจะมีผู้บริโภค
น�า้ตาลอนิทผลัมมากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาคาดว่าจะเป็น
ตลาดน�้าตาลอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุด

The Global Date Sugar Market is to High Value by 2029

น�้าตาลอินทผลัม

Global Date Sugar Market as Average Price vs Market Value in 2018

ตลาดน�้าตาลอินทผลัมโลกจะมีมูลค่าสูง 
 ภายในปี 2572
คาดว่าน�้าตาลไอซิง (powdered sugar) จะมีการเติบโตเร็ว
กว่าเนื่องจากมีราคาสูงกว่า

โอกาสด้านมลูค่าจากน�า้ตาลไอซิงและน�า้เชือ่มจะเท่ากบั 
50 ล้านดอลลาร์สหรฐั อตัราการเตบิโตทางตลาดของน�า้ตาล
ทราย (granule sugar) หรือน�้าตาลกรวด (crystal sugar) 
คาดว่าจะสงูกว่าในครึง่หลงัของระยะคาดการณ์และคาดว่าผู้
บริโภคน�้าตาลอินทผลัมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ดงันัน้ ความต้องการน�า้ตาลอนิทผลมัในอตุสาหกรรม
เครื่องดื่มนั้นคาดว่าจะเติบโต 1.4 เท่า ในช่วงปี 2562 ถึง 
2572 โดยมีประเทศผู้ผลิตและค้าอินทผลัมประมาณ 35 
ประเทศและมีการผลิตอินทผลัมเกินกว่า 8 ล้านตัน ถึง
แม้ว่าการผลิตน�้าตาลอินทผลัมจะอยู่ในไม่กี่ประเทศก็ตาม 
ส่วนตะวันออกกลาง-แอฟริกาคาดว่าจะเป็นตลาดน�้าตาล
อินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดในตอนกลางของระยะคาดการณ์ ส่วน
ในด้านมลูค่าของตลาดนัน้ ตลาดภมูภิาคของน�า้ตาลอนิทผลมั
คาดว่าจะเป็นตลาดทีใ่หญ่อันดบัสีใ่นช่วงปลายปี 2572.

A study by Fact.MR, a market  
research firm based in Dublin, 

revealed that Date Sugar will continue  
to generate the highest demand by 
2029. The market is projected to 
grow 1.6X between 2019 and 2029. 
And, the consumer spending on date 
sugar is expected to increase further. 
Especially, Middle-East and Africa are 
expected to become the largest date 
sugar markets

The combined absolute $ opportunity 
from powdered and syrup / liquid segments 
equals to US$ 50 Mn. Market growth rate of 
granule / crystal form is expected to be higher 
in the second half of forecast period, where the 
consumer spending on date sugar is expected 
to increase further. 

Hence, date sugar demand in beverage 
industry is expected to grow 1.4X between 2019 
and 2029. About 35 countries are engaged in the 
production and trade of dates, which together 
produce over 8 Mn tons of dates, though date 
sugar manufacturing is confined to a handful of 
countries. Middle-East and Africa are expected 
to become the largest date sugar markets in the 
mid-term forecast. In terms of market value, their 
regional markets are projected to be the fourth 
largest market by 2029 end.

North America and Middle-East and Africa  
(MEA) are two of the largest date sugar  
manufacturing regions. In 2018, Europe was the 
largest consumer of date sugar, though the market 
growth in Middle-East and Africa is projected to 
be the highest. Dates being native to Middle-East 
and African countries including Egypt, Iran,  
Algeria, Syria, Saudi Arabia and Iraq, are consumed  
in these regions in large quantities. 

Countries from Asia Pacific region, especially 
India, Pakistan, China and Australia have large 
plantations of dates. The Australian date palm 
industry has observed immense growth in the 
last half a decade, with the country’s climate 
being suitable for large scale plantations of 
dates. Another country situated in southern  
hemisphere, Namibia is also showing huge promise  
in production of dates. 

The global date sugar demand is expected to 
grow at a CAGR of 4.0% during 2019 – 2029, for 
MEA, it is projected to witness over 5% growth, 
and it is expected to be valued at over US$ 120 
Mn during mid-term forecast (year 2025). By 
2029, the market is expected to reach a value 
of around US$ 150 Mn. 

While the volume sales of date sugar in 
syrup/ liquid form is expected to rise at a swift 
pace, in terms of market value, powdered sugar 
segment is expected to witness a faster growth, 
owing to higher pricing of the latter. 
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แผนงานตามความคดิริเร่ิมของรัฐบาลของประธานาธิบดี
มฮูมัมาด ูบูฮาร ีตัง้เป้าท่ีจะดงึดดูการลงทนุทางตรงจากทัง้ใน
และต่างประเทศในแต่ละปีสงูถงึ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เร่ือง
นีไ้ด้รบัการเปิดเผยโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
การค้าและการลงทุน โอตุนบา นิยิ อเดบาโย เมื่อเขาเยี่ยม
ชมโรงงานเมื่อเดือนธันวาคม

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการยกย่องสนุต ิโกลเด้นชกูาร์ 
เอสเตทส�าหรับระดับของการลงทุนในภาคน�้าตาลในไนจีเรีย 
ระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดภายใต้นโยบาย
บูรณาการการผลิตน�้าตาลของรัฐบาลกลาง ด้วยเป้าหมาย
การผลิตภายในปี 2562 มากกว่า 1,500 ตัน รัฐมนตรีระบุ
ว่าการลงทุนของสุนติ เอสเตท เป็นเรื่องน่ายกย่องเป็นอย่าง
ยิง่ โดยกล่าวเสรมิว่าการลงทุนนีจ้ะช่วยสร้างงานจ�านวนมาก
ให้กับชาวไนจีเรีย

“ผมเพิ่งเดินทางมาถึงสุนติ โกลเด้นชูการ์ เอสเตทใน
โมกวา รัฐไนเจอร์ ในการประเมินโครงการแผนบูรณาการ
การผลิตในอุตสาหกรรมน�้าตาล ในระหว่างการเยี่ยมชมสุน
ติ ชูการ์ เอสเตท ผมได้เน้นย�้าว่าผมค่อนข้างทึ่งในระดับ
การลงทุนและแผนงานของบริษัทนี้ และผมหวังว่านี่จะสร้าง
งานและโอกาสให้กบัชาวไนจเีรยีทกุคน และระหว่างประเมิน
การเยีย่มชมนี ้ผมกไ็ด้มโีอกาสได้เรยีนรูก้ารเกบ็เกีย่วทีฟ่าร์ม
อ้อยสุนติ โกลเด้นชูการ์ เอสเตทอีกด้วย” รัฐมนตรีเปิดเผย
ในหน้าสังคมออนไลน์ของเขา

ตามข้อมูลของบริษทั ได้มกีารลงทนุไปแล้วกว่า 64 พนั
ล้านไนราในอุตสาหกรรมน�้าตาลพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ รวมถึงถนน โรงเรยีน โรงพยาบาล ฯลฯ.

“สุนติ ชูการ์ เอสเตท มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 17,000 
เฮคเตอร์ มีก�าลังการผลิตอ้อยสูงสุดกว่า 4,500 เมตริกตัน
ต่อวัน ทุกวันนี้ ไดม้ีการปลูกออ้ยกว่า 3,000 เฮคเตอร์ และ
อยู่ภายใต้ระบบสปริงเกอร์และการชลประทานตามร่อง” ผู้
บริหารกล่าว

มีการยกร่างแผนแม่บทน�า้ตาลของไนจีเรยีเพือ่
ดึงดูดเมด็เงนิลงทนุทางตรงจากในและต่าง

ประเทศกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และสร้าง
งานราว 107,000 ต�าแหน่งในอกีสบิปีข้างหน้า 
ขณะเดยีวกันมกีารจ้างงานแล้วมากกว่า 10,000 
ต�าแหน่งจากสุนต ิโกลเด้นชกูาร์ เอสเตท (Sunti  
Golden Sugar Estates)

Nigeria to Attract Investment over $1 Billion by
The National Sugar Master Plan

โอตุนบา นิยิ อเดบาโย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ในระหว่างการเยี่ยมชมสุนติ ชูการ์ เอสเตท

ไนจีเรียดึงดูดการลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ด้วยแผนแม่บทน�้าตาลระดับชาติ

สุนติ โกลเด้นชูการ์ เอสเตท ตั้งอยู่ตามแนวแม่น�้า
ไนเจอร์ในโมกวา รฐัไนเจอร์ โดยมเีจ้าของคอื สนุต ิโกลเด้น
ชูการ์ เอสเตท (SGSE) ลิมิเต็ด บริษัทในเครือของบรษิัท ฟ
ลาวมิลล์ออฟไนจเีรยี จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัดงักล่าวครอบ
ครองพืน้ทีก่ารเกษตรกว่า 17,000 เฮคเตอร์ และมกี�าลงัการ
ผลิตอ้อยกว่า 4,500 เมตริกตันต่อวัน ด้วยก�าลังการผลิต
สูงสุด คาดว่าบริษัทจะผลิตอ้อยได้ 1 ล้านตัน หรือน�้าตาล
ราว 100,000 เมตริกตันต่อปี.

The plan, an initiative of the Muhammadu 
Buhari administration, was designed to attract 
over $1 billion annually in local and foreign 
direct investments. This was revealed by the  
minister of industry trade and investment,  
Otunba Niyi Adebayo, when he visited the facility 

on December.
The minister who commended the Sunti 

Golden Sugar Estates for the level of investment 
made in the sugar sector in Nigeria stated that 
the investment by was the largest under the 
Sugar Backward Integration Policy of the federal 
government. With a production target of over 
1,500 tonnes by the end of 2019, the minister 
described the Sugar Estate’s investment as 
laudable, adding that it will provide jobs for 
many Nigerians.

“I just arrived at the Sunti Golden Sugar 
Estates in Mokwa, Niger state, for my assessment 
tour of the backward integration programmes 
in the sugar industry. On my tour of the Sunti 
Sugar Estates, I emphasized that I am quite 
impressed with the level of investment and 
planning that has gone into this enterprise. It is 
my hope that this will translate into more jobs 
and opportunities for all Nigerians. During my 
assessment tour, I had a great time learning how 
to harvest sugarcane at the Sunti Golden Sugar 

The National Sugar Master Plan of 
Nigeria was designed to attract 

over $1 billion annually in local and 
foreign direct investments and create 
an estimated 107,000 jobs over the 
first ten-year period. Meanwhile, over 
10,000 jobs have already been created 
by the Sunti Golden Sugar Estates.

Estates farm” the minister wrote on his social 
media pages.

According to the owners, over N64 billion 
had been so far invested in the Sugar estates 
with a number of facilities already provided, 
including a landing strip, roads, schools, clinics 
among others.

“The Sunti Sugar Estate has 17,000 hectares 

of arable farmland, a sugar mill with a capacity 
to process 4,500 metric tonnes of sugarcane 
daily and at full capacity. As at today, 3,000ha 
of sugar cane has been developed and is under 
pivot, sprinkler and furrow irrigation,” the man-
agement said.

The Sunti Golden Sugar Estate Located on 
the banks of River Niger, in Mokwa, Niger state, 
which is owned by Sunti Golden Sugar Estates 
(SGSE) Ltd. a subsidiary of Flour Mills of Nigeria 
Plc. Its estate features 17, 000 hectares of irrigable 
farmland and a Sugar mill that process 4,500 
metric tons of sugarcane per day. At full capacity, 
the estate is expected to produce 1 Million tons of 
Sugarcane which roughly translates into 100,000 
metric tons of sugar yearly.
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นักวิเคราะห์ของบริษัท S&P Global Platts ให้ราย
ละเอยีดว่าอนิเดยีเข้าสูจ่ดุเปลีย่นของการผลติแบบใหม่ทีน่อก
เหนอืจากการบรโิภคเมือ่ไม่ก่ีปีทีผ่่านมา ทัง้นีเ้พราะรฐับาลได้
แก้ไขราคาน�า้ตาลเพือ่สนบัสนนุรายได้ให้กบัเกษตรกร นอกจาก
นี้ เมื่อประกอบกับการจัดปรับราคาน�้าตาลขั้นต�่าในประเทศ
ให้สงูกว่าระดบัต่างประเทศแล้ว โรงงานในอนิเดียมกีฎหมาย
ควบคุมการคั้นอ้อยในพื้นที่อิทธิพลของตน รวมทั้งมีการเริ่ม
ใช้ผลผลติจากอ้อยหลายพนัธุใ์นรัฐส�าคัญทีผ่ลิตอ้อยท�าให้การ
ผลิตในภูมิภาคเหล่านี้มีปริมาณสูงขึ้น

ตราบเท่าทีปั่จจยัทัง้สามนีย้งัมบีทบาทส�าคญั การผลติ
น�้าตาลน่าจะยังคงระดับสูงกว่า 30 ล้านเมตริกตัน ถ้าไม่ถูก
ผลกระทบจากผลเสียของสภาพอากาศต่อผลผลิตทางการ
เกษตร ในปี 2563 ถึง 2564 นั้น ทุกคนคาดว่าจะมีการ
ฟื้นฟูการผลิตน�้าตาลได้มากกว่า 30 ล้านเมตริกตัน

เอทานอลจะเป็นวิธแีก้ปัญหาน�า้ตาลล้นความต้องการได้
หรอืไม่? การวเิคราะห์ของบรษัิท Platts คาดคะเนการบรโิภค
น�า้ตาลโดยรวมท่ี 25.5 ล้านเมตรกิตนัในปี 2562 ถงึ 2563 
ซึง่หมายความว่าประเทศควรผลิตน�า้ตาลส่วนเกินประมาณ 1 
ล้านเมตริกตันเพื่อต่อยอดในสต๊อค 15 ล้านเมตริกตันตอน
ปลายเดอืนกนัยายน ถ้าเราคาดว่าในสภาวะอากาศปกต ิการ
ผลติแบบใหม่โดยเฉลีย่จะมปีระมาณ 31 – 32 ล้านเมตรกิตัน
ต่อปี เราจะยังคงเพ่ิมน�า้ตาลส่วนเกนิ 5 ล้านตนัให้เป็นสนิค้า

ออกได้หลงัจากปี 2563 น�า้ตาลส่วนเกนินีอ้าจลดลงเมือ่การ
บรโิภคน�า้ตาลเพ่ิมขึน้ แต่คาดว่าอนิเดียจะยงัคงเป็นผู้ส่งออก
สุทธิในอีกห้าปีถัดไป อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกจ�าเป็นต้องได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการแข่งขันในตลาดต่าง
ประเทศ และช่วยจัดการอย่างจริงจังในการส่งออกน�้าตาล
ส่วนเกินที่ประมาณการไว้ เพราะอินเดียมีต้นทุนการผลิต
สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

ดงันัน้ ถงึแม้ว่าอุตสาหกรรมน�า้ตาลโดยท่ัวไปจะสนบัสนนุ 
เอทานอลและเชือ่ว่าจะช่วยแก้ปัญหาน�า้ตาลส่วนเกนิ แต่ในปี  
2563 นัน้ ผลกระทบจากเอทานอลยงัคงค่อนข้างจ�ากัด จาก
การวิเคราะห์ของบริษัท Platts เราคาดว่าอัตราเชื้อเพลิง 
ผสมจะเพิ่มขึ้นจาก 5.3% ไปถึง 5.7% ในปี 2563 หรือ 
2.6 พันล้านลิตร ไม่เกินไปกว่าน�้าตาลดิบจ�านวน 600,000 
เมตริกตันที่แปรรูปให้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน อย่างไรก็ตาม 
เราต้องปักธงกับข้อเท็จจริงว่าผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม
บางคนเชื่อว่าการแปรรูปเป็นเอทานอลนั้นมีปริมาณสูงถึง 1 
ล้านเมตริกตันของน�้าตาลดิบในปี 2562 ถึง 2563

ถึงแม้ว่าเอทานอลในปัจจุบันของประเทศอินเดียจะยัง
ไม่ใช่ตวัเปลีย่นเกมอย่างแท้จริงในการแปรรปูน�า้ตาลเหมอืนกบั
ในประเทศบราซิล ถึงกระน้ันก็ตาม มีรายงานว่ารัฐบาลอินเดยี
อาจมีเป้าหมายในการเพิ่มสมรรถนะเชื้อเพลิงเอทานอลเพื่อ
ให้สามารถแปรรูปน�้าตาลดิบ 5 ล้านเมตริกตันให้เป็นเอทา
นอลได้ตามต้องการ ซึง่ ณ ตอนนี ้เรือ่งนีค้ล้ายจะเป็นความ
หวังในอินเดีย และเราก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้.

S&P Global Platts บริษัทบริการด้าน
สารสนเทศช้ันน�า บรกิารเปรยีบเทยีบราคา

ผลิตภัณฑ์ (benchmark price) และวิเคราะห์
ตลาดพลงังานและสนิค้าในกรงุลอนดอน ชีผ้ล 
การวเิคราะห์ว่าการเน้นความส�าคญัทีเ่อทานอล 
นั้นเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาน�้าตาลเกินความ
ต้องการได้ รวมทัง้คาดการณ์ว่าการผลติน�า้ตาลใน 
อตุสาหกรรมอ้อยของอนิเดีย รวมถงึปัจจัยส�าคญั 
ที่อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกน�้าตาลที่แข็งแกร่ง

What Might The Future Hold for India’s Sugarcane Industry?

ข้อมูลการผลิตและการบริโภคน�้าตาล แหล่งข้อมูลจากบริษัท S&P Global Platts

ทศิทางอุตสาหกรรมออ้ยในอนิเดยีจะเป็นอยา่งไร?

A recent analytics of S&P Global 
Platts, the leading independent 

provider of information, benchmark 
prices and analytics for the energy and 
commodities markets based on London,  

The S&P Global Platts’s analyst, detail that 
India has reached a new production threshold 
above consumption over the past couple of years. 
These are because, the government has fixed 
sugarcane prices to support farmers’ revenues, 
moreover, when combined with fixed minimum 
domestic sugar prices well above international 
levels, and Indian millers are bound by law to crush 

all the sugarcane in their area of influence as well 
as the introduction of higher yielding sugarcane 
varieties in some key producing states has taken 
production in those regions to fresh heights. 

As long as these three factors remain in 
play, sugar production will most likely remain 
above 30 million mt, unless severely adverse 
weather conditions hit agricultural yields. For 
2020-21, everyone is expecting a recovery in 
sugar production to above 30 million mt. 

Could ethanol be the solution to the sugar 
glut?.  Platts Analytics forecasts total sugar  
consumption at 25.5 million mt in 2019-20, meaning 
the country should produce another surplus of 
roughly 1 million mt of sugar to be added on top 
of the massive ending stocks of 15 million mt at 
the end of September. If we assume that, under 
normal weather conditions, the new production 
average could be around 31 million-32 million mt 
a year, we will continue to add around 5 million 
mt of exportable surplus after 2020. This surplus 
should shrink going forward as sugar consumption 
grows, but it is safe to expect that India could 
remain a net exporter over the next five years. 
However, exporters would need government 
support to be competitive on the international 
market and really manage to export the forecast 
surplus because Indian production costs are well 
above current market prices.

So, even though the sugarcane industry 
is generally supportive of ethanol and believes 
it could help resolve the sugar surplus, in 2020 
the impact of ethanol will remain fairly limited. 
At Platts Analytics we expect the blending rate 
to increase from 5.3% to 5.7% in 2020 or 2.6 
billion liters, corresponding to no more than 
600,000 mt of sugar equivalent being diverted 
to the renewable fuel. However, we must flag up 
the fact that some industry participants believe 
diversion to ethanol could be already as high as 
1 million mt of sugar equivalent in 2019-20.

Although, today ethanol is not yet a real 
game changer in terms of sucrose diversion as 
it has become in Brazil. Nonetheless, there are 
reports the Indian government might be aiming 
to increase fuel ethanol capacity to be able to 
divert as much as 5 million mt in sugar equivalent 
to ethanol, when needed. At the moment this 
sounds a lot like wishful thinking but in India, 
we have learned that there is no such thing as 
impossible.

shown that focus on the ethanol could 
be possible to fix the Indian sugar glut, 
and the forecast of sugar production 
in the India’s sugarcane industry,  
including the factors that why India is 
still remaining a strong exporter.
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ในช่วงสองปีที่ผ่านมาบราซิลได้ลดการผลิตน�้าตาลลง
เนื่องจากระดับน�้าตาลส่วนเกินทั่วโลกกระทบราคาระหว่าง
ประเทศและเนื่องจากตลาดเอทานอลที่ให้การสนับสนุน
จ่ายเบี้ยประกันภัยท่ีสูงกว่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบ แต่
หลังจากสามปีของการเกินดุลที่ชั่งน�้าหนักราคาสัญญาณ
ของการฟื้นตัวของราคาอยู่บนขอบฟ้าส�าหรับรอบการเพาะ
ปลูก 2020-21

นักวิเคราะห์ตลาดก�าลังเพิ่มประมาณการผสมน�้าตาล
ส�าหรับรอบการเพาะปลูก Center-South ถัดไปเร่ิมต้นใน
เดือนเมษายน 2020 S&P Global Platts Analytics คาด
ว่าการผสมน�้าตาลปี 2020-21 ใน Centre-South Brazil จะ
สูงถึง 35.5% จาก 34.41% ในปีการเพาะปลูก 2019-20 
. Sopex ซึ่งเป็นส�านักงานการค้าในกรุงลอนดอนได้ขยับขึ้น
ผสมน�้าตาลประมาณส�าหรับพืช 2020-21 เป็น 37% จาก 
34.1% ส�าหรับ 2019-20

ผู้เข้าร่วมการตลาดส่วนใหญ่คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบ
ในปี 2563-2564 จะใกล้เคียงกับเกือบ 595 ล้านตันคาด
ว่าจะเป็นตัวเลขสุดท้ายส�าหรับปี 2562-2556 “ มีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้ในความสนใจของอ้อย [ถ้า] สภาพอากาศเอือ้อ�านวย
ในไตรมาสแรกของปี 2563” Rodrigo Bermejo ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ Alvean ซึง่เป็นหนึง่ในโรงงาน
ซือ้ขายน�า้ตาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกล่าว การคาดการณ์ของตลาด
ชีไ้ปทีส่่วนเกนิทีค่าดไว้ส�าหรบัปี 2563-21 ทีล่ดลง 396,000 
mtrv เหลือเพียง 124,000 mtrv

ภาพพืน้ฐานใหม่นีท้�าให้เกดิความเป็นไปได้ท่ีบราซลิจะ
ผลิตน�้าตาลได้มากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก การปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าน�้าตาล NY11 ซึ่ง
พุ่งขึ้นกว่า 13 เซนต์ / ปอนด์ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมและ
การลดค่าเงินบราซิลที่แท้จริงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐได้
เพิ่มการสนับสนุน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโดย S&P Global 
Platts Analytics ได้ท�าการวิเคราะห์ว่า

บราซลิลดการผลติน�า้ตาลลงเม่ือไม่กีปี่ทีผ่่านมา 
โดยเน้นไปทีเ่อทานอล ประเด็นน้ีจะน�าไปสู่การตัด 
ยอดน�า้ตาลโลกออกจากปี 2020 หรอืไม่? และ
เหตใุดบราซิลจึงรกัษาผูส่้งออกน�า้ตาลรายใหญ่
ไว้ได้และมข้ีอได้เปรียบเหนอืคูแ่ข่งในอนิเดียและ
ไทยแม้ว่าเอธานอลจะได้รบัความสนใจมากขึน้

The World Sugar Surplus will Cut by Brazil in 2020?

บราซิลจะตัดอัตราน�้าตาลโลกส่วนเกินทิ้ง
ในปี 2563 ได้หรือไม่?

หากสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าน�า้ตาล NY11 สงูถงึ 14 เซนต์ / 
ปอนด์ผูผ้ลติบราซลิและไทยคาดว่าจะแก้ไขสญัญาในอนาคต
เพือ่ลอ็คอตัราก�าไรขัน้ต้นส�าหรบัน�า้ตาลจ�านวนมากซึง่น�าไปสู่
การซ้ือขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าละลายเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ 
ปรากฏเป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัอตุสาหกรรม Center-South

อย่างไรก็ตามเนือ่งจากแนวโน้มของเอทานอลในปี 2563 
ก็มีความสร้างสรรค์และการลดค่าเงินบราซิลที่แท้จริงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลให้ราคาน�้ามันเบนซินท่ีสูง
ขึน้และส่งผลให้ราคาเอทานอล hydrous ปรบัตวัสงูขึน้

ผู้ผลิตอาจชื่นชอบสภาพคล่องเงินสดที่เร็วกว่าที่เอทา
นอลเสนอให้ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับโรงงานหลายแห่งที่
ยังคงเผชิญกับข้อ จ�ากัด ทางการเงินและการขายเอทานอ
ลอย่างรวดเร็วเพือ่ตอบสนองการจ่ายเงนิรายเดอืน “ เราคาด
ว่าจะสามารถขาย CBIO ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ดัง
นั้นเราจึงไม่นับรวมการตัดสินใจของเราในการผสมน�้าตาล” 
ผู้ค้าเอทานอลจากโรงงานในเซาเปาโลกล่าว

ในปี 2563 ตลาดน�้าตาลโลกอาจไม่ได้รับผลกระทบ
จากน�้าตาลบราซิลเนื่องจากปริมาณใด ๆ ที่มากขึ้นสามารถ
เปลี่ยนตลาดต่างประเทศที่มีเหตุผลและมีปริมาณเพียงพอ 
และผู้ผลิตน�้าตาลบราซิลยังคงได้เปรียบในการแข่งขันใน
อินเดียและไทยเนื่องจากความสามารถในการตอบสนองต่อ
การเคล่ือนไหวของราคาในตลาดน�้าตาลระหว่างประเทศใน
ขณะที่ดึงคุณค่าจากเอทานอล.

The market experts by S&P Global 
Platts Analytics, have analyzed 

Brazil lowered its sugar production a 
few year ago, keep focusing to ethanol.  
Will this point lead to cutting the 
world sugar surplus from this 2020? 
And, why Brazil maintain the leading 
sugar exporter, and an advantage over 
competition in India and Thailand, 
despite ethanol is getting more focus.

specialist at Alvean, one of the world’s largest 
sugar-trading houses. Market estimates are 
pointing to the expected surplus for 2020-21 
dropped 396,000 mtrv to just 124,000 mtrv.

This new fundamental picture has triggered 
the possibility of Brazil producing more sugar 
than initially estimated. An uptick seen in the 
NY11 sugar futures market -- which has hovered 
over 13 cents/lb since December 4 -- and the 
devaluation of the Brazilian real against the US 
dollar have added support.

If the NY11 sugar futures contract reaches 
14 cents/lb, Brazilian and Thai producers are 
expected to fix future contracts to lock margins  
for a huge amount of sugar, leading to the 
futures contract melting as fast as it has been 
surging, and ethanol again could appear as the 
best option for the Center-South industry.

However, as the ethanol outlook for 2020 
is also constructive and any devaluation of the 
Brazilian real against the US dollar could also 
mean a higher gasoline price and consequently 
move up the hydrous ethanol price celling. 

Producers might favor the faster cash li-
quidity that ethanol offers, which has been key 
for many mills still facing financial constraints 
and counting on selling ethanol quickly to meet 
monthly payments. “We expect to be able to 
sell CBIOs just in the second half of 2020 and 
therefore we are not counting on it to decide 
our sugar mix,” an ethanol trader from a Sao 
Paulo-based mill said.

For 2020, the world sugar market might 
not be flooded by Brazilian sugar as any more 
volume could dramatically shift a sensible and 
well-stocked international market. And, Brazilian 
sugar producers maintain an advantage over 
competition in India and Thailand thanks to 
the ability to react to price movements in the 
international sugar market while extracting value 
from ethanol. 

คนงานก�าลังท�าความสะอาดเรือที่บรรจุน�้าตาลเพื่อส่งออกไปยังท่าเรือซานโตสในบราซิล แหล่งที่มา Bloomberg

In the last two years, Brazil has lowered its 
sugar production as the global sugar surplus 

capped international prices and as a supportive 
ethanol market paid higher premiums over raw 
sugar exports. But after three years of the surplus 
weighing on prices, signs of a price recovery are 
on the horizon for the 2020-21 crop cycle.

Market analysts are raising sugar mix estimates 
for the next Center-South crop cycle starting in 
April 2020. S&P Global Platts Analytics expects 
the 2020-21 sugar mix in Center-South Brazil to 
reach 35.5% from 34.41% in the 2019-20 crop year. 
London-based trading house Sopex has moved 
up its estimated sugar mix for the 2020-21 crop 
to 37% from 34.1% for 2019-20.

The majority of market participants expect 
the volume of sugar cane crushed in 2020-21 to 
be similar to the nearly 595 million mt expected 
to be the final figure for 2019-20. “There is an 
upside trend in the cane crush [if] the weather 
proves to be favorable in the first quarter of 
2020,” said Rodrigo Bermejo, trading intelligence 
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จากการพูดคุยกับแหล่งข่าวชั้นน�า Jack Roney ผู้
อ�านวยการการวิเคราะห์นโยบายและเศรษฐกิจของกลุ่ม
พนัธมติรน�า้ตาลอเมรกิา (American Sugar Alliance) กล่าว
ว่า “ตลาดสหรฐัมนี�า้ตาลไม่เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองต่อความ
ต้องการทางธุรกิจของตนและ USDA ก�าลังรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณน�้าตาลที่จ�าเป็นต้องสั่งเข้าประเทศ และดู
เหมือนว่าอาจจะต้องน�าเข้าจากแม็กซิโก ซึ่งในตอนนี้ก�าลัง
อยู่ในสภาวะมีน�้าตาลส่วนเกิน

สภาพอากาศที่แย่และการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต
หวับีทและอ้อยทีล่ดลง ท�าให้มผีลกระทบต่อการผลติน�า้ตาล
ในสหรัฐ จากการประเมินล่าสุดของ USDA คาดว่าจะมีการ
ผลิตน�้าตาลที่ 8.6 ล้านตันซึ่งลดลงประมาณ 572,000 ตัน
จากการคาดการณ์ในเดือนท่ีผ่านมา กระทรวงการเกษตร
คาดว่าสต็อคน�้าตาลในประเทศจะลดลงสู่ระดับต�่าสุดในสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา

น�้าตาลประมาณครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามักมาจาก
หัวบีท ตามสถิติของกระทรวงการเกษตรสหรัฐอเมริการะบุ
ว่าการเก็บเกี่ยวหัวบีทลดลงประมาณ 10% ในปีนี้ ดังนั้นจึง
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารในอเมริกา ในเดือนท่ี
ผ่านมา ผู้ผลิตน�้าตาลสองรายประกาศว่าไม่สามารถจัดส่ง
น�้าตาลทั้งหมดที่ตกลงกันไว้กับผู้ผลิตขนมหวานและเบเก
อรี รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตขนมพาย Tippin ในเมืองแคนซัส
ซิตี้ รัฐแคนซัสด้วย

Mark Boyer ประธานบริษัทขนมพายกว่าวว่า เราไม่
ได้กังวลมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังมีน�้าตาลอีกมากมายนอก
สหรัฐอย่างเช่นท่ีบราซิล เม็กซิโกและไทย เพียงแต่รัฐบาล

สหรฐัอเมรกิามจีดุมุง่หมายทีจ่ะก�าหนดการ
น�าเข้าน�้าตาลมากข้ึนเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการน�้าตาลในประเทศส�าหรับผู้ผลิต
เบเกอรี ขนมหวานและอุตสาหกรรมอาหาร
ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธรุกจิของตนได้อย่างเพยีงพอ เนือ่งจากการเก็บ
เกีย่วหวับทีลดลง 10% ในปีนี ้ผูส่้งออกคาดว่า
จ�าเป็นต้องน�าเข้าน�้าตาล 3.86 ล้านตันเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

US Increases Refined Sugar Quota Imported to Meet  
Domestic Demand

สหรัฐอเมริกาจะน�าเข้าสินค้าน�้าตาลในปีนี้มากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมาในรอบเกือบ 40 ปี

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมโควตาน�าเข้าน�้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 

ภายในประเทศ

สหรัฐต้องอนุมัติให้เราสั่งซื้อได้
เพราะน�้าตาลแตกต่างจากอาหา

รอื่นๆส่วนใหญ่ ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา 
รัฐบาลสหรัฐได้จัดการจัดหาน�้าตาลจาก
ต่างประเทศในปริมาณต่างๆ ท่ีจะอนุญาต
ให้น�าเข้าประเทศแต่ละปี แต่ในปีนี ้รฐับาล
จะต้องเปิดและอนุญาตให้น�าเข้าน�้าตาล
จากต่างประเทศมากขึ้น

อนัทีจ่รงิแล้ว จะต้องมปีรมิาณมาก
ขึ้น เพราะในการรายงานครั้งใหม่ นัก
เศรษฐศาสตร์ของกระทรวงการเกษตร
ประเมินว่าจะต้องน�าเข้าน�้าตาล 3.86 
ล้านตันเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ในประเทศในช่วงปีงบประมาณปัจจุบัน 
ทีจ่ะเริม่ต้นในเดอืนตุลาคมไปจนถงึเดอืน
กันยายนปี 2563 และน�้าตาลส่วนใหญ่
มาจากเมก็ซิโก เพราะมข้ีอตกลงทางการ
ค้ากับเม็กซิโกผลัดแรกในตลาดอเมริกัน

สหรัฐไม่ได้น�าเข้าน�้าตาลมากนัก
ตัง้แต่ปี 2524 ซึง่ก่อนหน้านี ้ชาวอเมรกินั
บริโภคน�้าตาลมากขึ้นและลดการบริโภค

Speaking to a leading news agency, Jack 
Roney, director of economics and policy analysis for  
the American Sugar Alliance said, “The US market 
does not have enough sugar to meet the needs 
of these businesses and the USDA is gathering 
information about how much sugar is needed to 
be imported. The sugar is likely to be imported 
from Mexico, which has surplus sugar at present.

The poor growing weather and forecasts for 
smaller beet and sugar cane crops have affected 
sugar production in the US. As per the latest 

estimate of USDA, sugar production is projected 
at 8.6 million tons, decrease by 572,000 ton from 
the previous month’s prediction. The Agriculture 
Department projected that the country’s sugar 
stockpile could shrink to its lowest level in at 
least two decades.

About half the United States’ sugar normally 
comes from beets. According to statistics from 
the U.S. Department of Agriculture, the beet 
harvest was down about 10% this year. The  
effects are now rippling through America’s food 
industry. Last month, two big sugar producers 
announced that they won’t be able to deliver 
all the sugar they’d promised to candy-makers 
and bakers, including Tippin’s, a pie-maker in 
Kansas City, Kan.

Mark Boyer, the pie company’s president, 
said We are not freaking out about that just yet. 
There’s plenty of sugar out there, it’s outside 
the United States in places such as Brazil and 
Mexico and Thailand. The U.S. government just 

The United States aims to set more 
sugar imports for meeting its  

domestic sugar for bakers, candy makers, 
and food manufacturers which is not 
enough to respond of these businesses. 
As the beet harvest was down about 
10% this year. The expert forecasts 
3.86 million tons of imported sugar 
to satisfy the domestic demand.

has to agree to let him buy it.
Because sugar is different from most other 

foods. For the past 40 years, the U.S. government 
has been managing the sugar supply, varying 
the amount of foreign sugar that’s allowed 
into the country year by year. But this year, the 
government will have to open the spigot and let 
more foreign sugar into the United States.

In fact, it will be a lot more. In a new report, 
economists at the Agriculture Department 
estimate that it will take 3.86 million tons of 
imported sugar to satisfy the domestic demand 
for sugar during the current fiscal year, which 
began in October and runs through September, 
2020. Most of the sugar will come from Mexico, 
because trade agreements give Mexico first dibs 
on the American market.

The U.S. hasn’t imported so much sugar 
since 1981, back when Americans consumed more 
sugar and less high-fructose corn syrup.

Frank Jenkins, president of JSG Commodities,  
who follows sugar markets closely, says 
this switch to imported sugar will be more  
 complicated than it seems at first. “What we’re 
trying to replace is refined beet sugar, all in the 
middle of the country. Minnesota, North Dakota, 
Colorado, Montana — those states are where we 
lost all the production,” he says.

Therefore, the sugar that’s replacing it is 
raw product from sugar cane. It will have to be 
processed at a handful of refineries in coastal 
locations such as Savannah, Ga., Baltimore and 
New York City. Those factories don’t usually have 
to handle so much sugar. “The cane-refining 
industry in the United States is going to have to 
increase its capacity utilization dramatically in 
the course of the coming year to unprecedented 
levels,” Jenkins says.

น�้าเชื่อมข้าวโพดฟรักโทสสูง
Frank Jenkins ประธานบริษทั JSG Commodities ที่

ติดตามตลาดน�้าตาลอย่างใกล้ชิด กล่าวว่าการเปลี่ยนมาน�า
เข้าน�้าตาลนี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่คิด “สิ่งที่เราพยายาม
น�ามาใช้แทนคือน�้าตาลทรายขาวจากหัวบีท ซึ่งมาจากตอน
กลางของประเทศ แต่เรากลับสูญเสียผลการผลิตจากรัฐ
เหล่านี้ นั่นคือมินเนโซตา นอร์ทดาโกทา โคโลราโดและ
มอนทานา” เขากล่าว

ดังนั้น น�้าตาลท่ีเอามาใช้แทนคือสินค้าวัตถุดิบจาก
อ้อย จ�าเป็นต้องด�าเนินการในโรงงานไม่กี่แห่งทางแถบ
ชายฝั่งทะเลอย่างเช่นซาแวนนา รัฐจอร์เจีย บัลติมอร์และ
นิวยอร์คซิตี้ โรงงานเหล่านี้จ�าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของตน
อย่างมากในปีถัดมาเพื่อให้ขึ้นถึงระดับที่ยังไม่เคยท�าได้มา
ก่อน” Jenkin กล่าว. 
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และค�าตอบที่เป็นดั่งความหวังใหม่ของเกษตรกรไทยนั่นคือ 
“จลุนิทรีย์ชวีภณัฑ์” ซึง่ได้มีการพิสจูน์แล้วว่าใช้ได้จรงิ ไม่ส่งผลก
ระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ อีกทั้งยังมีต้นทุน
การผลติเฉลีย่กบัต้นทนุของสารเคมสีามตัวทีค่ณะกรรมการวตัถุ
อันตรายแบนไปก่อนหน้านี้ด้วย

เพ่ือช่วยเหลือชาวเกษตรกรไทย นายอลงกรณ์ พลบุตร 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นาย วรยุทธ บุญมี ผู้อ�านวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนและ เจ้าหน้าที่ กนท.กกส.
และกษ.สุพรรณบุรี และตัวแทนนักวิจัยเอกชน ที่ร่วมกันศึกษา 
“จุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์ “ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าตรวจสอบ
แปลงอ้อยอนิทรย์ีของ นายสุรนิทร์ ขนัทอง บ้านหนองมะค่าโหม่ง 
ต.หนองมะค่าโหม่ง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีการปลูกอ้อย
อินทรีย์ 600 ไร่โดยใช้จุลินทรีย์ในการก�าจัดวัชพืช เพื่อเป็นการ
พิสูจน์ว่าสามารถใช้ได้ผลจริงหรือไม่

หลังมีการตรวจสอบ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการ
ก�าจัดวชัพืชทีโ่ดยใช้ “จุลนิทรย์ี ชวีภณัฑ์” ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ 
และมีการเสนอข้อมูลจากนกัวิจยัเอกชนบางกลุ่มท่ีท�างานวิจยัร่วม
กับ ม.เกษตรแม่โจ้  แจ้งว่าการใช้ “จุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์” ที่น�า
มาช่วยท�าการเกษตรทัง้ระบบนัน้สามารถใช้ได้ผลจรงิ ตัง้แต่การ
ปรบัปรงุบ�ารงุดนิทีเ่คยใช้สารเคม ีให้กลบัมาเป็นดนิท่ีไม่มสีารเคมี
ตกค้าง รวมถึงต้นทุนที่ไม่ได้สูง มีความปลอดภัยในการใช้ และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

มีข้อมูลว่าประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน อินโดนีเซีย และยุโรป
หลายประเทศก็ใช้จุลินทรีย์ชนิดนี้ในการแก้ปัญหาเพื่อลดการ
ใช้สารเคมีและก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทุกประเทศและรัฐบาล

ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากมีการแบนสารเคมี
ก�าจัดวชัพชือันตราย 3 ชนดิ อันได้แก่ พาราควอต 
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ท�าให้ส่งผลกระ
ทบถงึกลุม่ชาวเกษตรกรไร่อ้อยทีย่งัมีความจ�าเป็น
ต้องใช้สารเคมีเหล่านี ้รวมถงึกลุม่เกษตรกรผูป้ลูก
ยางพารา ข้าวโพด มนัส�าปะหลงั ปาล์มน�า้มนั และ
ไม้ผลต่างๆด้วย ท�าให้เป็นเกดิเป็นประเด็นถดัไปว่า 
อะไรจะมาเป็นตัวช่วยก�าจดัวัชพืชทีม่ปีระสทิธภิาพ
พอๆกับสารเคมีสามตัวนี้ที่ถูกแบนไป

“Biological Microbes” 
New Environmentally
- Friendly Pesticide 
for Sugarcane Farm 
Owners

“จุลินทรีย์ชีวภัณฑ์” 
ความหวังใหม่
เกษตรกรไร่อ้อย 
ก�าจัดวัชพืชดีเยี่ยม 
ไร้สารเคมีตกค้าง

ให้การสนับสนุน โดยแปลงทดลองที่ส่งเสริมก็อยู่ในกลุ่มแปลง
ที่ปลอดสารเคมีทั้งหมด โดยมีการศึกษาชัดเจนว่าใช้ได้ผลจริง 
และสามารถพิสูจน์พ้ืนที่ในกลุ่มได้เลยว่าไม่มีสารเคมีตกค้างท้ัง
สิ้น โดยต้นทุนในการใช้ ทั้งการปรับปรุงดินและการใช้จุลินทรีย์
ครบวงจรก็ไม่ได้สูง จากดินที่เป็นดินที่ปนเปื้อนสารเคมี ใช้เวลา
ปรบัดนิจากเดิมทีม่สีารเคมปีนเป้ือนกใ็ช้เวลาเพยีง 1 ปี ก็จะไม่มี
สารปนเปื้อนในพื้นที่

นายสริุนทร์ ขนัทอง เกษตรกรเจ้าของแปลงไร่อ้อยอินทรย์ี 
ให้ข้อมลูว่า เดมิใช้เคมแีละมปัีญหาเร่ืองต้นทุนการผลติค่อนข้าง
เยอะ  ขณะเดียวกันก็มีวัชพืชจ�านวนมากและได้พยายามแก้
ปัญหามาหลายวธิจีนมาพบชวีภณัฑ์ทางเลอืกตามทีม่กีารแนะน�า
จึงลองใช้ดู  หลังจากใช้มานานกว่า 7 ปี พบว่าการก�าจัดวัชพืช
สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ระบบ และมสีขุภาพแขง็แรง ระบบนเิวศ
กลับมาดีเหมือนเดิมจึงใช้มาตลอด แต่ขณะนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้
มีการใช้แพร่หลาย เนื่องจากยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนรับรอง
อย่างเป็นทางการ ซึ่งหากภาครัฐมีการขึ้นทะเบียนให้คาดว่าน่า
จะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้มากขึ้นด้วย จึงอยากขอให้ภาค
รัฐพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

ด้านนายฐปนรมย์ แจ่มใส นกัวจิยัอสิระร่วมกบัมหาวทิยาลยั
แม่โจ้ เปิดเผยว่า ตนได้ท�าหนงัสอืถงึนายอนนัต์ สวุรรณรตัน์ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ขอเข้าให้ข้อมลูจากทางกระทร
วงเกษตรฯ เรื่องการใช้จุลินทรีย์เพื่อก�าจัดวัชพืชในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรฯประกาศ
นโยบายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และผลักดันยกเลิกการใช้ 3 
สารเคม ีทัง้หมดเพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัเกษตรกร และได้ศกึษา
วจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่โจ้ และใช้ในแปลงทดลองและพสิจูน์ว่า

นายอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

Mr. Alongkorn Polabut, the advisor to the Minister of Agriculture 

and Cooperatives
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A much talked about question is what kind of 
another pesticide as effective as the already 
banned ones to be used. Currently, biological 
microbes are being introduced to serve as an 
environmentally-friendly pesticide for Thai farmers 
as they were proved effective. Also, its average 
production costs were equal to the three toxic 
substances already banned.

To help Thai farmers, Mr. Alongkorn Polabut, 
the advisor to the Minister of Agriculture and 
Cooperatives, along with Mr. Worayuth Bunmee, 
the Director of the Division of Policy on Technology  
of Agriculture and Sustainable Agriculture, as 
well as public officials and representatives of 
private researchers who carried out a study on 
biological microbes at Maejo University, have 
recently checked a 600-Rai organic sugarcane 
farm. Owned by Mr. Surin Khanthong in Nong 
Ma Kha Mong Village, Suphan Buri, the farm 
uses microbes as a major pesticide without any 
chemical substances. In addition, a group of 
private researchers informed Maejo University 

that biological microbes were really effective 
for all agricultural systems, even from soil  
maintenance which was once dependent on 
chemical substances.

There is some additional information, as 
well, that Japan, Germany, Indonesia and other 

countries in Europe are using biological  
microbes to solve problems on toxic pesticides 
and their government gave strong support. The 
experimental plant plot is totally chemically- 
free. The study proved that it was really efficient 
while the cost for soil maintenance and use of 
complete microbes was not high. It only took 
one year to change chemically-contaminated 
soil to chemically-free one.

Mr. Surin said that, previously, he had 
used some chemical substances and had 
problems on rather high production cost. At 
the same time, he found a lot of weeds until 
he was introduced to alternative biological 
microbes. After using them for 7 years, the 
microbes could completely solve problems 
on weeds for the entire cycle. Moreover, the 
plant he grew became stronger and healthier, 
and the ecosystem returned good. He then 
continued to use the microbes as a major 

pesticide in his farm even though this technique 

ได้ผลจริง หากมข้ีอสงสยักพ็ร้อมจะให้ความร่วมมอืหรอื
การทดลองในทุกด้าน และที่ผ่านมาก็ได้เป็นที่ปรึกษา
ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
หลายประเทศ จงึไม่อยากให้เกษตรกรไทยเสยีโอกาส

“โดยได้ท�าการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ก�าจัดวัชพืช 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน สามารถใช้ทดแทน
สารเคมีอันตรายท่ีก�าลังผลักดันให้ยกเลิกใช้อยู่ในขณะ
นี้ โดยได้น�าจุลินทรีย์ไปใช้ในแปลงจริงของเกษตรกรท่ี 
ต.ดอนกล�า่ อ.สรรพยา จ.ชยันาท  ดังนัน้เพือ่ให้เกษตรกร
และภาคเกษตรโดยรวมเกดิความมัน่ใจในประสทิธภิาพ
ของจุลินทรีย์ จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯพิจารณา” 
นายฐปนรมย์ กล่าว

ทัง้นีใ้นฐานะนกัวจิยั นายฐปนรมย์ให้ข้อมลูเสรมิ
ว่า ในส่วนของจลุนิทรย์ีชวีภณัฑ์ไม่สามารถน�าไปผสมใน
ส่วนสารเคมีได้ เพราะจลุนิทรย์ีคอืสิง่มชีวีติ ไม่สามารถ
อยูใ่นสารเคมไีด้เพราะจะท�าให้จลุนิทรย์ีตายทนัท ี ส่วน
ทีม่คีวามกงัวลว่าจลุนิทรย์ี ทีจ่ะมกีารผลติเป็นสารก�าจัด
วชัพชืและปุย๋ จะมกีารกลายพนัธุส่์งผลกบัระบบนเิวศ ขอ
ยนืยนัว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะโดยโครงสร้างจลิุนทรีย์
เป็นสิ่งที่มีชีวิต ไม่ท�าให้เกิดอันตราย

ดงันัน้ เพือ่ไม่ให้ประเทศไทยเสยีโอกาส การผลกั
ดันส่งเสริมการใช้ “จุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์” ให้เป็นรูปร่าง
ชัดเจน และได้รับการจดทะเบียนกับทางกรมวิชาการ 
ก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงกลุ่มชาว
เกษตรกรผูป้ลกูพชืชนดิอ่ืนๆอกีทัง้ยงัมผีลการวิเคราะห์
จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ยนืยนัว่าไม่มสีารตกค้าง
ปนเปื้อน ซึ่งหากมีการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น ปัญหา
เรือ่งสารทดแทนท่ีใช้ในการก�าจัดวชัพชืกจ็ะหมดไป ซึง่ส่งผล
ดีและเป็นการสนับสนุนต่อเกษตรกรไทยอย่างมาก.

is not well known as it is not officially certified. 
Unless public sectors gave it a formal approval, 
use of biological microbes would become an 
efficient alternative for Thai farmers.

The independent researcher Mr. Thapanarom 
Chamsai, who worked in collaboration with Maejo 
University, added that he had written to the Per-
manent Secretary of the Ministry of Agriculture 
and Cooperatives Mr. Anan Suwannarat, asking 
for permission to discuss about using biological 
microbes to get rid of weeds according to the 
ministerial announcement on expansion of organic  
farms in Thailand and mobilization of the 
ban against the three above-mentioned toxic  
substances. He said that the biological microbes 
were effective and could serve as an excellent 
alternative for Thai farmers in terms of ridding 
their farm of weeds. In case of any doubts, he 
is willing to cooperate and work in every aspect 
since he was an advisor for organic farm owners 
in many countries and did not want Thai farmers 
to lose such invaluable opportunity.

Use of biological microbes to get rid of 
weeds has been carried out since 2004. It 
can replace hazardous toxic substances being 
banned at present. The microbes have been 
lately used in Don Klam sub-district, Sapphaya 
district in Chainat. As a result, to ensure Thai 
farmers and personnel of the agricultural sector 
for the effectiveness of biological microbes, 
the Permanent Secretary of the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives has to take it into 
consideration seriously.

On behalf of the researcher, Mr. Thapanarom 
informed that biological microbes could not be 
used together with any chemical substances 
as they are living things. Doing so will cause 
the microbes to die right away. In response 
to the concern that the microbes used to 
produce fertilizer and herbicide would mutate  
themselves and affect the ecosystem, he  
confirmed impossibility as the microbes are 
living things and cause no harm.

To prevent Thailand from losing any precious 
opportunity, mobilizing practical and official use 
of biological microbes is another effective way 
that helps not only sugarcane farm owners but 
also other farmers in the country. Since there is 
a research to prove that the microbes did not 
contaminate anything, if governmental sectors 
support them, problems on using chemical 
substances as a herbicide will be solved, hence 
a great assistance to local farmers in Thailand.

Last year, upon the ban against 
3 hazardous pesticides, namely  
Chlorpyrifos, Paraquat and 
Glyphosate, sugarcane farms 
in Thailand, besides those of 
rubber, cassava, corn, palm 
oil and other fruit trees, have 
been affected because their 
owners still needed to use 
the chemical substances.

Mr. Thapanarom Chamsai, the independent researcher
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“สามารถเกษตรยนต์”
เดินหน้าพัฒนาองค์กรระดับสากล 
รีแบรนด์จาก SMKY สู่การเป็น 
SAMART KASETYON
Development Will Establish SAMART
as an International Brand

คุณศรีนวล ลี้ธีระนานนท์
ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยขำย สำมำรถเกษตรยนต์

Ms. Srinual Leethirananon
Sales director of Samart Kasetyon
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“สามารถเกษตรยนต์” 
ผู้น�ำด้ำนธุรกิจรถตัดอ้อยส่ง

ออกจ�ำหน่ำยทั่วโลก รุกตลำด
ปี 63 เผยแผนรีแบรนด์จำก

SMKY สู่กำรเป็น
SAMART KASETYON

หวังพัฒนำองค์กรก้ำวสู่ 
ระดับสำกล พร้อมเปิดตัว 

รถตัดอ้อย “Superspeed”

คุณศรีนวล ลี้ธีระนานนท ์ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย สามารถเกษตร
ยนต์ ผู้น�าด้านธุรกิจรถตัดอ้อยส่งออกจ�าหน่ายทั่วโลก กล่าวว่า ขณะนี้แบรนด์
สามารถเกษตรยนต์ ก�าลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนแก้ไขเครื่องจักรคันใหม่ ซึ่ง
เป็นรถตดัอ้อยขนาดใหญ่ทีร่องรบัการใช้งานทีห่ลากหลายมากยิง่ข้ึน เพือ่ให้ก้าวหน้า
ทันต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมน�้าตาล โดยเมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 
ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป ภายในมหกรรมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 
ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น�้าตาล และการเกษตร (SUGAREX THAILAND 2019) 
ซึ่งจัดขึ้นที่ไคซ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ(KICE) จ.ขอนแก่น แบรนด์
ของสามารถเกษตรยนต์ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็น

ปรับโฉมเครื่องจักรใหม่รุ่นใหญ่ ก�าลังขับ
เคลื่อน 50 กม./ชม. ประหยัดเวลา ลดค่าใช้
จ่าย ไม่ต้องขนถ่ายลงจากรถบรรทุก คาดผล

ตอบรับเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ 

ที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรม แต่ยังมีหลายท่านสับสนในบางคร้ัง สามารถเกษตรยนต์ จึง
ได้ด�าเนินการและก�าลังจะรีแบรนด์จาก Samart Kaset-Yon Ltd (SMKY) สู่การเป็น 
SAMART KASETYON ซึ่งเป็นโลโก้ที่พบเห็นได้บนป้ายสแตนดี้ เนื่องจากการให้ความ
ส�าคัญกับแบรนด์ที่แข็งแกร่งนั้น จะมีประสิทธิภาพมากกว่า และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก
ขึ้น เพราะการรีแบรนด์ในครั้งนี้จะเน้นความเป็นบริษัทของคนไทย เนื่องจากหลายท่านคิด
ว่า สามารถเกษตรยนต์เป็นเพียงตัวแทนจัดจ�าหน่ายและอุปกรณ์การเกษตร โดยที่เข้าใจว่า
เครื่องจักรของสามารถเกษตรยนต์มีฐานการผลิตในประเทศจีน แต่ข้อเท็จจริงแล้วโรงงาน
ตั้งอยู่ใน จ.ชัยนาท ประเทศไทย

“การเปลี่ยนแปลงแบรนด์จะส่งผลกระทบต่อการตลาดได้ แต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้อง
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ตอนนีเ้ราก�าลงัเน้นความเป็นบริษัทของคนไทย และหลาย
คนคิดว่าเราเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและเครื่องจักรท่ีมีฐานการผลิตในประเทศจีน แม้เราจะ
บอกเสมอว่าโรงงานของเราอยู่ใน จ.ชัยนาท แต่ส�าหรับชาวต่างชาติจ�านวนมากได้ยินเป็น
ไชน่าหรือประเทศจีน ซึ่งมันก็ตลกดี ดังนั้นเราจึงบอกว่าเรามาจากอ.หันคา จ.ชัยนาถ แต่
ชาวต่างชาติกไ็ม่ยังทราบอกีว่าอยู่ตรงไหน แตรู่้ว่าไม่ใช่ทีป่ระเทศจนี” ผอ.ฝ่ายขาย สามารถ
เกษตรยนต์ กล่าวให้ฟัง

  คุณศรีนวล เผยต่ออีกว่า ตลาดต่างประเทศนั้นนับว่ามีความส�าคัญมาก ธุรกิจ
ใหม่ของแบรนด์สามารถเกษตรยนต์ ส่วนใหญ่มาจากนอกประเทศ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่
เราต้องสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นสากลให้กับบริษัทในฐานะบริษัทที่จะขายด้วยค�าพูดจากปาก
ต่อปากนั้นยังไม่เพียงพอ เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในประเทศ ดังนั้นเราก็ต้องสร้างสถานะระหว่าง
ประเทศมากขึ้น เพื่อที่จะแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนค�าถามที่ว่าดูเหมือนผลิตภัณฑ ์
ของบรษิทัฯ โดยเฉพาะรถเกบ็เกีย่วอ้อยจะประสบความส�าเรจ็อย่างมากในทกุวนันีเ้ป็นอย่าง
นั้นตลอดหรือไม่ ตนไม่ทราบในเรื่องนี้ แต่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ ใครที่พูดไว้ว่าสินค้า
ของเราไม่เคยมปัีญหา เมือ่เราเริม่ต้นขายออกเครือ่งรุน่แรก ๆ  บางเคร่ืองนัน้ไม่ตรงกบัความ
คาดหวังของลูกค้า แต่เราก�าลังพูดถึงกว่าทศวรรษที่ผ่านมานั้น เราได้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่า
นี้และก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจนถึงทุกวันนี้ 

“เราไม่มคีูแ่ข่งทีแ่ท้จรงิ เพราะเคร่ืองจักรของเรามแีนวคดิทีไ่ม่เหมอืนใคร แต่เครือ่งจกัร
ของเราพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น นอกจากนี้เราก�าลังย้ายบริษัทให้เป็น
องค์กรทีม่โีครงสร้างทีใ่หญ่และจะมคีวามชดัเจนมากข้ึน และการวางพืน้ฐานส�าหรบัแผนการ
ผลิต รวมไปถึงการพัฒนาและด�าเนินการแยกกับการผลิต เพื่อที่จะไม่รบกวนการจัดหา
ผลติภัณฑ์ให้กับลกูค้า โดยขณะมีน้ีทมีผูผ้ลติของเรา รวมถงึวศิวกรผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้องในการ
สร้างเทคโนโลยใีหม่ ซึง่จะช่วยเอือ้ในการใช้สิง่อ�านวยความสะดวกได้อย่างมปีระสิทธิภาพมาก
ขึ้น เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยเวลาที่สั้นลง เวลามีความส�าคัญมากใน
ทกุวนันี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ฤดกูารเกบ็เกีย่วอ้อยซึง่การสญูเสียเงนิในแต่ละวนักลายเป็นเรือ่ง
ที่เคร่งเครียดมาก” ผอ.ฝ่ายขาย สามารถเกษตรยนต์ กล่าวให้ฟัง

ปัจจบัุนแบรนด์สามารถเกษตรยนต์ ยังได้ด�าเนินการอีกหลายอย่าง แต่ในปี 2563 จะ
มีการเปิดตัวรถตัดอ้อย Superspeed ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแก้ไขเครือ่งยนต์ใหม่รุน่ใหญ่อย่าง
เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้ประกอบการที่ท�างานกับทุ่งอ้อยที่ห่างไกล สามารถ
ขับเคลื่อนเครื่องจักรระหว่างการท�างานสูงถึง 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง นั่นหมายความว่า การ
ขนส่งจากไร่ไม่ต้องใช้การโหลดลงรถบรรทุกอีกต่อไป แต่รถตัดอ้อย Superspeed เป็นรถ
ตัดอ้อยที่สามารถขับออกจากไร่อ้อย ไปยังทางหลวงมุ่งหน้าสู่งานอื่นได้ อีกทั้งเม่ือไปถึงก็
สามารถเริ่มท�างานได้ทันที ไม่จ�าเป็นต้องขนถ่ายโหลดลงจากรถบรรทุกให้เสียเวลา คาดว่า 
รถรุ่นนี้จะเป็นที่สนใจอย่างแน่นอน เพราะไม่จ�าเป็นต้องใช้รถบรรทุก ไม่เสียเวลา และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

คุณศรีนวล เผยอีกว่า ตนถูกถามด้วยค�าถามที่ว่า รู้สึกอย่างไรในการเป็นผู้หญิงใน
อุตสาหกรรมนี้ บ่อยครั้งมากๆ แต่ตนก็ไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะทุกวันนี้มีผู้หญิงมากมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้แม้กระทั่งในระดับรัฐบาล ตนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติท่ีจะเห็น
ผู้หญิงในทีมผู้บริหาร 

“หากถามว่าการพฒันาเป็นเรือ่งยาก ค�าตอบคอืไม่ใช่ทัง้หมด การพฒันาเป็นส่วนหนึง่
ของหวัใจของบรษิทั เรามกีารพฒันาคอนเซ็ปต์อย่างจรงิจงัตลอดเวลา แม้กระทัง่ตอนนีเ้ราก็
ยังพัฒนาคอนเซ็ปต์ของเครื่องจักรถึง 2 ตัว ซึ่งท�าให้ทีมมีความอิสระในการจัดสรรงานและ
ความส�าคัญของตัวเอง เพราะเครื่องจักรของเรามีแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร เครื่องจักรของเรา
พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น” ผู้อ�านวยการฝ่ายขายสามารถเกษตรยนต์  
กล่าวทิ้งท้าย.
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In the Hot Seat

Sugarex 2019 was 
held last September 
in Khon Kean. During 
the show Sugar Asia 
took the opportunity 
to talk to Ms. Srinual 
Leethirananon 

Samart Kasetyon is a Thai 
company which is undergoing 
changes in order to keep up with 
the developments in the sugar  
industry
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Is there anything special for 2020?

Did you say that that machine is road going?

Sound exciting, so we can look forward to seeing 
changes at next year’s show?

Ms. Srinual, thank you so much for your time.

How do you feel about being a woman in a man’s 
world?

Srinual: That’s a tough one, we are moving on so many things at 
present. We will introduce a new engine family to the machines and our 
cane grab will be revised to include a total package where everything 
is new even the base unit. Then of course we will officially launch the 
Superspeed variant of the big machines during 2020. 

Srinual: That’s right. It is aimed at operators who are working with 
geographically distant cane fields.  The machine can be driven between 
jobs at up to 50 kph. It means that transport between fields no longer 
requires the machine to be loaded onto a truck. The Superspeed can 
drive from a work field, onto the highway then directly to the next job. 
Arriving there can start work immediately; no unloading. This model will 
definitely interest owners who contract out their services. No truck, no 
wasted time, less cost!

Srinual: Definitely! Things are changing!

Srinual: I am often asked that, but honestly, I never see it like that. 
These days there are so many women involved in our industry, even up 
to government level, that I think it is becoming normal to see females in 
some management teams. Our customers value competency, and that 
seems to be more important to them than gender. Frankly. It has never 
been an issue.  

How do you view your competitors?

Is the rebranding going to change the actual 
company at all?

Is that likely to benefit your customers at all, or is 
it just another way to divide the labour?

Does that mean development will suffer?

Srinual: Actually I don’t. We have no real competitors as such. 
As harvesters, our machines are unique in concept whereas the larger 
OEMs have been producing the same configuration of machine for the 
last 25 years and spend time copying each other. Whereas our machines 
develop to the requirement of the customers. So no, I never think about 
competition.    

Srinual: Not as such, the rebranding only really impacts on marketing. 
But as part of that process we are undertaking a program of modernisa-
tion. For example, we are moving the company onto a more structured 
footing. Our model lines will become more defined and provide a basis for 
production planning. Development will operate separate to the production 
so as not to disrupt the supply of product to our customers. 

Srinual: Initially customers will see no benefit, but it will allow the 
production team to streamline a lot of processes. Our production teams 
now include dedicate production engineers who are involved mainly in 
new technology, which will cascade down to better, more effective use 
of our facilities. We are convinced that this will lead to a better product 
with shortened lead times. Lead time is so critical these days, particularly 
in the crushing season where each day lost becomes serious money.

Srinual: Not at all. Development is part of the DNA of our company. 
We have serious development on new concepts going on all the time, 
even now we are developing two entirely new vehicle concepts. It’s just 
that teams are more autonomous now and set their own priorities.

Firstly, thanks for taking time to speak to us. It seems 
that since 2018 there has been some changes in 
the way the company presents itself. Why is that?

It seems that your product and in particular your 
sugar cane harvesters are very successful these 
days, was that always the case?

How important is the international market to 
Samart?

Srinual: Yeah, well, we have changed our branding statement from 
SMKY to simply Samart which is the logo you see on our stand. Our 
company is well known in the industry but many were confused by the 
duality. Sometimes we used Samart Kaset-Yon Ltd and sometimes SMKY. 
We think that to focus rather on a strong brand is more effective for our 
customers and going forward that brand will be Samart.

Srinual: I don’t know anyone in our industry who can honestly say 
that they never had problems. When we started out, some of our very 
early machines fell short of the expectations of the customers involved, 
but I’m talking more than a decade ago. We revised those and they are 
still working well even today, but you will always find somebody to tell 
you stories of disaster, its human nature. I think that you have always to 
take any criticism and learn from it. We have. 

Srinual: Very important, much of our new business is coming in 
from outside of Thailand. So it is essential that we establish a wider un-
derstood international identity for the company. It is no longer sufficient 
that we as a company sell by word of mouth within national constraints, 
we simply have to establish a more international presence in order to 
compete effectively.

And does the rebranding go deeper than that?

Srinual: Well, in some ways, we are now emphasising our Thai cre-
dentials, many people have assumed that we are a dealer and that the 
machines are produced in China. We attributed that to the fact that we 
always explained that our factories are in Chainat, but to many foreign 
ears we were saying China. It’s kind of funny when you think about it. So 
we announce now that we are from Hankha. The foreigners do not know 
where that is either, but they know it’s not China!

More information
on SAMART KASETYON can be found 
online at www.samartkasetyon.com
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Planters Corner

ใหม่! ควบคุมกระบวนกำรเติบโตของผลึกของคุณ 
จำกกำรวิเครำะห์ภำพ กำรเปรียบเทียบสไตร์ค 
กำรท�ำงำนร่วมกันกับ PLC/DCS ของโรงงำน และ
กำรลดต้นทุนกำรผลิต
New Process Control during the Crystal growth:  
real time image analysis, comparison of strikes,  
communication with plant PLC/DCS and cost
savings

ใหม่ล่าสดุ! Spotobserver® เครือ่งมอืวดัสิง่ปลอมปน
โดยเฉพาะ

บทความนี้จะอธิบายว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้การ
วิเคราะห์ภาพนั้นมีบทบาทส�าคัญอย่างไรในขั้น
ตอนต่างๆ ของกระบวนการเคี่ยว

Crystobserver® ติดตั้งโดยตรงบนหน้าแปลนเชื่อมติดกับผนังของหม้อเคี่ยว โดย
แหล่งก�าเนิดแสง LED ที่ควบคุมจะส่องแสงไปที่ผลึกที่เคลื่อนไหวภายในหม้อเคี่ยวจาก
ทางด้านหลัง

ภาพผลกึทีค่มชดัมากจะถกูส่งไปยังคอมพวิเตอร์อย่างต่อเนือ่งในห้องควบคมุ ซึง่ซอฟต์แวร์
เฉพาะจะใช้อัลกอริธึมเฉพาะกับแต่ละภาพและค�านวณ รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
(CV) และค่าเฉลี่ยของช่องว่างระหว่างผลึก (MA) อัตราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นของอนุภาพ
ขนาดเล็กที่ไม่ใช่ผลึก (% Fines) และจ�านวนเม็ดในแบบเรียลไทม์ เกณฑ์ที่ปรับได้ส�าหรับ
ตวัแปรต่าง ๆ  จะถูกใช้เพ่ือตรวจจบัและเตอืนให้ทราบถงึความไม่สอดคล้องเช่น: การปรากฏ
ตวัของสิง่ปนเป้ือน การสร้างผลึกทีไ่ม่ถกูต้อง ขนาดผลกึทีไ่ม่ดใีนเวลาที่ก�าหนด ฯลฯ

ข้อมูลทางสถิติ (CV, MA, % Fines, จ�านวนเม็ดผลกึ, ฯลฯ) ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆตลอดกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การระบุลักษณะที่ถูกต้อง
ของพารามเิตอร์ต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อกระบวนการ และสามารถตัง้ค่าของสตูรทีจ่ะใช้เพ่ือให้การ
เจริญเตบิโตของผลกึเป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพและผลติผลกึทีเ่ป็นเนือ้เดยีวกนัด้วยขนาดถกู
ต้องตามที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า

สรุปได้ว่า Crystobserver® เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส�าหรับการตรวจจับและ
ท�าความเข้าใจว่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการส่งผลต่อการผลิตแมสควิทอย่างไร และ
ช่วยผู้ปฏิบัติการในการควบคุมพารามิเตอร์เหล่านั้นได้ดีขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษา
เสถียรภาพการผลิตของตนและเพิ่มคุณภาพของแมสควิท

ด้วยความร่วมมือท่ีได้รับลูกค้าที่ซ่ือสัตย์มานานหลายปี เรายังคงพัฒนาเทคนิคการ

ประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สามารถของ Crystobserver® 

เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลได้มีส่วนช่วยใน
การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตกผลึก และความ
ก้าวหน้าในอนาคตจะน�าประโยชน์มาสู่อุตสาหกรรมน�้าตาล
อย่างแน่นอน

การใช้งานของเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูง ร่วมกับ ระบบแสงที่ไว้ใจได้ รับรองโดย 
ATEX เครือ่งมือวัด Spotobserver® นี ้ได้ปฏบิติัการอย่างแม่นย�าและซบัซ้อนในกระบวนการ
วิเคราะห์ภาพแบบเรีบลไทม์  Spotobserver® สามารถตรวจจับสิ่งปนเปื้อน black spot 
ขนาดเล็ก 250x 250 ไมโครเมตร เหนือพื้นที่ผิวของน�้าตาลตลอดความกว้างของสายพาน
ทั้งหมด ขณะถูกล�าเลียงก่อนเข้าสู่การบรรจุ ระบบยังคงปฏิบัติการอยู่บนพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง แม้จะไม่เห็นอนุภาคที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวก็ตาม

ด้วยการค�านวณทางสถติทิีเ่ป็นไปได้ในช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ล่วงหน้า ระบบยงัสามารถนบั
และแยกประเภทของ Black spot ตามจ�าพวกของการกระจาย (ทีก่�าหนดค่าได้) และยงัส่ง
สญัญาณแจ้งเตอืนเกีย่วกบัจ�านวนของการตรวจจบั และ/หรอื ขนาดของเหล่านัน้อกีด้วย

Figure 1. หัววัดของ Crystobserver®

Figure 2. Crystobserver® ถูกติดตั้งแทนที่กล้องแบบอนาล็อก ณ โรงงาน ในกลุ่ม Hokuren ประเทศญี่ปุ่น 

จ�านวน 4 ตัว

เทคนคิการประมวลผลภาพถกูน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานน�า้ตาลหลายแห่ง
ที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมวลรวมของตน กล้องจุลทรรศน์ Smart Pan ถูกน�า
มาใช้ในโรงงานในยุโรปและทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย Crystobserver® ช่วยให้โรงงาน
น�า้ตาลตรวจสอบสถานะการเคีย่วได้อย่างไร? การตรวจสอบด้วยวดิโีอจะช่วยผู้ปฏบัิตงิานใน
การตรวจสอบคณุภาพน�า้เชือ่มได้มากน้อยเพยีงใด? ผูป้ฏบิตักิารได้รบัข้อมลูอะไรทีเ่กีย่วข้อง
ในขั้นตอนการเคี่ยวและการท�าให้เป็นเม็ดบ้าง? และพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างไร?

วัตถุประสงค์ของบทความน้ีคือเพื่อเน้นถึงประโยชน์ของการใช้, การได้ข้อมูลแบบ 
เรียลไทม์ และการตรวจสอบด้วยวิดีโอ 4K กับโรงงานน�้าตาลในปัจจุบัน ข้อมูลที่น�าเสนอ
ด้านล่างมาจากการทดลองของลูกค้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ส�าคัญ
โดยการใช้ Crystobserver® แบบออนไลน์
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สญัญาณแจ้งเตอืนนีส้ามารถประยกุต์ใช้งานเกีย่วกบัการก�าจดัน�า้ตาลนอกเหนอืคุณภาพ
ที่ก�าหนด และการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย หน้าจอหลักแสดงวิดีโอ
ของพื้นผิวน�้าตาลแบบเรียลไทม์ และภาพของการตรวจจับล่าสุดหรือภาพใด ๆ ที่สามารถ
เลือกตามค�าขอด้วยตนเอง

100% ของข้อมลูการผลติและการแจ้งเตอืนจะถกูเกบ็ไว้เพือ่การตรวจสอบย้อนกลบัที่
สมบูรณ์ เกี่ยวกับปัญหาการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพน�้าตาลโดยรวม

Image processing techniques are widely applied in many sugar factories 
trying to optimize their massecuite production. Smart pan microscopes 
are now being used in factories in Europe and worldwide. How does the 
Crystobserver® help sugar plants to monitor the boiling phase? To what 
extent does video monitoring assist the operator to check syrup quality? 
What relevant information do the operators get at seeding and graining 
phase? And how do they use them to improve quality and efficiency?   

The article describes the different information given by image  
processing. Aim of this work is to highlight the advantages that real time 
acquisition and 4K video monitoring bring every day to sugar factories. 
The data presented below are from customers’ experiments showing the 
significant results achieved using on-line Crystobserver®.

iteca.fr, info@iteca.fr in the Sugar Industry
since 1990 dnstechno.com,
sales@dnstechno.com 06-3045-5429

This article describes how a batch pan  
microscope using image analysis can 
play an important role at different 
stages of the process. 

Figure 3. Interface Crystobserver®

Third SpotObserver® purchased by TEREOS, France SpotObserver® 

Using a very high resolution sensor and a reliable LED lighting system  
ATEX certified, the analyzer Spotobserver® performs an accurate acquisition 
and highly sophisticated image treatment in real time. The Spotobserver® 
detects black spots sizing from 250 μm x 250 μm and above on dry sugar 
surface. Even in the cases where the images cover the entire flow of sugar 
over the full width of the conveyor, the system is still based on a sampling 
analysis as the particles hidden under the surface are not seen.

The system also counts and sorts the black spots according to 
configurable distribution classes. It triggers alarms on the number of 
detections and /or on their size, with possible statistical calculations over 
a predefined period.

The alarm can be used to divert the off-spec and avoid contaminating 
the final product. The main display shows the video of the sugar surface 
in real time and the image of the last detection or any image chosen on 
manual request.

100% of the data and alarms are stored for a complete traceability 
of the production issues. Overall sugar quality is improved.

New instrument using image processing 
techniques:
Non conformities on-line analyzer, the 
Spotobserver®

The Crystobserver® is mounted directly on a flange welded onto the 
pan wall. A controlled LED light source backlights the crystals moving 
inside the pan. 

Very sharp images of the crystals are continuously sent to a computer 
in control room where dedicated software applies specific algorithms to 
each image and calculates, among other parameters, the Coefficient of 
Variation (CV), the Mean Aperture (MA) of the crystals and the % of fines in 
Real-Time. Adjustable thresholds on different variables are used to detect 
and trigger alarms on non conformities such as: presence of contaminants, 
creation of false crystals, bad crystal size at a given time, etc…

The statistical data (CV, MA, % of fines, number of crystal, etc) provide 
the operator with useful information at different steps along the process. 
It allows for an accurate characterization of the different parameters  
influencing the process and for the set up of recipes to stabilize the 
crystal growth and produce homogeneous crystals with the correct 
predefined size.

To conclude, the Crystobserver® is a useful tool for grasping and 
understanding how the process parameters impact the massecuite  
production. It helps the operators to control better those parameters in a 
timely manner, to stabilize their production and enhance the massecuite  
quality.

Thanks to years of cooperation with faithful customers, we keep on 
developing digital image processing techniques to enhance the Crystobserver®  
performances and abilities. 

Digital Image Processing techniques have already contributed to 
a significant step forward in the understanding of the crystallization 
process and future advances will undoubtedly bring more benefits to 
the sugar industry.
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เปิดประมูลเครื่องผลิตน�้าตาล
แบบครบวงจร

การขายอุปกรณ์ผลติน�า้ตาลดงักล่าวจะด�าเนนิการแบบออนไลน์และน�าเสนอเคร่ืองอดั
ตะกอน เครื่องปั่นน�้าตาลแบบเซนทริฟิวส์ ระบบหม้อเคี่ยวแบบสูญญากาศ BMA และถัง 
สเตนเลสเพ่ือฟอกน�า้ตาลแบบแนวนอน เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัมกีารแสดงเครือ่งแลกเปลีย่น
ความร้อนแบบแผ่น Alfa Laval รุ่นล่าสุด เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน BMA ถังและภาชนะ 
สเตนเลสหลายขนาดและหลากประเภท รวมทั้งเครื่องสูบต่างๆ อีกด้วย

Sugat ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1957 นับตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้กลายเป็นผู้น�าทางการตลาด
ด้านอุตสาหกรรมน�้าตาลของอิสราเอล โดยมีโรงงานผลิตน�้าตาลแห่งนี้ที่มีพลังการผลิตถึง 
95% ของน�้าตาลที่จ�าหน่ายในประเทศ ส่วนอุปกรณ์ผลิตที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นติดตั้งอยู่
ในพื้นที่อุตสาหกรรมกว่าหนึ่งแสนตารางเมตรของ Kiryat Gat

Rabin Worldwide เป็นบริษทัทีม่ฐีานอยูใ่นอเมริกาและด�าเนนิธรุกจิมากว่า 60 ปีแล้ว 
โดยด�าเนินการด้านการให้ประมลูทางอุตสาหกรรมและการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เน้นการ
เป็นเจ้าของและการจ�าหน่ายโรงงานท�าอาหาร ขนมปัง ขนมหวาน และเครื่องดื่มระดับโลก 
ในฐานะผูน้�าด้านการช�าระบญัชด้ีานอตุสาหกรรมและการพาณชิย์ Rabin เคยขายสนิทรพัย์
อุปกรณ์ของภาคการติดตามทุกๆ ภาคในเกือบทุกๆทวีปของโลก เนื่องจากมีชื่อเสียงด้าน
อาหารและการบรรจุหีบห่อ บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจ�านวนมาก เช่น 
Hostess, Flowers Foods, Nestle’s and Heinz/Kraft เป็นต้น ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 
70 บริษัทฯได้ด�าเนินการขายสถานที่ส�าหรับแปรรูปอาหารและเคร่ืองด่ืมและโรงงานบรรจุ
หีบห่อมากกว่า 300 ครั้ง

Meco Machinery ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1936 และด�าเนินงานเก่ียวกับการขายและซื้อ
อุปกรณ์ส�าหรับการปกป้องอาหาร สารเคมี ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องส�าอาง และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ใหม่และเก่า ถือเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องจักรและสายการ
ผลิต การประกอบใหม่ การให้เช่าเครื่องมือ การท�าระบบบ�าบัดของเสีย การให้ค�าปรึกษา
และการตั้งโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลายแขนง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯมี
ประสบการณ์กว้างขวางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา สารเคมี
และสิง่แวดล้อม การตัง้สายงานผลติอาหารและเครือ่งจกัรทัง้ใหญ่และเลก็ การขายอปุกรณ์
เพื่อรื้อโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักรส�าหรับยกเครื่องต่างๆ

ผู้เปิดประมูลทั้งสองมีความยินดีที่จะน�าอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนเข้า
สู่ตลาด จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรับผู้ที่ต้องการขยายการผลิตน�้าตาลหรือผู้ที่ก�าลังเสาะหา
เครื่องจักรใหม่มาทดแทนอุปกรณ์ตัวเก่าในราคาย่อมเยา

การประมูลขายดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มีอยู่ในเวบไซท์ www.rabin.com

รายชื่อสินค้าส�าคัญในการประมูลขาย
กลุ่มเน้นการผลิต
• เครื่องอัดตะกอนขนาด 1300 x 1300 ของ Putch (ติดตั้งเมื่อปี 2550)
• เครื่องปั่นน�้าตาลแบบต่อเนื่องของ Broadbent C54MT
• เครื่องปั่นน�้าตาลของ Broadbent SPV-1220R และ BMA G1250

บรษิทัประมลูระดบันานาชาต ิRabin Worldwide และ 
Meco Machinery ร่วมมอืเป็นพนัธมิตรในการเปิดขาย
เครื่องผลิตน�้าตาลของโรงงานน�้าตาล Sugat ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตน�้าตาลขนาดใหญ่แบบครบวงจรในประเทศ
อิสราเอล ด้วยประสิทธิภาพของพลังงานในอิสราเอล 
โรงงานแห่งนี้เคยผลิตน�้าตาลแบบไม่ฟอกขาวให้เป็น
น�า้ตาลบรสิทุธิไ์ด้ถงึ 70 ตันต่อช่ัวโมงเพราะมเีคร่ืองจักร
อันซับซ้อน ขั้นตอนการผลิตเต็มรูปแบบ และพื้นที่
ใช้สอยที่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกครบครัน

อุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติม
• ชุดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval รุ่นใหม่
• เครือ่งอบแห้งน�า้ตาลแบบถงัหมนุของ BMA พร้อมเครือ่งแช่เยอืกแขง็แบบฟลูอิไดซ์ เบด
• ถังและภาชนะสเตนเลสหลายขนาด จ�านวน 50 ชิ้น
• เครื่องสูบแบบสุญญากาศของ Nash สภาพเหมือนใหม่
• เครื่องสูบจ�านวนกว่าหนึ่งร้อยเครื่องของ Warman, Durco & Sandpiper
• สายพาน เครื่องยก ท่อล�าเลียงและชุดวาล์วแบบสเตนเลส

ชุดอุปกรณ์ช่วยติดตั้ง
• เครื่องก�าเนิดไอน�้าขนาด 7.7 เมกะวัตต์ของ Siemens
• หม้อไอน�้าแรงดันสูงและแผงรองรับความร้อนของ Volund
• ระบบควบอากาศและเครื่องปั่นแห้งของ Atlas Copco
• อุปกรณ์ตัดไฟหลายประเภทของ ABB & Siemens
• ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบตั้งอิสระขนาด 24 หน่วย และชิ้นส่วน 
อะไหล่และอุปกรณ์เสริมมากมายหลายประเภท

Public Auction for Complete
Sugar Refinery

ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณเอราน เบน อาวี (eran@rabin.com)
คุณอิสราเอล ฮอลแลนเดอร์ (ih@meco-machinery.com)

• ระบบหม้อเคี่ยวแบบสูญญากาศ BMA
• ถังสเตนเลสเพื่อฟอกน�้าตาลแบบแนวนอน
• อะหลั่ยชิ้นใหม่ทุกชิ้นส�าหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
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The sale will be held online and features filter presses, continuous 
centrifugals, BMA vacuum pan crystallizer systems and stainless horizontal 
crystalling tanks. In addition to this production equipment, the sale will 
also include late-model Alfa Laval plate heat exchanger sets, BMA rotary 
dryer, assorted stainless tanks and vessels, and many pumps.

Sugat was established in 1957 and has been a market leader in the 
Israel sugar industry, with this plant accounting for 95% of the sugar sold 
in Israel. Items in the October auction are housed in the 100,000 square 
meter site in the industrial area of Kiryat Gat.

US-based Rabin Worldwide has been in business for over 60 years. 
Rabin is a family-held industrial auction and real estate investment  
company with a focus on the acquisition and sale of global food, baking, 
confectionery and beverage facilities. As leading industrial and commercial  
liquidators, Rabin has sold equipment assets in every trace sector and 
on almost every continent.   Internationally recognized in the food and 
packaging sector, Rabin has an impressive client list which includes  
Hostess, Flowers Foods, Nestle’s and Heinz/Kraft to name a few. Since 
the late 1970’s, Rabin has conducted over 300 sales of food and beverage 
processing and packaging facilities.

Meco Machinery was founded in 1936 engaging in the buying and 
selling new and used equipment for the food, chemical, pharmaceutical, 
cosmetics and environmental protection. They specialize in building 
machines and production lines, remodeling, equipment rental, sewage 
treatment, consulting and construction of projects in various industry.  Over 
the years the company has gained wide experience in providing solutions 
in the food industry, pharmaceuticals, chemicals and the environment, 
setting up production lines of food and medicine large and small, selling 
the equipment at factories dismantle, overhaul machines.

The auctioneers are excited to be able to bring to market such quality 
machinery and support equipment. It is a chance for those looking to 
expand their sugar production, or those looking replace their existing 
equipment to find items at greatly discounted prices.

The sale for the refinery equipment will be from 27 October 2019 – 
January 2020. Details of this auction can be found at www.rabin.com

Sales Highlights
Featured Production Groups
• Putch 1300 x 1300 filter presses (2007 Installations)
• Broadbent C54MT continuous centrifugals
• Broadbent SPV-1220R & BMA G1250 centrifugals

Additional Production Equipment
• Late model Alfa Laval plate heat exchanger sets
• BMA rotary sugar dryer with fluidized bed cooler
• (50) Assorted size stainless tanks & vessels
• Like new Nash vacuum pumps to over 100 hp
• Over (100) pumps including Warman, Durco & Sandpiper
• Stainless conveyor, elevators, pipework and valve sets

Facility Support Installations
• Siemens 7.7 MW steam turbine generators
• Volund high pressure boiler plant with economizer
• Atlas Copco compressed air systems & dryers
• Wide assortment of ABB & Siemens switchgear
• 24 Unit free-standing air cooled condenser system Wide assortment
of generic spare parts & supplies

For Additional Information Contact
Eran Ben-Avi (eran@rabin.com)
Israel Hollander (ih@meco-machinery.com)

International auctioneers Rabin Worldwide 
and Meco Machinery will partner to sell 
the contents of Sugat, a complete sugar 
refinery in Israel. Currently under power in 
Israel, the plant previously processed 70 
tons per hour of unrefined brown sugar into 
white crystalline. This large factory contains  
sophisticated machinery and full production 
and facility support installations. 

• BMA vacuum pan crystallizer systems
• All stainless horizontal crystallizing tanks
• Full inventory of new spare parts for above



เ นื่องจากพลังงานที่มาจากแหล่งก�าเนิดหมุนเวียน ได้ถูก 
คาดการณ์ว่าจะกลายเป็นเป็นแหล่งทรัพยากรพลงังานหลัก

ในทศวรรษถดัไป บรษิทัแห่งหนึง่ในฟิลปิปินส์จงึได้จดัการกบั
แนวคิดที่ท้าทายนี้ และแปลงขยะให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มี
ผลตอบแทนสูง

Case IH tractors play key role in renewable 
energy operation turning sugarcane waste 
into valuable commodity

รถแทรกเตอร์ Case IH มุ่งเน้นเป็นบทบาทส�าคัญ
การจัดการพลังงานหมุนเวียน เพ่ิมมูลค่าของเสีย
จากไร่อ้อยสู่สินค้าโภคภัณฑ์

บริษัท Biopower ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขึ้นมาสามแห่งในเมืองเนกรอส 
ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับส่ีในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าสะอาดรวม 72 เมกะวัตต์ เพื่อป้อนให้กับระบบส่งไฟฟ้าท้องถิ่นรวมไปถึงส�าหรับการ
ส่งออกไปยังเกาะใกล้เคียง 

กุญแจส�าคัญของพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ของเสียในการเก็บเก่ียวพืชอ้อยในท้องถิ่น ขยะที่ซ่ึงก่อนหน้านี้ถูกท้ิงไว้ในพื้นที่เมื่อตัดอ้อย 
เสรจ็สิน้แล้ว การรวบรวมของเสยีเหล่านีเ้ป็นส่วนทีส่�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิงานระบบไฟฟ้า
จากชวีมวล และสิง่หนึง่ทีพ่วกเขาไว้วางใจคอื Case IH ซึง่เป็นแบรนด์เครือ่งจกัรการเกษตร
ระดับชั้นน�าของโลก

“เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะทิ้งเศษต้นอ้อยหลังการตัดอ้อย และเราเข้าไปในไร่พร้อม
กับอุปกรณ์ของเราเพื่อรวบรวมขยะเหล่านั้น ขนส่งมายังโรงไฟฟ้าเพื่อการเผาไหม้ใน 
สภาพแวดล้อมทีค่วบคมุเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าออกมา” มร. พอล โคเวนย์ี รองประธานฝ่าย
ปฏิบัติการชีวมวลและการจัดการวัสดุของ Biopower ให้ความเห็น

รถแทรกเตอร์และเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ จ�าเป็นจะต้องรวบรวมเศษขยะและขนส่ง
ไปยงัโรงไฟฟ้าอย่างรวดเรว็และอยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าที่เป็นไปได้ และ Case IH สามารถ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของทุกคนได้ มร. พอลให้ความเห็นเพิ่มเติม
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ตลอด 24 ชัว่โมง การอปัเดตข้อมลูเกีย่วกบับรกิารและการฝึกอบรมจาก Filholland เป็นการ
ตอกย�้าว่าพวกเขาเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง

เมือ่พจิารณาในแง่ของแรงกดดนัในการด�าเนนิงานทีส่งูและการท�างานตลอด 24 ชัว่โมง
ของ Biopower มร. พอลระบวุ่า อุปกรณ์และบรกิารสนบัสนนุเหล่านีท้�าให้พวกเขาไว้วางใจใน
อปุกรณ์ทีน่่าเชือ่ถอืและการสนบัสนนุรวมถงึการได้รบัความช่วยเหลอืทีจ่�าเป็นทีค่รอบคลมุ  

“ผมมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมอ้อยในออสเตรเลยีมาก่อน ซ่ึงทีน่ัน่มกีารใช้อปุกรณ์ 
Case IH มากมาย ชื่อเสียงของรถแทรกเตอร์และรถโฟล์คลิฟยกสูงของพวกเขา ท�าให้ผมมี
ความมัน่ใจในแบรนด์และแนะน�าส�าหรบัการน�ามาใช้ท่ีเมอืงเนกรอส
นี้” มร. พอล กล่าวเสริม

“Case IH เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก และการท�างาน
ร่วมกบัพนัธมติรทีด่อีย่าง Filholland ท�าให้ผมไม่ลงัเลทีจ่ะแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่นๆ ในประเทศฟิลิปปินส์

“แบรนด์นีม้เีครอืข่ายการสนบัสนนุทีย่อดเยีย่ม เป็นผลติภณัฑ์
ที่มีคุณภาพ และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ”

With energy generated from  
renewable sources predicted to 

be among the major sources of power 
in the next decade, a company in the 
Philippines is tackling the challenge 
head-on and turning trash into a highly 
prized commodity.

มร. พอลระบุว่า เมื่อพิจารณาผู้ขายอุปกรณ์ พวกเขาตระหนักว่า Case IH เป็นผู้ให้
บริการระดับชั้นน�าในด้านโซลูชันทางเทคโนโลยีที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอันทันสมัยที่
ช่วยเหลือให้บริษัท Biopower ด�าเนินงานส�าหรับการป้อนจ่ายเชื้อเพลิงที่จ�าเป็นส�าหรับการ
ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนได้

บรษิทัได้ซือ้อปุกรณ์ของ Case IH มากกว่า 100 ชดุ รวมถงึรถโฟล์คลฟิยกสงู Farmlift 
และรถแทรกเตอร์ Farmall, Maxxum และ Puma โดยผ่านบรษิทั Filholland ซึง่เป็นตวัแทน
จ�าหน่ายของ Case IH ในฟิลิปปินส์

“การด�าเนินงานของเรามีกรอบระยะเวลาจ�ากัดในการจ�าเป็นต้องจัดการงานต่างๆ 
ดังนั้น เราจึงต้องมีรถแทรกเตอร์ที่น่าเชื่อถือที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน” 
มร.พอล ให้ความเห็น

“เทคโนโลยีในรถแทรกเตอร์ Case IH เหล่านี้มอบความน่าเชื่อถือที่เราต้องการ รวม
ถึงการสนบัสนุนจาก Filholland ทีส่ามารถส่งมอบบรกิารทีเ่ราต้องการได้อย่างรวดเรว็”

ซ่ึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทั้งอุปกรณ์และบริการสนับสนุนเหล่านี้สร้างความพึงพอใจ
ให้กับพนักงานของ Biopower ที่ควบคุมกลุ่มรถแทรกเตอร์ Case IH ของเราเป็นอย่างดี  
มร. พอลยงับอกอีกว่า ผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่ารถแทรกเตอร์เหล่าน้ีใช้งานง่าย สมรรถภาพ
ดแีละเรว็ รวมถึงคณุลกัษณะทางเทคโนโลยต่ีางๆ ทีท่�าให้พวกเขาท�างานได้ง่ายขึน้ นอกจาก
นีพ้นกังานของเขายงัพงึพอใจอย่างมากส�าหรบัการให้ฝึกอบรมเกีย่วกบัรถแทรกเตอร์และรถ
โฟล์คลิฟยกสูงโดย Filholland 

ตอนนี ้Biopower สามารถตดิตัง้เครือ่งตดิตามระบบ GPS และตวับนัทกึข้อมูลบนรถ
แทรกเตอร์ทั้งหมด ซึ่งสามารถระบุต�าแหน่งและให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและวิธี
การท�างานของอุปกรณ์แต่ละคันได้ นั่นคือการให้ข้อมูลภาพรวมของการด�าเนินงานทั้งหมด
ได้ในแบบเรียลไทม์ 

Case IH Farmall JX เป็นหนึ่งในรุ่นที่น�ามาใช้ในการด�าเนินงานของ Biopower ซึ่ง
เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กทีอ่อกแบบมาโดยค�านงึถงึความคล่องตวั มทีศันวสิยัทีด่ ีและการ
จัดการควบคุมรถเป็นหลัก Farmall JX มาพร้อมเครื่องยนต์ 8000-ซีรีส์ที่อัปเกรดแล้ว ซึ่ง
เป็นเครือ่งยนต์ระบบเทอร์โบชาร์จ ระดบั 3 เพือ่ให้พลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพและความคุ้มค่า 
สงูสุด นอกจากนีย้งัให้การควบคุมตามต�าแหน่งเชงิตรรกะผ่านแผงควบคุมทีส่ะอาดตา แม่นย�า 
ที่ช่วยลดความล้าในขณะท�างานตลอดทั้งวันในพื้นที่ไร่ได้

มร.พอล ให้ความเห็นอีกว่าสมรรถนะของรถแทรกเตอร์และรถโฟล์คลิฟยกสูงของ 
Case IH ตอบสนองในสิง่ทีพ่วกเขาคาดหวังได้ท้ังหมด และรวมถงึการสนับสนนุและบรกิาร

Paul Coveny, Vice-President Biomass Operations and Materials Management for Biopower

Biopower is constructing three biomass power stations on Negros, 
the fourth largest island of the Philippines, with the aim of producing a 
total of 72 megawatts of green baseload power to feed into the local 
grid as well as for export to surrounding islands. 

The key to this clean, green energy is the waste products from the 
harvest of the local sugarcane crop, the trash that would previously 
have been left on the ground once the sugarcane was taken from 
the fields. The collection of this waste is a crucial part of Biopower’s  
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More information on Case IH products and services 
can be found online at www.caseih.com

operation and one they’ve entrusted to Case IH, one of the world’s 
leading agricultural machinery brands.

“The cane farmers leave the trash after the harvest, and we move 
into the field with our equipment and collect it, taking it to the power 
station for burning in a controlled environment to produce electricity,” 
said Paul Coveny, Vice-President Biomass Operations and Materials 
Management for Biopower.

Tractors and other associated machinery need to collect the trash 
and get it to the power station as quickly and efficiently as possible, Paul 
said, and Case IH is delivering on every one of these requirements.

Paul said when looking for an equipment supplier, they recognised 
Case IH’s position as a leading provider of technology solutions, with a 
state-of-the-art machinery line-up that assisted Biopower in sustaining 
the fuel supply necessary for their electricity obligations.

The company has purchased over 100 Case IH machines including 
Farmlift telehandlers and Farmall, Maxxum and Puma tractors through 
Filholland, the distributor of Case IH machinery in the Philippines.

“Our operation has a very small window to do what we need to 
do, so we needed reliable tractors that could operate continuously, 24 
hours a day,” Paul said.

“The technology in these Case IH tractors has given us that  
reliability, and along with the support of Filholland, they deliver what 
we need in the short time we have.”

For the Biopower staff who operate the fleet of Case IH tractors, 
there’s no doubting their satisfaction with the machines. Paul said the 
operators regularly commented on the ease of operation, power and 
speed of the tractors, and the technology features that made their job 
easier. Staff also had high praise for the training offered by Filholland 
on the tractors and telehandlers. 

Biopower has also been able to install GPS-trackers and data 
loggers into the tractor fleet that identify each machine’s location and 
provide detailed information on what they’re doing and how they’re 

doing it at any given time—it basically provides a live, real-time overview 
of the entire operation. 

The Case IH Farmall JX is one of the models used in the Biopower 
operation, a small tractor designed with manoeuvrability, visibility and 
handling top of mind. Powered by an upgraded 8000-Series, Tier 3 turbo- 
charged engine to provide optimum fuel efficiency and maximum power, 
the Farmall JX also offers logically-positioned controls with clear, concise 
instrumentation that make tasks less arduous when in the field all day.

Paul said the performance of the Case IH tractors and telehandlers 
had been everything they’d expected and this, coupled with the 24-hour 
service and support, service updates and training provided by Filholland, 
confirmed they’d made the right choice.

When it came to running a high-pressure, round-the-clock operation 
like that of Biopower, Paul said, it was reassuring to have the peace of 
mind of reliable machinery, and support and assistance when and where 
it was needed.  

“My experience in the sugar industry in Australia means I’ve seen a 
lot of Case IH equipment, and know the reputation of their tractors and 
harvesters, so I had the confidence in the brand to introduce it here onto 
Negros,” Paul said.

“Case IH is well-known worldwide, and with a good partner like  
Filholland I’d have no hesitation in recommending their products to  
anyone in the Philippines.

“The brand has a great support network, it’s a quality product and 
that’s important when you’re running any business.”
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แม้ว่าประเทศไทยน�าเข้าเอทานอลเพื่อใช้ในการ
อุตสาหกรรม แต่ไม่ได้มีการน�าเข้าเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงใน
การขนส่ง เนื่องจากผู้ค้าเอทานอลในไทยต้องได้รับอนุญาต
จากกระทรวงพลังงานก่อน ซึ่งมีรายงานว่า “จนถึงบัดนี้ ยัง
คงไม่อนมุตักิารน�าเข้าเอทานอลเชือ้เพลงิเนือ่งจากมจี�านวน
เอทานอลพอเพียงอยู่แล้วที่ผลิตได้ภายในประเทศ”

การจ�าหน่ายเอทานอลในประเทศไทยยงัคงจ�ากดัอยูท่ี่

เ มื่อเร็วๆนี้ ส�านักงานทูตเกษตรภายใต้ 
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA 

FAS) ได้ออกรายงานน�าเสนอว่าในขณะที่
ประเทศไทยยังคงพึ่งพิงการผลิตเอทานอลใน
ประเทศ แต่ไทยอาจได้ประโยชน์จากการน�า
เข้าเอทานอลเพิม่และเชือ้เพลงิชวีภาพประเภท
อื่นๆจากต่างประเทศ

Thailand Could Benefit from Ethanol Imports
ไทยอาจได้ประโยชน์จากการน�าเข้าเอทานอล

ภาครฐัสูผู่ค้้าน�า้มนัเท่าน้ัน (ตามข้อก�าหนดในพระราชบญัญตัิ
การค้าเชื้อเพลิง) และการใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมประ
เภทอื่นๆยังคงมีข้อจ�ากัดเช่นกัน เนื่องจากจ�าเป็นต้องได้รับ
อนุญาตจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตก่อน 

ประเทศไทยมีการส่งออกสู่ตลาดโลกตั้งแต่ปี 2550 
โดยส่งออกไปยังตลาดส�าคัญๆในประเทศฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น 
และอังกฤษ การส่งออกเอทานอลต้องได้รับการอนุมัติเป็น
พเิศษจากอธบิดีของกรมสรรพสามติ ต่อมา เมือ่รฐับาลไทย
หยุดการค้าน�้ามันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 
ท�าให้อุปสงค์ของเอธานอลเพิ่มสูงขึ้น

เจ้าหน้าที่ภาครัฐตอบสนองความต้องการนี้โดยการ
ระงับการส่งออกเอทานอลเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีจ�านวน
สนิค้าพอเพยีงส�าหรบัตลาดในประเทศ และด้วยเหตนีุจ้งึยงั
ไม่มีการส่งออกเอทานอลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2556

แต่มีรายงานว่าประเทศไทยอาจได้รบัผลดจีากการน�า
เข้าเอทานอล การผลิตเอทานอลในประเทศใช้อ้อย กาก
น�้าตาลและมันส�าปะหลังเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากเกิดความ
ขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว ประเทศไทย “จ�าต้องลดจ�านวน
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพลงชั่วคราวเมื่อเกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบเพื่อป้อนสู่การผลิต” และการขาดการน�าเข้าเอทา
นอลของไทยอาจท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้เอ
ทานอลที่สูงขึ้นได้ 

มคีวามเป็นไปได้ว่าอาจเกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สงูขึน้กว่าเดมิ จากความเปลีย่นแปลงในการใช้ทีด่นิ มรีายงาน
ว่า “การให้บทบาทน�าเข้าเอทานอลจะสร้างศักยภาพของเช้ือ
เพลิงชีวภาพอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย” 

ประเทศไทยลดการบริโภคเอทานอลลงในปี 2580 
รายงานดงักล่าวชีว่้า แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลอืก 20 ปีแผนใหม่ได้รบัการอนมุตัแิล้วในเดอืนเมษายน
ปีที่แล้ว และ “รัฐบาลก�าลังอยู่ในช่วงทบทวนเป้าหมายการ
บริโภคเอทานอลและไบโอดีเซล” ซึ่งเป้าหมายนี้คาดว่าจะ
ต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ในแผนของปี 2558 เนื่องจากเกิด
ความกังวลเรื่องปริมาณวัตถุดิบ โดยคาดว่าเป้าหมายใหม่นี้
จะลดการบริโภคในปี 2580 ลงอยู่ที่ 2.4 พันล้านลิตร ซึ่ง
คดิเป็นร้อยละ 41 ต�า่กว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้เมือ่ปี 2558

จากรายงานดังกล่าว อัตราของเอทานอลและการ
ผลิตในประเทศไทยยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2562 แต่ไม่
รวดเร็วเท่ากับท่ีเคยเป็น ในปี 2560 ประเทศไทยมีอัตรา
การบริโภคเอทานอลสูงท่ีสดุอยู่ทีร้่อยละ 12 ส่วนในปี 2562 
การบริโภคเอทานอลยังคงคาดว่าจะเพิ่มถึงร้อยละ 6  จาก
ระดับในปี 2561 มีรายงานว่าอัตราการผลิตและการใช ้
เอทานอลทีล่ดลง เนือ่งมาจากการระงบัการจ�าหน่ายออคเทน 
91 E10 ที่ล่าช้า ซึ่งมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2561

แม้จะเกดิความล่าช้าดงักล่าวขึน้ แต่ระดบัการผสมเอ
ทานอลในประเทศไทยได้เพิม่ถงึร้อยละ 13.5 ในปีนีเ้น่ืองจาก
ยอดขายของ E20 ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การน�าเข้า 

While the country allows imports of ethanol  
for industrial use, the country does not import  
ethanol for use as a transportation fuel. Traders 

U.S. Department of Agriculture’s 
Foreign Agricultural Service (USDA 

FAS) has recently release a report that 
while Thailand has relied on domestic 
ethanol production, the country could 
benefit from importing ethanol and 
other biofuels by foreign countries.

But the report says the country could benefit 
from allowing fuel ethanol imports. Feedstocks 
for domestic ethanol production in Thailand are 
sugar cane, molasses and cassava. Because of 
shortages of those feedstocks, Thailand “will be 
forced to temporarily lower biofuel use targets 
or price surges when weather-related feedstock 
shortages occur,” and the country’s lack of ethanol  
imports will prevent it from meeting higher 
ethanol-use targets. 

It is also likely to see higher greenhouse gas  
emissions from land use change, the report said.  
“Permitting some role for imports unlocks the full 
positive potential contribution biofuels can make.”

And the country is set to lower its  
consumption goals for 2037. The report says a 
new 20-year Alternative Energy Development  

Plan was approved in April, and “the government  
is in the process of reviewing ethanol and  
biodiesel consumption targets.” Those targets 
are expected to be lower than the targets set 
out in the 2015 plan, due the concerns over 
feedstock supply. The new targets are expected 
to lower the consumption target in 2037 to 2.4 
billion liters. That’s 41 percent below the target 
set out in 2015.

According to the report, the country’s 
ethanol and production rates are expected to 
increase in 2019, but not as quickly as they once 
had. In 2017, the country saw its highest ethanol 
consumption growth rate in 2017 at 12 percent. 
In 2019, ethanol consumption is expected to 
increase by 6 percent over 2018 levels. The 
reduced rate of ethanol production and use in 
the country, the report says, is “due to the delay 
in the cessation of Octane 91 E10 sales.” That 
cessation was scheduled for Jan. 1, 2018.

Despite the delay, the report says ethanol- 
blend levels in the country have reached 13.5 
percent in this year as a result of strong E20 
sales. But importing ethanol will lead Thailand to 
achieve domestic ethanol-use target plan.

of ethanol in Thailand are required to receive a 
permit from the country’s Ministry of Energy; 
however, “to date, the MOE has never approved 
any imports of fuel ethanol due to sufficient 
supplies of locally produced ethanol,” the 
report says.

Distribution of ethanol within Thailand 
is restricted by the government to oil traders 
(as defined by the Fuel Trade Act) and the use 
of ethanol in other industries is still restricted 
since this requires the permission of the Liquor 
Distillery Organization, Excise Department. 

Thailand has exported to the world markets 
since 2007 with the important markets such as 
the Philippines, Japan, and the United Kingdom. 
The export of ethanol also requires a special 
permit from the Director General of the Excise 
Department. Later, when the government ceased 
the sale of benzene 91 from January 1st, 2013, 
demand for ethanol rose substantially. 

The authority responded by suspending 
ethanol export to ensure that there are sufficient  
supplies for the domestic market and, as a 
result, there have been no exports of ethanol 
since May 2013. 

เอทานอลจะท�าให้ไทยบรรลุเป้าหมายของการใช้พลังงานนี้
ในประเทศได้ในที่สุด.
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Brazilian Sugarcane Farming Could Expand Up to 5 Million 
Hectares by 2030 Due to Ethanol Demand

จากค�าบอกเล่าของ Milton Aurelio Uba de Andrade 
Junior นักวิจัยมหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร์โลกและ
สิง่แวดล้อม ระบวุ่าความต้องการเชือ้เพลงิชวีมวลในอนาคต
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่การผลติ
เอทานอลจากอ้อยในประเทศบราซิล

“งานวจิยัของเราได้จ�าลองสถานการณ์เพือ่คาดการณ์
ความต้องการเอทานอลในอนาคตตามแนวทางทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) การเติบโตของประชากร 
ราคาเชือ้เพลงิ นโยบายแบบผสมผสาน การจดัวางก�าลงัคน
และประสิทธิภาพ”

“สถานการณ์จ�าลองความต้องการสูงได้รบัแรงกระตุน้
มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากร ราคาน�้ามัน
เบนซินสูงขึ้นและเป้าหมายการใช้น�้ามนัผสมนัน้น่าจะท�าให้
ความต้องการเอทานอลของบราซิลในปี 2573 เพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าของปริมาณความต้องการเอทานอลในปัจจุบัน ถ้า
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง บราซิลก็จ�าเป็นต้องมีพื้นที่ท�าไร่
อ้อยเพิม่ขึน้ 5 ล้านเฮกตาร์เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ระดับสูงนี้” Milton กล่าว

โดยนักวิจัยได้พิจารณาแผนนโยบายสามประการ 
ประการแรก ในสถานการณ์ความต้องการสูงเมื่อพลังงาน
ทดแทนเป็นที่ต้องการและก�าหนดให้เชื้อเพิลงผสมมีการ
เพิ่มเอทานอล 35% ประการที่สอง ในสถานการณ์ความ
ต้องระดับต�่าเมื่อเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นที่ต้องการ โดยลด 
เอทานอลเหลือ 20% และประการสุดท้าย ในสถานการณ์
ปกติทางธุรกิจเมื่อเชื้อเพลิงผสมคงที่ประมาน 27%

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านโยบายเชื้อเพลิงของ
รฐับาลมผีลกระทบเพยีงเลก็น้อยต่อการสญูเสยีพชืพนัธุพ์ืน้
เมอืงในอนาคตเพราะสถานการณ์ในงานวจิยัทัง้สามท�านาย
ว่าการขยายพืน้ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ในทุง่เลีย้งสตัว์ โดย
ไม่จ�าเป็นต้องถางป่าแห่งใหม่ ถึงกระนั้นก็ตาม ฌาอีร์ โบล
โซนาร ูประธานาธบิดีบราซลิได้ออกกฎหมายยกเลกิการจดั
เขตอตุสาหกรรมอ้อยเพ่ือเปิดป่าแอมะซอนและพ้ืนทีป่่าปฐม
ภูมิอื่นๆ เพื่อขยายการเพาะปลูกอ้อย

Aline Soterroni นกัวจิยัร่วมในแบบจ�าลองนีอ้ธบิายถงึ
ความเป็นไปได้ทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการเอทานอลจาก
อ้อยในระดบัสงูในปีถดัๆ มาด้วยการขยายพืน้ทีป่ลูกอ้อยใน
ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ทีม่ผีลติผลต�า่ และยงัระบวุ่ายงัมพีืน้ที ่60 

มีงานวจิยัล่าสดุจากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ (UQ) ประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดเผยถึง
ความต้องการเอทานอลในอนาคตที่สามารถ
ท�าให้พื้นที่ปลูกอ้อยต้องขยายพื้นที่ถึง 5 ล้าน
เฮกตาร์ (19,305 ตารางไมล์) ภายในปี 2573 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้เอทานอล 
และความต้องการใช้น้ีจะเพิม่ขึน้ประมาณ 17.5 
ถึง 34.4 ล้านเมตริกตัน

There was a recent study led by 
researchers at the University of 

Queensland (UQ), Australia, has revealed  
the future demand for ethanol could 
expand sugarcane farming up to 5 
million hectares (19,305 square miles) 
by 2030 to meet a rising demand for 
ethanol, and ethanol demand would 
increase by between 17.5 and 34.4 
million metric tonnes.

According to Milton Aurelio Uba de Andrade 
Junior, a researcher at the university’s school of 
earth and environmental sciences, future biofuel 
demand will directly impact land use in Brazil, 
which produces ethanol from sugarcane.

“Our study has modelled scenarios forecasting  
future ethanol demand based on different  
trajectories for gross domestic product, population  
growth, fuel prices, blending policies, fleet  
composition, and efficiency gains.”

“A high demand scenario fuelled by strong 
economic and population growth, soaring gasoline  
prices, and ambitious blending targets, could 
mean that current demand for ethanol in Brazil 
will be doubled by 2030. If this scenario occurs, 
then Brazil will need an additional five million 
hectares of land for sugarcane crops to meet 
this high demand.”, he said.

Researchers considered three policy sce-
narios. Firstly, a high-demand scenario in which 
renewable fuels are favored and the mandated 
fuel blend increases to 35 percent ethanol. Sec-
ond, a low-demand scenario where fossil fuels 
are preferred and the mandate decreases to 
20 percent ethanol. Lastly, a business-as-usual 
scenario where the blend remains steady at 
27 percent.

The result shown that government fuel 
policies will have only a minor effect on future 
native vegetation loss, because all three study 
scenarios predicted that expansions would 
take place almost exclusively within pastures 
and not require new deforestation. Although, 

บราซิลขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิม 5 ล้านเฮคตาร์
ภายในปี 2573 เนื่องจากความต้องการเอทานอล

ล้านเฮคตาร์ (231,661 ตารางไมล์) อกีแห่งในบราซลิที่
อยูน่อกป่าแอมะซอนและแพนทานาลเพือ่ปลูกอ้อย ซึง่
มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ปลูกอ้อยในปัจจุบันของประเทศ
ถึง 6 เท่าและมีพื้นท่ีมากพอที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการสูงสุดและหลีกเลี่ยงการใช้ป่าปฐมภูมิ

นอกจากนี ้นกัวจัิยยังคาดคะเนว่าความต้องการ
เอทานอลจะเพิม่ขึน้ประมาณ 17.5 ล้านตัน (เทียบเท่า
น�้ามันดิบ) ในกรณีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและอีก 34.4 
ล้านเมตรกิตนัในกรณีทีเ่ป็นเชือ้เพลงิทดแทน ซึง่แสดง
ถึงการเพิม่ขึน้ 11% และ 119% ตามล�าดับ ของระดบั
การผลิตในปัจจุบัน

นโยบายใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลจะท�าให้เกิดความ
ต้องการพื้นที่เพาะปลกูอ้อย 1.2 ล้านเฮกตาร ์(4,633 
ตารางไมล์) ภายในปี 2573ในขณะที่นโยบายใช้เชื้อ
เพลงิทดแทนจะเพิม่พืน้ทีเ่ป็น 5 ล้านเฮกตาร์ (19,305 

ตารางไมล์) เป็นพืน้ทีผ่ลิตแห่งใหม่ทีม่ขีนาดเทยีบเท่าประเทศ
คอสตาริกาโดยประมาณ

Akenya Alkimim นักธรณีศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 
Universidade Federal de Vicosa ประเทศบราซิลอธิบาย
ว่า “การถางป่าแอมะซอนทุกๆเฮคตาร์นั้น การปลูกอ้อยจะ
ปล่อยคาร์บอนไดเข้าสูบ่รรยากาศถงึ 608 ตันท�าให้เกดิ “หนี้
คาร์บอน” (carbon debt) ที่ต้องใช้เวลาการผลิตเชื้อเพลิง
ชวีมวล 62 ปีเพ่ือใช้คนื อย่างไรกต็าม บราซลิไม่จ�าเป็นต้อง
ถางป่าแห่งใหม่ เพียงแต่ปรับเปลีย่นทุง่หญ้าทีม่อียู่ให้เป็นพ้ืนที่
เพาะปลกูเพือ่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าหนึง่
ในสิบ และใช้เวลาคืนหนี้คาร์บอนเพียง 6 ปีเท่านั้น

 งานวิจยัน้ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Energy Policy 
และได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ 
สถาบันระหว่างประเทศด้าน Applied System Analysis 
ในประเทศออสเตรเลียกับสถาบันวิจัยพื้นที่แห่งชาติใน
ประเทศบราซิล.

Jair Bolsonaro, President of Brazil, issued a 
decree revoking zoning regulations for the 
sugarcane industry, opening up the Amazon 
and other areas of primary forest to expanded 
cane cultivation.

Aline Soterroni, the modeling study’s co- 
author, described it is possible to meet a high 
demand for sugarcane ethanol in the coming 
years by expanding the sugarcane area over low 
productive pastures. And, there is another area 
left around 60 million hectares (231,661 square 
miles) in Brazil outside the Amazon and Pantanal 
open to sugarcane cultivation - an area six times 
the extent of current sugarcane plantations in 
the country, and more than enough to meet even 
the highest demand scenario while avoiding 
primary forest.

The researchers also predicted ethanol 
demand would increase by 17.5 million tonnes 
(of oil equivalent) in the fossil fuel scenario, and 
34.4 million metric tonnes in the renewables 
scenario, representing an increase of 11 percent 
and 119 percent, respectively, over current levels 
of production.

Policies favoring fossil fuels would lead to 
demand for 1.2 million hectares (4,633 square 
miles) of new sugarcane plantations by 2030, 
whereas renewables-focused policies would 
spur that expansion to 5 million hectares (19,305 
square miles) - an area of new production roughly 
the size of Costa Rica.

Akenya Alkimim, geoscientist from  
Universidade Federal de Vicosa, Brazil, explained 
“every hectare deforested in the Amazon,  
sugarcane plantations would release 608 tonnes 
of carbon dioxide into the atmosphere, creating 
a total “carbon debt” that would take 62 years of 
biofuel production to payback. However, Brazil 
needs not through new deforestation, but by 
converting existing pasture to cropland that would 
release less than a tenth of the CO2 and take 
only six years to repay the carbon debt. ”

This study, which was published in the journal  
Energy Policy, was a collaboration between 
the University of Queensland, the International 
Institute for Applied System Analysis in Austria,  
as well as the National Institute for Spatial  
Research in Brazil.
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ถึงแม้ข้อตกลงน้ีจะลงนามในสญัญาอย่างเป็นทางการ
ว่าจะมียอดซื้อสินค้าเกษตรกรรม 40 ถึง 50 พันล้านดอล
ล่าร์สหรัฐต่อปีก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนยังสงสัยว่าจะเป็น
ไปได้หรือไม่ และเพื่อให้ยอดซื้อเป็นไปตามข้อตกลง ปักกิ่ง
จงึวางแผนท่ีจะซือ้เอทานอลด้วยการเพิม่หรอืระงบัพกิดัภาษี
สงครามการค้าด้านเชือ้เพลงิ นีเ่ป็นการบอกเล่าจากคนทีคุ่น้
เคยกับเรื่องนี้และขอไม่ให้ระบุชื่อ

นอกจากนี้ประชาชนเลา่วา่ ปัจจบุันจีนก�าลงัพจิารณา
ปรบัเส้นทางการค้าใหม่ผ่านฮ่องกงไปยงัท่าเรอืจนีแผ่นดนิใหญ่

จีนวางแผนเพิม่การน�าเข้าจากสหรฐัอเมริกา
มูลค่า 200 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในอีก

สองปีถัดไป ด้วยการน�าเข้าสนิค้าเอทานอลจาก
สหรัฐอเมริกาเพ่ือให้เป็นไปตามพันธะสัญญา
ภายใต้ข้อตกลงการค้าระยะแรก เพื่อมุ่งเป้า
หมายการผสมเชือ้เพลิงสะอาดข้ึนในเบนซิน

China is planning to increase  
imports from the U.S. by as much 

China Sets to Boost Domestic Ethanol by Increasing
U.S. Import

จีนส่งเสริมเอทานอลในประเทศด้วยการเพ่ิม
การน�าเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ซึ่งท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 10 พันล้านดอลล่า
ร์สหรัฐต่อปีในการขนย้ายสินค้าจากสหรัฐอเมริกาไปยังจีน 
เพราะสหรัฐอเมริกาไม่ได้นับการขนย้ายสินค้าผ่านฮ่องกง
เป็นส่วนหนึ่งในการค้าของตนกับจีน

ชาวเมืองคนหนึ่งเล่าว่าผู้น�าประเทศก�าลังไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบถึงการจัดการด้านการค้าส่งผ่าน (entrepot 
trade) ไปยังฮ่องกงเพราะจะยิ่งกระทบความพร้อมรบทาง
เศรษฐกจิของประเทศและเสีย่งต่อความตึงเครยีดเชงินโยบาย
ด้วย แต่รฐัมนตรกีระทรวงพาณชิย์ของจีนกไ็ม่ได้ตอบค�าถาม
นี้ในทันที กับค�าถามที่ส่งไปทางโทรสาร

นอกจากนี ้จากค�าบอกเล่าของชาวเมอืง จีนยงัยกเว้น
พิกัดภาษีผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหรัฐ นั่นคือถั่วเหลือง
และเนื้อหมูให้กับผู้ซ้ือในประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
นอกจากนี้จีนยังยกเลิกการส่งออกเน้ือสัตว์ปีกของสหรัฐ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาทางการค้า และมีการประเมิน
ว่าการส่งออกสินค้าของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 1 พันล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

ตวัแทนการค้า Robert Lighthizer กล่าวว่า จนีท�าความ
ตกลงด้านเกษตรกรรมทีจ่ะซือ้เพิม่ขึน้อย่างน้อย 16 พนัล้าน
ดอลล่าร์สหรฐัต่อปีด้วยราคาสนิค้าสงูสดุในระดบัสงครามการ
ค้าแรกเริ่ม ซึ่งมีมูลค่าประมาน 24 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
และพยายามซื้อให้ได้ประมาน 50 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

That accord, yet to be officially signed, 
includes reaching purchases of $40 billion to 
$50 billion per year in agricultural commodities, 
a level some analysts have doubted is feasible. 
To help attain that figure, Beijing plans to restart  
purchases of ethanol by lifting or waiving trade 
war tariffs on the fuel, said people familiar with 
the matter, who asked not to be identified  
discussing the plans.

In addition, China is considering re-routing  
trade that currently passes through Hong 
Kong to mainland ports, the people said. That 
could enable around $10 billion a year in goods 
transshipped there from the U.S. to be directly 

as $200 billion over the next two years 
including Importing ethanol from the 
U.S. in order to meet its commitments 
under the phase one trade deal, to 
meet a target of the blending of the 
cleaner fuel into gasoline.

booked in the mainland, boosting the tally. The 
U.S. does not count shipments that go through 
Hong Kong as part of its trade with China.

Leaders are carefully weighing how to  
approach addressing the so-called entrepot  
trade via Hong Kong, as it would be a further blow  
to the city’s embattled economy and risks  
worsening political tensions there, one of the 
people said. But China’s Ministry of Commerce did  
not immediately respond to a fax seeking comment.

China will also grant more regular waivers 
on retaliatory tariffs to local buyers of U.S. farm 
products including soybeans and pork, the people 
said. In November, China lifted its ban on U.S. 
poultry shipments as part of trade negotiations, 
with the U.S. estimating exports would top $1 
billion a year.

Trade Representative Robert Lighthizer has 
said the Chinese made detailed commitments on 
agriculture that would see them purchase at least 
an additional $16 billion annually in commodities 
on top of the pre-trade war level of $24 billion 
and endeavor to buy as much as $50 billion 
annually. But detailed purchase targets on each 
commodity won’t be made public, he said.

Importing corn-based ethanol from the 
U.S. would help China make up for a slowdown 
in domestic production and meet a goal of 
expanding the blending of the cleaner fuel into 
gasoline in the world’s largest car market.

It is reported that, formerly, China imported  
about 200 million gallons of U.S. ethanol in 
2016, according to the U.S. Energy Information 
Administration, but that door was shut in 2018 
when taxes on imports were raised to around 70% 
because of the trade dispute. The U.S. exported 
a total of $2.4 billion of ethanol in 2017, a report 
by the Renewable Fuels Association showed.

ต่อปี แต่รายละเอียดเป้าหมายการซื้อสินค้าแต่ละอย่างจะ
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

การน�าเข้าเอทานอลข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกาจะช่วย
ให้จนีชะลอการผลติในประเทศ และบรรลเุป้าหมายเพือ่ขยาย
การใช้เชือ้เพลงิผสมระหว่างเชือ้เพลงิสะอาดกบัเบนซนิในจนี 
ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่สุดของโลก

ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานด้านพลังงานของ
สหรฐัอเมริกาว่า จนีน�าเข้าเอทานอลจากสหรฐัประมาณ 200 
ล้านแกลลอนในปี 2559 แต่ปิดประตูการค้าในปี 2561 เม่ือ
มกีารเพิม่ภาษนี�าเข้า 70% เนือ่งจากกรณีโต้แย้งทางการค้า 
และมีข้อมูลว่าสหรัฐส่งออกเอทานอลโดยรวมเท่ากับ 2.4 
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2560 ซ่ึงอ้างอิงจากรายงาน
ของสมาคมเชื้อเพลิงทดแทน. 
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นิธิน กาธารี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งทางบกและทางยกระดับของประเทศอินเดีย และด�ารงต�าแหน่งกระทรวงการขนส่งระดับรัฐวิสาหกิจ

จุลภาค ขนาดกลางเเละขนาดย่อม

ความส�าคญัของเอทานอลทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ตัง้ต้นมา
จากกลุ่มผู้ค้าส่งน�้ามันหรือโอเปค จะท�าให้ประเทศอินเดีย
สามารถรักษาเงินส�ารองต่างประเทศไว้ได้ ส่งผลให้กลาย
เป็นประเทศผู้ส่งออกและน�าเข้าน�้ามันรายใหญ่ของโลกใน
ที่สุด นายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ตั้งเป้าที่จะลดการน�าเข้า
น�้ามันไว้ที่ร้อยละ 67 ภายในปี 2565 เมื่อประเทศอินเดีย
เฉลมิฉลองเอกราชครบ 75 ปี และเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
นี้ เอทานอลจึงมีความส�าคัญขึ้นมาในทันที

เช่นเดียวกัน เอทานอลสามารถช่วยลดมลพิษและ
ช่วยให้อินเดยีบรรลพัุนธสญัญา COP-21 ในการประชมุด้าน
สภาวะอากาศขององค์การสหประชาชาติ การบูรณาการเอ
ทานอลเข้ากับน�้ามันเพิ่มสูงขึ้นถึงสี่เท่าตั้งแต่ปี 2557 และ
มีเป้าหมายจะให้เพ่ิมถึงร้อยละ 10 โดยการบูรณาการดัง
กล่าวเพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านลิตรในช่วงปี 2556-2557 เป็น 
141 ล้านลิตรในช่วงปี 2560-2561

ความต้องการท่ีจะสร้างเศรษฐกิจเอทานอลมูลค่าห้า
หม่ืนล้านรูปีของอินเดีย ท�าให้นายนิธินกล่าวว่าเช้ือเพลิง
ชวีภาพจะสร้างผลก�าไรแก่ “เศรษฐกจิและระบบนเิวศ” และ
เมื่อห้าปีที่ผ่านมา มีการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเอทานอล
สามารถใช้ทดแทนพลังงานน�้ามันได้และนโยบายนี้ก�าลังมี
ผลบังคับใช้ได้จริงแล้ว

“ประธานจากบรษัิทน�า้มนัขนาดใหญ่เข้าพบผมเมือ่เร็วๆ
นี้ ผมบอกเขาว่า บริษัทของคุณจ่ายเงินถึงหนึ่งหมื่นล้านรูปี
เพื่อซื้อไฮโดรคาร์บอนจากต่างประเทศ แต่ท�าไมคุณไม่จ่าย
เพยีงสองล้านรูปีเพือ่พลังงานท่ีสะอาดกว่า เพราะชาวไร่ชาวนา
สามารถขายเอทานอลให้แก่คุณได้” นายนิธินเอ่ยขึ้น

นิธิน กาธารีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  ขนส่งทางบกและทางยกระดบัของประเทศ
อนิเดยี และกระทรวงการขนส่งระดับรัฐวสิาหกิจ
จลุภาค ขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประกาศว่า
อนิเดยีพร้อมเดนิหน้าโครงการเชือ้เพลิงชวีภาพ
เพือ่สร้างเศรษฐกจิเอทานอลมลูค่าห้าหมืน่ล้าน
รูปีกลับสู่ประเทศ

Ethanol’s growing importance comes in the 
backdrop of the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (Opec). So, increasing ethanol 
production will help India save valuable forex 
reserves, given that the country is the world’s 
top oil importer and imports. Prime Minister 
Narendra Modi sets a target of lowering import 
dependence in oil by 10 percentage points to 

India Ready to Create Ethanol Economy Worth
Rs 50,000 Crore

อินเดียพร้อมสร้างเศรษฐกิจเอทานอลมูลค่า 
50,000 ล้านรูปี

เขายังพูดเสริมอีกว่า ทุกวันนี้ บริษัทน�้ามันจ�านวน
มากก�าลังค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาด 
“เราทั้งหลายมาถูกทางแล้วเพราะผมและนายกรัฐมนตรีมี
ความมั่นใจในเรื่องนี้”

“อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในไร่นาเป็นเรื่องเล็กมากๆ และ
เราต้องเดินหน้าต่อไปเพือ่เพิม่มลูค่าให้แก่เศรษฐกจิเอทานอล
จนถงึห้าหมืน่ล้านรปีูให้ได้ในประเทศอนิเดยี” นายนิธินกล่าว 
“ถ้าการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ก็จะช่วยในด้านเศรษฐกิจ
และระบบนิเวศเพราะการน�าเข้าน�้ามันดิบจะลดลง”

มกีารคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของอนิเดยีจะเตบิโตขึน้ถงึ
เจ็ดพันล้านดอลลาร์ในปี 2573 ดังนั้น การสร้างเศรษฐกิจ
ด้วยเอทานอลจะส่งเสรมิเศรษฐกจิภายในประเทศ เมือ่เรว็ๆ 
นี ้นายกรฐัมนตรอีนิเดียยังประกาศว่าเขาก�าลงัออกนโยบาย
ที่เน้น “การทดแทนการน�าเข้า สร้างราคาที่เป็นธรรมและ
ปลอดมลพิษ” อีกด้วย.

Nitin Gadkari, the Minister for Road 
Transport & Highways of India and 

Shipping Ministry of Micro, Small and 
Medium Enterprises, announced that 
India ready to head towards bio-fuel 
want to create Rs 50,000-cr ethanol 
economy.

67% by 2022, when the country will celebrate 
75 years of Independence. To meet such an 
ambitious target, ethanol holds the key. 

Also, the focus on ethanol will help reduce 
pollution and strengthen India’s resolve towards 
fulfilling its COP-21, the UN Climate Conference 
commitments. The blending of ethanol with petrol 
had increased four times since 2014 and the aim 
was to increase it to 10%. Ethanol blending in 
petrol increased from 38 crore litres in 2013-14 
to around 141 crore litres in 2017-18.

For asserting that want to create a Rs 
50,000-crore ethanol economy, Nitin Gadkari, 
Union Minister for Road TransportNitin Gadkari 
said the bio-fuel will benefit both “ecology and 
economy”. Addressing an event here, Gadkari 
said a lot of years went into convincing about 
ethanol use but in the last five years, the policy 
related to ethanol has been implemented in 
true sense.

“Chairman from a big oil company came to 
meet me recently. I told him you spend Rs 10,000 
crore in purchasing hydro-carbo properties in 
other countries, but why do you spend only Rs 
2,000 crore in India on the green fuel. Farmers 
will give you ethanol,” he said.

Gadkari said today a lot of oil companies 
and others are going into the right direction in 
the field of green fuel. “All are going into right 
direction because I and Modiji (Prime Minister 
Narendra Modi) are firm on this issue.

“Whatever work that has been taken place 
in the field is very small and we have to go head 
and increase the volume as we have to create Rs 
50,000 crore ethanol economy in the country,” 
said Gadkari. “If the use of ethanol is increased, 
it will help ecologically and economically as  
import of crude oil will go down and it will benefit 
ecology and economy,” he said.

Indian economy is forecasted to grow to $7 
trillion by 2030. Therefore, aiming to create an 
ethanol economy which is enormous value will 
boost its domestic economy. Recently, Gadkari 
said that he is making a policy that revolves 
around themes of “import substitution, cost 
effectiveness and pollution free.
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เวทีสัมมนา “SynBio Forum 2019 ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก” จัดโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ได้เปิดเผยรายละเอียดในเวทีสัมมนา 
“SynBio Forum 2019 ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก” 
บางจากก�าลังเลือกพ้ืนที่ตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ  
(ไบโอฮับ) ซ่ึงเดมิจะต้ังในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวัน
ออก (ออีีซ)ี แต่เมื่อพจิารณาถึงความเหมาะสม เห็นว่าควร
ตั้งโครงการในพื้นที่ใกล้วัตถุดิบ คือ โรงงานน�้าตาล เช่น ที่ 
จงัหวดัขอนแก่น หรอืจงัหวดักาญจนบรุ ีคาดว่าจะได้ข้อสรปุ
ในอกีไม่นานซึง่จะเป็นการต่อยอดจากธุรกจิชีวภาพของบาง
จากฯ ไปสู่ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงในอนาคต 

โดยเตรยีมน�าบริษทั บบีจีไีอ จ�ากดั (มหาชน) (BBGI) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยเข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ช่วงปลาย
ปีพ.ศ. 2563 แต่หากภาวะเศรษฐกจิไม่ดมีผีลต่อภาวะตลาด
หุ้น ก็อาจจะเลื่อนการน�า BBGI เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อ
ไป โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนน้ันจะน�ามาใช้ลงทุนใน
อตุสาหกรรมชวีภาพหรอืไบโอฮบั รวมทัง้ขยายก�าลังผลติโร
งงานไบโอดีเซลและเอทานอล หลังจากกระทรวงพลังงานมี 
นโยบายส่งเสริมการใช้น�้ามันบี 10 และอี 20 อย่างชัดเจน
ให้เป็นน�า้มนัพืน้ฐานหลักท�าให้ความต้องการใช้เพ่ิมขึน้

โดยทางบบีีจไีอมองโอกาสทีเ่ป็นการต่อยอดเชือ้เพลงิชวีภาพ 
(Biofuel) โดยสนใจลงทนุใน 3 กลุ่มสนิค้า คอื อาหารชวีภาพ 
วสัดชุวีภาพ เช่น พลาสตกิย่อยสลายในน�า้ทะเล และเครือ่ง
ส�าอางชีวภาพ ขณะนี้ก�าลังศึกษารายละเอียดและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ คาดว่าจะมคีวามชดัเจนใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยจะ
ร่วมมอืกับห้องแล็บในหลายประเทศเพือ่คัดเลอืกเทคโนโลยี 
ชีวนวตักรรม หรอื Synthetic Biology หรอืเรยีกสัน้ๆ SynBio 
ทีต้่องการและมแีนวโน้มทีด่ใีนการผลติเชิงพาณชิย์ต่อไป

ทั้งนี้ SynBio หรือ Synthetic Biology ถือเป็น 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) เตรยีมลงทนุโครงการไบโอฮบั 

และผลติภณัฑ์ชวีภาพ 3 กลุม่หลกั ท้ังอาหาร
ชวีภาพ วสัดชุวีภาพ และเครือ่งส�าอางชวีภาพ 
คาดว่ามคีวามชดัเจนใน 1-2 ปีข้างหน้า พร้อม
น�าเทคโนโลยี Synthetic Biology หรอื SynBio 
ซึง่เป็นชีวนวตักรรมศาสตร์เปลีย่นโลกใน 20 ถงึ 
30 ปีข้างหน้า ที่เป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา
สนิค้าเกษตรมาปรบัใช้ สอดคล้องกับนโยบาย 
BCG ของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจ 

Bangchak Corporation Public  
Company Limited is currently 

preparing for a biohub project as 
well as 3 major biologics groups, 
namely biofood, biomaterials and  
biocosmetics. Expected to become  
more concrete in the next couple of  
years, the company will introduce 
synthetic biology, in short SynBio, 
which is a world-changing biological 
innovation in the next 20-30 years, 
to improve agricultural products  
following the governmental BCG policy 
on economics.

Mr. Chaiwat Kovavisarach, the President and 
Chief Executive Officer of Bangchak, announced, at 
the SynBio Forum 2019 seminar, that the company 
was selecting a biohub location. Previously, the 
location was expected to be situated in an area 
of Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand. 
However, after considering various factors, the 
company resolved to change the location to an 
area close to raw material one, namely a sugar 
plant in Khon Kaen or Kanchana Buri. Soon, a 
conslusion will be drawn, which means business 
expansion from Bangchak’s biologics to high 
value one in the future.

Bangchak will also bring the BBGI Public 
Company Limited, its subsidiary, for fundraising 
in a stock market at the end of 2020. If economic 
crises affect the stock market, there will be a 
delay. Income from fundraising will be used in 
biohub inductries and strengthening production 
capacities of biodiesel and ethanol industries, 

Bangchak Introduces World Premium SynBio to Advance
3 Biologics

‘บางจาก’ น�าเทรนด์โลก SynBio ต่อยอด
3 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ชีวนวัตกรรมศาสตร์เปล่ียนโลกใน 20-30 ปีข้างหน้า ที่
เป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว อ้อย มัน
ส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ามัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และช่วยลดการใช้ทรพัยากรโลก นบัเป็นเทคโนโลยี
นวตักรรมทีต่อบโจทย์วกิฤตทรัพยากรของโลก สอดคล้องกบั
นโยบาย BCG ของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ 

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) กล่าวปาฐกถา “นวัตกรรม SynBio 
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทย” ว่า รัฐบาลวางเป้าหมายจะยก
ระดับ BCG ข้ึนไปเป็นเหมือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคู่ขนานกันไป เบื้อง
ต้นประเมินว่ามูลค่าเศรษฐกิจ BCG จะเพิ่มข้ึนจาก 3.4 
ล้านล้านบาทในปี 2562 เป็น 4.4 ล้านล้านบาทในปี 2565 
ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าผ่าน 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
เกษตรและอาหาร พลงังานและวสัด ุสขุภาพและการแพทย์ 
และการท่องเที่ยวและบริการ 

ยิง่ไปกว่านัน้ นายมคุนุด์ ราว ทีป่รกึษาบรษิทั บบีจีีไอ 
จ�ากดั (มหาชน) ในเครอืของบางจากฯ กล่าวเสรมิว่า บบีีจไีอ 
มแีผนงานร่วมกับ Ginkgo Bioworks ซึง่เป็นบรษิทัเทคโนโลยี
ชีวภาพของอเมริกา โดยจะได้น�าองค์ความรู้และวิทยาการ
มาพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(Biofuel) ที่บีบีจีไอผลิตและจ�าหนายเป็นสินค้าหลัก.

following the Ministry of Energy’s policy to 
promote consumption of B10 and E20 petrol as 
the fundamental products. Such increased the 
demand of using the two types of petrol.

Seeing opportunities to continue more 
on biofuel, the BBGI is interested in investing 
on 3 types of products: biofood, biomaterials, 
namely plastic degradable in sea water, and 
biocosmetics. At present, it is researching on 
product details and designs, which are expected 
to become more concrete in the next couple of 
years. Cooperation will be done with laboratories 
in many countries to select the required SynBio 
with good commercial prospects.

The SynBio is regarded as the world-changing  
biological innovation in the next 20-30 years 
as it plays a major role in agricultural product 
improvement for rice, sugarcane, tapioca, rubber 
and palm oil. Responsible for added economic 
value and reduction of world resources use, the 
SynBio is an innovative  technology suitable to  
solve problems on the world’s resource crises 
according to the governmental BCG’s economic 
policy. 

In his lecture, the Director of Office of  
National Higher Education Science Research and 
Innovation Policy Council (NXPO) Dr.Kitipong 
Promwong said that the current Thai government  
aimed to upgrade the BCG to become equal 
to the EEC so that parallel mobilization exists. 
Initially, the BCG’s economic values are expected 
to increase from 3.4 million million Baht in 2019 
to 4.4 million million Baht in 2022 via 4 major 
industries: agriculture and food, energy and 
materials, health and medicine and tourism 
and hospitality.

Above all, the advisor of BBGI Mr. Mukund 
Round added that the company was planning 
to work with Ginkgo Bioworks from America 
to gain knowledge and technology to develop 
production and biofuel products manufactured 
and sold by BBGI as the major goods.
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มข้ีอมลูว่าอนิเดยีเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
มากเป็นอันดับสามของโลก จึงวางแผนที่จะลดสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลิตพลังงานสะอาดให้ได้ใน
สัดส่วนอย่างน้อย 40% ภายในปี 2573 จาก 21.4% ใน
ปัจจุบัน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน อาร์ เค ซงิห์ ประกาศ
ว่าอินเดียมีศักยภาพสูงเพราะมีความต้องการพลังงานสูง 
ระดับความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นในทุกปี จาก 7 8 และ 
9 เปอร์เซ็นต์ตามล�าดับ และเชื่อม่ันว่าอินเดียจะสามารถ
ผลิตพลังงานทดแทน 175 กิกะวัตต์ได้ตามเป้าภายในปี 
2565 เขากล่าว ณ ทีป่ระชมุคณะกรรมการพลังงานอนิเดีย 
ณ กรุงนิวเดลี  

“เป้าหมายการผลิตพลังงานทดแทน 175 กิกะวัตต์
ภายในปี 2565 นั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ตอนนี้อินเดียมี
ศกัยภาพในการผลิตพลังงานสะอาดได้มากถงึ 83 กกิะวัตต์
แล้ว และอีกประมาณ 29 กิกะวัตต์ก�าลังด�าเนินการอยู่ ซึ่ง
จะรวมกันได้ราว 112  กิกะวัตต์ อีก 30 กิกะวัตต์ที่ก�าลัง
พยายามให้ส�าเร็จ ดังนั้น เชื่อมั่นว่าอินเดียจะสามารถผลิต
พลังงานทดแทนได้ส�าเร็จ (175 กิกะวัตต์ภายในปี 2565) 
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงค�าประกาศของนายกรัฐมนตรี
อินเดีย นเรนทรา โมดิ เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน 
450 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 ด้วย

การบริหารงานภายใต้การน�าของนเรนทรา โมดินั้น 
อนิเดยีได้พฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในย่านชุมชนคนยากไร้ 
และเมืองหลักๆในประเทศต่างต้องการพลังงานสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือความยั่งยืนทางพลังงานของอินเดีย เขา
ได้กล่าวว่า “ตลอด 16 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้จ่ายไฟให้
กว่า 26.6 ล้านครัวเรือน และความต้องการพลังงานยังคง
เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ซึง่หากเทียบต่อหวัแล้ว ความต้องการของเรา
ยังน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วอยู่มาก”

นอกจากนี้ ปราห์ลาด โจสิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ถ่านหิน กล่าวว่า “ถ่านหนิยงัคงเป็นท่ีต้องการไปอกีประมาณ 
20 ถึง 30 ปี ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนดึงดูดนักลงทุนระดับ
โลก และจะได้ก�าหนดนโยบายของกระทรวงฯ ต่อไป”

อินเดียเตรียมผลิตพลังงานทดแทน 175  
กิกะวัตต์จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายใน

ปี 2565 และวางแผนผลิตพลังงานทดแทน 
450 กกิะวตัต์ภายในปี 2573 เนือ่งจากอนิเดยี
ต้องการลดการพ่ึงพาถ่านหนิ และความต้องการ
พลังงานภายในประเทศได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ประกอบกับต้องการต่อสู้กับสภาพอากาศ
เปลีย่นแปลงและรณรงค์เรือ่งความยัง่ยนื 

India are planning to set up 175 
Gigawatts of renewable energy by 

2022 to its electricity grid. Moreover, 
it will achieve up to 450 Gigawatts 
of renewables by 2030. It is because 
India wants to lessen dependence 
on coal, and domestic energy is 
being increased. Also, it is as part of 
its fight against climate change and 
sustainability.

There is an information that India is the 
world’s third-largest emitter of greenhouse gases 
and has pledged to cut emissions and have clean 
energy account for at least 40% of its installed 
capacity by 2030, up from 21.4% now.

R. K. Singh, The Ministry of Power, announced 
that India has a huge potential because the energy 
demand is here. The energy demand will grow 
at the rate of 7, 8 or 9 per cent. Consequently, 

อาร์ เค ซิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน Source: hungerstudy.com

India Sets Up 450 Gigawatts of Renewable Energy for 
Clean Sustainability by 2030

อินเดียตั้งเป้าพลังงานทดแทน 450 กิกะวัตต์
เพ่ือความยั่งยืนภายในปี 2573

ในขณะที ่ปิยสุช์ เวทปรากาส โกยาล รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลังและอุตสาหกรรมกล่าวถึงประเด็นเรื่อง
ถ่านหินและบอกว่าอินเดียยังต้องอาศัยถ่านหินเป็นหลักใน
ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน

 ดังนั้น อาร์ เค ซิงห์ จึงกล่าวว่าควรจะต้อง
ปรบัเปล่ียนการใช้พลงังานน�า้มนัและลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก และเหน็ว่าเทคโนโลยใีหม่ๆ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
จากถ่านหินด้วย.

he had confidence that India will achieve 175 
Gigawatts of renewable energy target by 2022. 
At a ministerial panel discussion at Indian Energy 
Forum said in New Delhi.

“The target of having 175 Gigawatts of 
renewable energy by 2022 looks huge. But, 
today we have established 83 Gigawatts clean 
energy. About 29 Gigawatts of renewable energy 
is under installation. That makes it 112 Gigawatts 
and under about 30 Gigawatts is under bid. So 
that makes the 175 Gigawatts of renewables. I 
am very confident that we would make it (175 
Gigawatts of renewables by 2022), he said.

He also spoke about Prime Minister Narendra  
Modi’s recent announcement that India will have 
450GW of renewables by 2030.

According to Modi’s administration, India 

is improving electrification among India’s poor 
rural communities and major metropolises are 
also demanding more energy.

To substantiating the claim of prospects of 
rise in energy demand in India, he said, “In past 
16 months, we electrified 26.6 million homes. 
Now all that power demand is coming on line. In 
which of our per capita demand is much lower 

than the developed countries.”
Nevertheless, Prahlad Joshi, the Minister 

of Coal, said “Coal will be there for next 20 to 
30 years. For manufacturing, 55 per cent of the 
energy basket is coal.”

About investment potential in coal mining 
in India, he said, “FDI policy for coal is already 
announced. It is on track. But global investors 
come for bigger coal blocks. We are deliberating 
on this. Now for attracting global investors, we 
have to bring some policy within the ministry.”

Piyush Vedprakash Goyal, The Minister 
of Commerce and Industry, also spoke about 
the relevance of coal in the energy mix and 
said India needs to have coal as base load in 
power sector.

Therefore, R. K. Singh, said the whole premise 
of discussion about the use of fuel needs to be 
changed and now everyone should talk about 
reducing emissions instead. He was of the view 
that new technologies can be used to reduce 
emission from coal.
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ประเทศจนีเป็นครัง้แรกท่ีก�าหนดระยะเวลาเป้าหมายใน
การใช้เอทานอลในน�า้มนัเบนซนิทัว่ประเทศส�าหรบัรถยนต์ในปี 
2020 เป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการล้างมลพษิและ
เพิม่ประสทิธภิาพการผสมผสานพลงังานของประเทศ

แผนดังกล่าวได้รบัการเปิดเผยในขณะทีป่ระเทศก�าลงัส่ง
เสรมิการใช้เชือ้เพลงิชีวภาพซึง่เป็นทางเลอืกในอดุมคตสิ�าหรับ
เช้ือเพลงิฟอสซลิตามทีส่�านกังานพลงังานแห่งชาตริะบุ

ตามแผนร่วมกนัทีอ่อกโดยคณะกรรมการพฒันาและ
ปฏริปูแห่งชาตสิ�านกังานคณะกรรมการพลงังานแห่งชาติและ
กระทรวงการคลังประเทศจะด�าเนินการใช้น�้ามันเบนซินที่
เติมเอทานอลทั่วประเทศในปี 2563 โดยมุ่งเป้าไปที่การ
ผลิตเซลลูโลสในปริมาณมาก เอทานอลและเทคโนโลยีเชื้อ
เพลิงชีวภาพขั้นสูงภายในปี 2568

มรีายงานว่าการผลติทัง้หมดซึง่รวมถงึเอทานอลไบโอ
ดีเซลและน�้ามันพืชไฮโดรทรีตเม้นท์(HVO)เติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็วที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมาในปี 2561 โดยได้รับแรง
หนุนจากผลผลิตเอทานอลของบราซิล

แต่ตอนนี้ประเทศจีนก�าลังจะน�าไปสู่การเติบโตโดย
เพิ่มก�าลังการผลิตประมาณ 9.5 พันล้านลิตรสู่ตลาด “จีน
ตัง้เป้าว่าจะมีการเติบโตของการผลิตเชือ้เพลงิชวีภาพทีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศใด ๆ การเปิดตัวเอทานอล 10% เป็นการ
ผสมกันในหลายจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นและการลงทุนที่เพิ่มข้ึนใน
ก�าลงัการผลติท�าให้การผลติเอทานอลเพิม่ขึน้สามเท่าภายใน
ปี 2567” IEA รายงาน

ความสามารถในการเพ่ิมเชือ้เพลงิชีวภาพทัง้หมดของ
บราซิลอยู่ในอันดับที่สองที่ประมาณ 8 พันล้านลิตรและ
สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่สามที่ประมาณ 6 พันล้านลิตร 
IEA ตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐฯและบราซิลจะยังคงให้การผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพรวมสองในสามในปี 2567

ในท�านองเดยีวกนัเอเชยีคิดเป็นครึง่หนึง่ของการเตบิโต

ส�านักงานพลงังานระหว่างประเทศหรอื IEA 
รายงานว่าการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพทัว่

โลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 25% ในปี 2567 โดย
เฉพาะจีนจะเป็นผู้น�าการเติบโตของผลผลิต
เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากเชื้อเพลิงชีวภาพ
แล้วพลังงานทดแทนยังให้พลังงานหมุนเวียน
ประมาณ 10% ในการขนส่งภายในปี 2567 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน

The International Energy Agency or 
IEA reported that Global biofuel  

production is forecast to rise by 25% 
by 2024. Especially, China will lead 
output growth for the first time. In  
addition to biofuels, renewable electricity  
provides around 10% of renewable 
energy in transport by 2024, most 
of which is in China. 

China has for the first time set a targeted 
timeline to roll out the use of ethanol in gasoline 
nationwide for cars by 2020, part of its efforts 

ทีค่าดการณ์ไว้เนือ่งจากค�าสัง่เชือ้เพลงิชวีภาพทีท่ะเยอทะยาน
มุง่เน้นทีก่ารเสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลังงานเพือ่ส่งเสรมิ
ความต้องการสนิค้าเกษตรและปรบัปรงุคณุภาพอากาศ

รฐับาลจนียงักล่าวอกีว่ามเีป้าหมายทีจ่ะสร้างฐานการ
ผลิตเอทานอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่ง
เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลักและแสวงหาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อลดราคาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อ
เพลงิเอทานอล และคาดการณ์ว่าพลังงานทดแทน 10% ใน
การขนส่งภายในปี 2567 ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศจนี.

China to Become A Leader of Global Biofuel Output Up to 
25% By 2024

จีนมุ่งสู่ผู้น�าเชื้อเพลิงชีวภาพระดับโลก เพ่ิมการ
ผลิต 25% ในปี 2567

“China is set to have the largest biofuel production 
growth of any country. The rollout of 10% ethanol 
blending in a growing number of provinces and 
increasing investments in production capacity 
drive a tripling of ethanol production by 2024,” 
reported the IEA.

Brazil’s total biofuel incremental capacity 
ranks second at roughly 8 billion liters and the 
U.S. ranks third at around 6 billion liters. The 
IEA noted, however, the U.S. and Brazil will still 
provide two-thirds of total biofuel production 
in 2024.

Likewise, Asia accounts for half of the 
estimated growth, as its ambitious biofuel 
mandates aimed at reinforcing energy security 
boost demand for agricultural commodities and 
improve air quality. 

The Chinese government, also said it aims to 
build an ethanol production base in the country’s  
northeast, the main corn-growing region, and 
seeking more technological breakthroughs to 
lower the price and increase the production 
efficiency of fuel ethanol. And, it is forecast that 
10% of renewable energy in transport by 2024, 
most of which is in China.

to clean up pollution and optimize the country’s 
energy mix.

The plan was unveiled as the country is 
promoting the use of biofuel, an ideal alternative 
to fossil fuel, according to the National Energy 
Administration.

According to a plan jointly released by the 
National Development and Reform Commission, 
the National Energy Administration, and the 
Ministry of Finance, the country will implement 
nation-wide use of ethanol-added gasoline by  
2020, while targeting the large-scale production  
of cellulose ethanol and advanced biofuel  
technologies by 2025.

It is reported that total production, which 
includes ethanol, biodiesel and hydrotreated 
vegetable oil (HVO), grew at its fastest pace in 
the past five years in 2018, fueled by a surge in 
Brazil’s ethanol output.

But now China is set to lead growth, adding 
roughly 9.5 billion liters capacity to the market, 

Biofuels production growth by country/region. Source: by EIA
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New Sri Samrong 1 Sugarcane Impresses Local Farmers

เปิดตัว ‘ศรีส�าโรง 1’ อ้อยคั้นน�้าพันธุ์ใหม่ ถูกใจ
ชาวเกษตรกร

The Director General of the Department of Agriculture, Ms. 
Sermsuk Salakphet

นางสาวเสริมสขุ สลกัเพช็ร์ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร 
กล่าวว่า ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกอ้อยคั้นน�้าและ
อ้อยโรงงานที่ส�าคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อยส่วน
ใหญ่ประมาณ 1.8 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11 ตันต่อไร่ ใน
ประเทศไทยนยิมปลกูอ้อยคัน้น�า้พนัธ์ุสพุรรณบรุ ี50 ซึง่เป็น
พันธุ์อ้อยรับรองของกรมวิชาการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม 
พื้นที่ปลูกอ้อยดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากพื้นที่
ปลูกอ้อยในภาคเหนือตอนล่าง 

ต่อมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรม
วิชาการเกษตร จึงน�าพันธุ์อ้อยซึ่งผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืช
ไร่สพุรรณบรุ ีน�ามาคดัเลอืกและประเมนิผลผลติทีศ่นูย์วจิยั
และพัฒนาการเกษตรสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
พันธุ์อ้อยคั้นน�้าที่มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 หรือ
ให้ผลผลิตอ้อยโรงงานสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก มีความ
หวานหรือค่าซีซีเอสมากกว่า 12 และเป็นพันธุ์ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง จน
ได้อ้อยพนัธุใ์หม่ทีม่คีณุสมบตัติามทีต้่องการผ่านการรับรอง
พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร มีชื่อพันธุ์ว่า “อ้อยคั้นน�้าพันธุ์
ศรีส�าโรง 1”

อ้อยคัน้น�า้พันธ์ุศรสี�าโรง 1 มลีกัษณะเด่น คอืให้ผลผลติ
น�้าอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตรต่อไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1% มี
ความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ น�้าอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียว 
มีกลิ่นหอม ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค  
พบว่าสิง่ทีช่อบมาก ได้แก่ กลิน่หอม รองลงมาคือ ส ีรสชาติ 
และความหวาน ส่วนผลการประเมนิความพงึพอใจเกษตรกรผู้
ผลติและจ�าหน่ายอ้อยในจงัหวดัสุโขทยั และพษิณโุลก พบว่า
เกษตรกรทกุรายชอบและให้การยอมรบัอ้อยพันธ์ุศรีส�าโรง 1  
โดยเฉพาะจ�านวนผลผลิต กล่ิน รสชาติ เปอร์เซ็นต์หีบ 
และขนาดล�า

อ้อยพนัธุใ์หม่ศรสี�าโรง 1 เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พนัธุ์
อ้อยคัน้น�า้พนัธุใ์หม่ทีม่ลี�าต้นค่อนข้างนิม่ สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายทัง้จากการคัน้น�า้ การเคีย้ว หรือส่งเป็นอ้อยโรงงาน 

กรมวชิาการเกษตร เปิดตวัอ้อยคัน้น�า้พนัธุ์
ใหม่ “ศรีส�าโรง 1” ให้ผลผลิตสูง กลิ่น

หอม รสชาติอร่อย สีน�้าอ้อยเหลืองอมเขียว
สวย ล�าต้นนิ่ม ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์อ้อยค้ันน�้าที่
มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 มีความ
หวานหรือค่าซซีเีอสมากกว่า 12 และเป็นพันธุ์
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง และทนทานต่อโรคเหี่ยว
เน่าแดงและโรคแส้ด�าอีกด้วย

The Department of Agriculture has 
recently introduced ‘Sri Samrong 1’, 

a new breed of sugarcane which yields 
more products, fine odor and delicious 

อ้อยพันธุ์ศรีส�าโรง

The Director General of the Department of 
Agriculture Ms. Sermsuk Salakphet said that the 
lower part of northern Thailand was an important 
area for sugarcane plantation and extraction. 
Around 1.8 million Rai land was dedicated to 
sugarcane plantation with an average of 11 

เพราะมเีปอร์เซน็ต์หีบสงู น�า้อ้อยมสีสีวย และมกีลิน่หอม และ
ยงัสามารถน�าไปแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ซึง่เป็นการเพิม่
มลูค่าให้กบัอ้อยด้วย โดยหน่วยงานในส่วนภมูภิาคของกรมวชิา 
การเกษตร จะขยายอ้อยโคลน คัน้น�า้พนัธุศ์รสี�าโรง 1 ในพืน้ที่ 
5 ไร่ ซึ่งสามารถปลูกขยายต่อในพื้นที่ได้ถึง 50 ไร่

นางสาววีรวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการช�านาญ
การพิเศษ สถาบันวิจัยพืชไร่ขอนแก่น เปิดเผยว่า อ้อย
พนัธุ ์ศรสี�าโรง 1 เป็นผลพวงมาจากการปรับปรุงพันธุเ์มือ่ปี 
2539 เพือ่หาพนัธุอ้์อยโรงงานทีท่นทานต่อโรคเหีย่วเน่าแดง
และโรคแส้ด�า ด้วยการน�าอ้อยพนัธุ ์KWT7 มาผสมกบัพนัธ์ุ 
RT96-018 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 
ปลูกที่ อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และในที่สุด
การปรบัปรงุพนัธุอ้์อยทีใ่ช้เวลามานาน 19 ปี ก็ได้อ้อยค้ันน�า้
ที่ทนทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงและโรคแส้ด�า

ซึ่งอ้อยพันธุ์ใหม่นี้ สามารถให้ผลผลิตได้ไร่ละ 18.47 
ตัน ได้น�้าคั้นไร่ละ 5,647 ลิตร มากกว่าอ้อยคั้นน�า้พันธุ์
สุพรรณบุรี 50 ซึ่งให้น�้าคั้นแค่ไร่ละ 4,856.42 ลิตร โดย
ทีมวิจัยได้ใช้ชื่ออ้อยสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า “อ้อยคั้นน�้าศรีส�าโรง 
1” เพราะได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ที่สถานีวิจัย อ�าเภอ
ศรีส�าโรง จังหวัดสุโขทัย.

taste. The cane, when extracted, will 
give sparkling green and yellow juice. 
Thanks to its flexible stem, the cane is 
multi-purposed and produces more 
juice than the Suphan Buri 50. With 
the CCS or sweetness of more than 
12, Sri Samrong 1 is ideal to plant in 
the lower part of northern Thailand 
because it resists the red rot wilt and 
smut diseases.

tons of production. In Thailand, Suphan Buri 50 
sugarcane is typically grown as it was certified 
by the Agriculture Department although the 
growing area geographically varies. 

After the Sukhothai Agricultural Research 
and Development Center selected and assessed 
a hybrid of sugarcane made from the Farming 
Plant Research Center in Suphan Buri to obtain a 
new breed of sugarcane with higher quality than 
its predecessor, a new sugarcane was emerged 
and entitled, ‘Sri Samrong 1’.

When extracted, Sri Samrong 1 cultivated 
in 1 Rai land can give an average of 5, 647 
liters, 38.1% of extraction and 19.1 Brix degree 
sweetness. The juice’s color is yellow and green 
and smells good. According to a survey on 
consumers’ satisfaction, the most favored is its 
smell, followed by color, taste and sweetness. In 
terms of producers’ and distributors’ satisfaction 
in Sukhothai and Phitsanulok, all sugarcane 
farm owners accepted Sri Samrong 1 thanks to 
its production amount, smell, taste, extraction 
percentage and size of stem.

Sri Samrong 1 is an alternative for sugarcane 
farm owners because its stem is not hard and it 
is multi-purposed as the plant can be extracted 
or transformed into factory products because of 
high extraction percentage, sparkling juice and 
good odor. The sugarcane can be processed to 
other products, adding more value in itself. 

Ms. Weerawan Chuakittisak from Khon Kaen 
Farming Plant Research Center added that Sri 
Samrong 1 was a result of sugarcane upgrading 
in 1996 when researchers attempted to make 
a new breed of sugarcane that is resistant to 
the red rot wilt and smut diseases. The new 
sugarcane was born from KWT7 and RT96-018  
sugarcanes planted in Sai Yok and Thong Pha 
Phum districts in Kanchana Buri. After 19 years 
of hard work emerged a new generation of  
sugarcane resistant to plant diseases.

Sri Samrong 1 can give 18.47-ton production per 
a Rai land and 5,647 liters of juice, which exceeds  
the amount of Suphan Buri 50. Its name comes from 
a research center in Sri Samrong, Sukhothai.
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First Discovery of Low-Calorie Sugar Extracted by Using 
Bacteria

การค้นพบครั้งแรกของน�้าตาลแคลอรี่ต�่า
สกัดโดยใช้แบคทีเรีย

น�า้ตาลตากาโตสได้รบัการรบัรองจากองค์การอาหารและ
ยาโลก (FDA) ให้เป็นสารปรุงแต่งอาหาร และไม่มีรายงาน
ผลกระทบต่อร่างกายอย่างสารให้ความหวานทัว่ไป เช่น รสชาติ
ที่แปลก และที่แย่กว่านั้นคือเชื่อว่าท�าให้เกิดมะเร็ง

แต่ความยากคือ การผลิตน�้าตาลชนิดนี้ แม้จะพบได้
ในผลไม้และผลติภัณฑ์จากนม แต่มใีนปรมิาณมาก และไม่
สามารถสกดัได้โดยตรง จนกระทัง่นักวจิยัจากมหาวทิยาลยั
ทัฟส์ ค้นพบวิธีการผลิตน�้าตาลชนิดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นิกกี้ แนร์ และนักศึกษาปริญญาเอก โจเซฟ บอบเบอร์ 
จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ ค้นพบวิธีการผลิตน�้าตาลนี้โดยใช้
แบคทีเรียเป็นตัวท�าปฏิกิริยา ซึ่งพบว่าสามารถผลิตได้ถึง 
85% และเป็นสัดส่วนที่มากพอจะผลิตแทกกาโตสให้มี
จ�าหน่ายในทุกซุปเปอร์มาร์เกต 

นักวิจัยได้พยายามศึกษาวิธีการผลิตน�้าตาลชนิดน้ี 
โดยใช้แบคทีเรียแลกโตบาซิลลัสซึ่งเป็นแบคทีเรียในอาหาร
ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างเอนไซม์ LAI ให้ได้ในปริมาณมากใน
ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย หลังจากนั้นเอนไซม์ดังกล่าวจะ
เปลี่ยนน�้าตาลกาแลคโตสเป็นน�้าตาลตากาโตสโดยปริมาณ
น�า้ตาลท่ีได้อยูท่ี ่47% ณ อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส

โดยเอนไซม์ LAI จะให้ผลผลิตน�้าตาลตากาโตสใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึง 83% ได้ ณ อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ระดับ 
50 องศาเซลเซียส และจะได้ปริมาณน�้าตาลภายในระยะ
เวลาที่เร็วขึ้นด้วย

และเพือ่ศกึษาว่าจะท�าอย่างไรให้สามารถผลติน�า้ตาล
ให้ได้เรว็ขึน้ แนร์และบอบเบอร์ค้นพบข้อจ�ากดัคือการเปลีย่น
น�้าตาลตากาโตสบริเวณผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ดังนั้นการ
เร่งอณุหภมูไิปที ่50 องศาเซลเซยีส ท�าให้ได้ปรมิาณเพิม่ข้ึน
ถึง 85% และประหยัดเวลาได้หลายเท่าตัว 

ในการศกึษาทีต่พีมิพ์ในนติยสารเนเจอร์ แนร์และบอบ
เบอร์ยงัระบอุกีว่ายงัมอีกีหลายเอนไซม์ทีไ่ด้จากแบคทเีรยีและ
สามารถเพิม่ปรมิาณการผลติจากการเร่งอณุหภมู ินอกเหนอื
จากนี ้เขายงัมองหาวธิกีารเปลีย่นสารประกอบในอาหารเป็น
พลาสตกิด้วย ซึง่มข้ีอมลูศกึษาไว้มากมายเลยทีเดยีว.

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts  
 University) ในสหรัฐอเมริกา ค้นพบวิธี 

การผลิตน�้าตาลแคลอรี่ต�่าจากเชื้อแบคทีเรีย 
ซึง่ให้พลงังานเพยีง 38% จากน�า้ตาลปกต ิซ่ึง
ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน และไม่เพ่ิม
ความอยากน�้าตาล น�้าตาลชนิดนี้เรียกว่า ‘ตา
กาโตส’ ซึง่ได้จากผลไม้และผลติภณัฑ์จากนม 
แต่ยากที่จะสกัดจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 

Researchers at Tufts University  
from United States have developed 

a process that unlock the potential of 
this low-calorie with an innovative way 
to produce the sugar using bacteria as 
tiny bioreactors that encapsulate the 
enzymes and reactants. It is only 38 
percent of the calories of traditional 
table sugar, is safe for diabetics, and 
will not cause cavities. This sugar is 
called tagatose that is from fruits and 
dairy products, but difficult to extract 
from those sources.

Tagatose has approved by Food and 
Drug Administration (FDA) as a food additive, 
and there have been no reports to date of the  
problems that many sugar substitutes have-such 
as a metallic taste, or worse, links to cancer. 

ผลิตภัณฑ์น�้าตาล‘ตากาโตส’ซึ่งได้จากผลไม้และผลิตภัณฑ์จากนม โดย innovationtoronto.com

But the difficult thing is expense of  
producing it. While derived from fruits and dairy 
products, tagatose is not abundant and is difficult 
to extract from those sources until researchers 
at Tufts University have developed a process 
that may unlock the commercial potential of 
this low-calorie. Assistant Professor Nikhil Nair 
and postdoctoral fellow, Josef Bober, both from 
the Tufts University, found a way to produce the 
sugar using bacteria as tiny bioreactors.  Using 

this approach, they achieved yields up to 85 per 
cent. Although there are many steps from the 
lab to commercial production, yields this high 
could lead to large-scale manufacturing and 
getting tagatose on every supermarket shelf.

The researchers looked to overcome each of 
those hurdles through biomanufacturing, using 
Lactobacillus plantarum, which is a food-safe 
bacterium, to make large quantities of the LAI 
enzyme and keep it safe and stable within the 
confines of the bacterial cell wall. They found that 
when expressed in L. plantarum, the enzyme kept 
converting galactose to tagatose and pushed the 
yield to 47 per cent at 37 degrees Celsius.

However, now that the LAI enzyme was 
stabilised within the cell, it could increase yield 
to 83 per cent at the higher temperature of 50 
degrees Celsius without degrading significantly, 
and it was producing tagatose at a much faster 
rate, the researchers said.

To determine if they could push the reaction 
even faster, Nair and Bober examined what might 
still be limiting it. They found evidence that the 
transport of the starting material, galactose, 
into the cell was a limiting factor. Resolving 
that issue, they treated the bacteria with very 
low concentrations of detergents - just enough 
to make their cell walls leaky. That made the  
galactose was able to get in and tagatose  
released from the cells, allowing the enzyme to 
convert galactose to tagatose at a faster rate, 
shaving a couple hours off the time needed to 
get to 85 per cent yield at 50 degrees Celsius, 
they said.

In the study published in the journal Nature 
Communications, and Nair and Bober also note 
that there are many other enzymes that can 
benefit from using bacteria as tiny chemical 
reactors that increase enzyme stability for high 
temperature reactions and improve rates and 
yields of conversion and synthesis. As they look 
ahead to exploring other applications, from the 
manufacture of food ingredients to plastics, 
there will be a lot on their plate.

Nikhil Nair, an assistant professor of chemical and biological 

engineering at Tufts University
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Brazilian Scientists Has Succeeded Assembled The Most 
Complete Genome Sequence of Commercial Sugarcane

นักวิทยาศาสตร์บราซิลประสบความส�าเร็จในการ 
ประกอบล�าดับจีโนมอ้อยเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์บทความในวารสาร GigaScience ผู้
เขยีนหลกัคอื Glaucia Mendes Souza ซึง่เป็นศาสตราจารย์
ประจ�าท่ีมหาวิทยาลัยถาบันเคมีเซาท์เปาโล (IQ-USP) 
และเป็นกรรมการอ�านายการโครงการวิจัยพลังงานชีวมวล 
FAPESP (BIOEN-FAPESP) และ Marie Anne Van 
Slays ศาสตราจารย์ประจ�าที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันใน
สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (IB-USP) และเป็นกรรมการ
วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของ FAPESP

“เป็นคร้ังแรกท่ีได้เห็นยีนส์อ้อยทั้งหมดหรือจ�านวน
มาก เพราะในโครงการวิจัยหลายกลุ่มที่ผ่านมาไม่สามารถ
เรยีงล�าดบัจโีนมได้เพราะขาดเครือ่งมอืการประกอบท่ีเหมาะ
สม ดังนั้นจึงเป็นเพียงการประมาณค่า” Glaucia Mendes 
Souza กล่าว

ดงัเช่นทีน่กัวจิยัได้อธบิายว่า มกีารปรบัปรงุพนัธุอ้์อยข้าม
สายพนัธุ ์(Saccharum officinarum และ S. spontaneum) 
มานานหลายพนัปีแล้ว ซึง่อ้อยพันธุผ์สมมจีีโนมทีซ่บัซ้อนสูง
มาก และประกอบด้วยคู่เบส 10 พันล้านคู่ใน 100 ถึง 130 
โครโมโซม การเรียงล�าดบัจโีนมไม่ใช่เรือ่งง่าย จงึจ�าเป็นต้อง
ค�านวณมากมายในการประกอบชิน้ส่วนดเีอน็เอ แต่ในขณะ
เดียวกับที่ต้องระวังให้โฮโมโลกัสโครโมโซมแยกกัน

ถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นโครงการจะมีเทคโนโนโลยีช่วย
ในการสร้างล�าดับสายยาวก็ตาม แต่ล�าดับสายยาวเหล่า
นี้ต้องสร้างจากชิ้นส่วนที่เล็กกว่า การประกอบจีโนมตาม
ล�าดับเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีอ�านาจในการค�านวณมากพอโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft

ความคิดในการเรียงล�าดับจีโนมทั้งหมดของอ้อยเกิด
ขึ้นตอนเริ่มต้นโครงการ BIOEN ในปี 2551 การน�าเสนอ
ผลงานของ Souza ในการประชุมวชิาการจดัโดย Microsoft 
กบั FAPESP ในปี 2557 ท�าให้ David Hackerman นักวิจัย
จากสถาบนัวจิยั Microsoft ในลอสแองเจลสิสนใจมากกับสิง่
ท้าทายในการค�านวณจากเรือ่งนี ้เขาได้น�าเสนอความร่วมมอื
กับ FAPESP และได้จัดโครงการ “การพัฒนาอัลกอริทึมใน
การประกอบจีโนมโพลีพลอยด์ของอ้อย” ร่วมกับ Souza ผู้
เป็นนักวิจัยหลักซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ
ของ FAPESP ในความร่วมมืองานวิจัยด้านนวัตกรรมทาง

หลังผ่านการท�าวิจัยเกือบ 20 ปี กลุ่มนัก
วจิยัน�าโดยนกัวทิยาศาสตร์บราซลิท�าการ

ประกอบล�าดับจีโนมอ้อยเชิงพาณิชย์ได้เกือบ
สมบรูณ์ โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ระบุว่านักวิจัยเหล่านี้
จดัเรยีงยนีส์ 373,869 หรอื 99.1 เปอร์เซน็ต์
ของจีโนมทั้งหมด สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานความ
ก้าวหน้าของพันธุกรรมพืชอย่างอ้อย ซึ่งเป็น
พืชที่มีการปลูกมากที่สุดในโลก

After almost 20 years of research, an 
international group of researchers  

led by Brazilian scientistshas assembled  
the most complete genome sequence 
of commercial sugarcane. They mapped 
373,869 genes or 99.1 percent of the total  
genome. This is a basis for the genetic 
improvement of the world’s largest 
crop in tonnage according to the U.N. 
Food & Agriculture Organization (FAO),

An article describing the study is published 
in GigaScience. Its lead authors are Glaucia 
Mendes Souza, a full professor at the University 
of São Paulo’s Chemistry Institute (IQ-USP) and 
a member of the steering committee for the 
FAPESP Bioenergy Research Program (BIOEN-  
FAPESP), and Marie-Anne Van Sluys, a full 
professor at the same university’s Bioscience 
Institute (IB-USP) and a member of FAPESP’s 
Life Sciences Adjunct Panel.

“It’s the first time all the genes of the  
sugarcane plant, or the vast majority, have been 

เทคโนโลยี (PITE) โครงการนี้มีผู้ร่วมวิจัยอื่นๆ ด้วยอย่าง
เช่น Bob Davidson นักวิจัย Microsoft สาขาซีแอตเทิลที่
ร่วมด้วยกับบริษัท Amazon

“ถึงแม้ว่าในบางกรณีจะพบยีนส์ 99.9% เหมือนกัน
ก็ตาม แต่เราตรวจพบความแตกต่างด้านโปรโมเตอร์ของอ้อย
ทีช่่วยให้เราพจิารณาได้ว่าสายพนัธุน้ี์ได้มาจากสายพนัธุใ์ด S. 
officinarum หรือ S. spontaneum” Souza กล่าว ตัวอย่าง
เช่น ความส�าเร็จท�าให้สามารถศกึษาพนัธุล์อกเลยีน (copy) 
เพ่ือเพิม่น�า้ตาลและไฟเบอร์ได้อย่างไร และพนัธุล์อกเลยีนใด
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อจโีนไทป์ต่างๆ ทีโ่ครงการคดัเลอืกมาผสม
อ้อยพันธุ์เพื่อให้ได้น�้าตาลและพลังงาน

เมือ่ทบทวนว่างานวจิยัอ้อยเป็นปัจจยัหนึง่ทีบ่ราซลิบรรลุ
ผลส�าเรจ็มากกว่าประเทศอืน่ๆในการผลติพลงังานถงึ 40% 
ของพลงังานทดแทนโดยรวมทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนต�า่ ซึง่สิง่นี้
ยนืยนัถงึความเป็นผูน้�าของบราซลิและเมอืงเซาท์เปาโลด้าน
งานวจิยัอ้อยท่ีเป็นพชืส�าคัญของประเทศ นอกจากนีย้งัสะท้อน
ถึงการมองการณ์ไกล เพราะเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนวิจัยของ
เซาท์เปาโลและ FAPESP ที่เกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการเรียน
รู้เกี่ยวกับจีโนมอ้อยเพื่อดึงความรู้ในการเพิ่มผลิตผลและมี
ประสิทธิภาพสูง.

long sequences, these long sequences had to 
be built from smaller fragments. Assembling 
the genome with these sequences required 
significant computing power, which was supplied 
by Microsoft.

The idea for the whole-genome sequencing 
of sugarcane dates to the onset of the BIOEN 
Program in 2008. A presentation by Souza at 
a conference held by Microsoft and FAPESP 
in 2014 left David Hackerman, a researcher at 
Microsoft Research Institute in Los Angeles, 
fascinated with the computational challenges  
posed by the initiative. He proposed a  
collaboration with FAPESP, which took the form 
of the project “Development of an algorithm for 
the assembly of the sugarcane polyploid genome,” 
with Souza as the principal investigator funded 
by FAPESP’s program Research Partnership for 
Technological Innovation (PITE). The project 
was a collaboration with other partners, such as 
Bob Davidson, then a researcher with Microsoft 
at its Seattle unit and now with Amazon.

“Although in some cases the genes are 99.9 
percent identical, we can detect differences in 
their promoters, and these help us determine 
which ancestor the copies derive from, S.  
officinarum or S. spontaneum,” Souza said. The 
achievement permits studies, for example, of 
how different copies contribute to increased 
sugar and fiber yields and which copies may be 
advantageous to the different genotypes selected 
by programs to breed sugarcane varieties for 
sugar and for energy.

There is always recall that research on 
sugarcane is one of the factors that enabled 
Brazil to achieve something no other country 
of a similar size has achieved to date, namely, 
producing 40 percent of its total energy from 
renewables and with low carbon emissions. This 
result confirms Brazil’s and São Paulo state’s 
leadership in research on sugarcane which is 
such an important plant for our country. It also 
reflects foresight on the part of the São Paulo 
research community and of FAPESP, regarding 
the challenge of learning about the sugarcane 
genome to extract knowledge leading to increased 
efficiency and productivity.

seen. In previous projects by various research 
groups, the sequences had to be collapsed for 
lack of a proper assembly tool, so they were only 
an approximation,” said Souza.

As the researchers explained, today’s 
commercial sugarcane hybrids have been bred 
over thousands of years by crossing different 
varieties of two species (Saccharum officinarum 
and S. spontaneum) and have a highly complex 
genome comprising 10 billion base pairs in 100-
130 chromosomes. Sequencing the genome is 
no easy task, requiring substantial computing 
power to assemble the DNA fragments while 
keeping homologous chromosomes separate.

Although the technology available at the 
start of the project was capable of producing เครดิตภาพ: CC0 Public Domain
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rabin.com
Complete Details Online Now...

Tel: +1.415.522.5700 • Email: info@rabin.com

Online Sale October 27th to 30th • Plant located in Israel 
No longer needed in continuing operations of Sugat

• (5) 2007 Putsch 1300x1300 filter presses
• (6) Broadbent continuous & batch centrifugals
• (5) BMA & Wiedmann vacuum pan crystallizers
• (6) Alfa Laval plate heat exchangers 
• Wiedmann shell & tube heat exchanger 
• BMA rotary dryer with fluidized bed cooler
• (60) Assorted size stainless tanks & vessels
• Full inventory of new spare parts for all 

PRODUCTION GROUPS:

FACILITY SUPPORT:

COMPLETE SUGAR
REFINERY AUCTION

• Siemens 7.7 MW steam turbine generators
• Volund high pressure boiler plant 
• 2014 Atlas Copco compressed air systems
• Wide assortment of ABB & Siemens switchgear
• 24-Unit free standing condenser system 
• Plus (100) process & vacuum pumps

Previously processing 70 tons 
per hour of unrefined brown 
sugar into white crystalline

in partnership
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                 Postalloy® hardfacing  
               wires and electrodes 
               are engineered to   
               produce a deposit that     
               aids in pulling, tearing 
               and crushing the sugar 
               cane as it feeds through                 cane as it feeds through  
               the rolls during  
               processing.  
                  Find out more from 
      Mike Korba at 216-265-9000, 
      or mkorba@postle.com.

Postalloy 
hardfacing 

can be applied 
while mill rolls 
are operating.

Cleveland, Ohio USA

Sugar Asia Magazine    January-March  2018

Shredding 
or crushing, 

Postle Hardfacing 
keeps your mill 

rolling.



UGARSConference2020

Thailand

THAILAND 2020

In Conjunction With :

Which includes the following  topics or areas of interest :
1) Agriculture ASEAN Environment Challenge, Productivity And Strategic Plan of Consumption
2) Trade and Investment Trade Policies in ASEAN and New Competitiveness
3) ASEAN Alliance ASEAN Community & Partnership — Implementing Strategic Alliances         
    Projects and Sustainable Communities
4) Technology Focus To Optimize Field-Development, Innovations for Increasing Industry  
    Efficiency and Training

Abstract Guidelines

Call for Papers

10 – 11 SEPTEMBER 2020

www.sugar-conference.com
thai@juz-talk.com(+66) 2 513 1418 Ext.110

1.Submit an Abstract 
If you would like to present as a speaker in Sugar Conference 2020, start by submitting 
an abstract. You will need the following: 
• An abstract must be in English and must include : Title of the paper, Surnames and 
first names, postal and email addresses of the authors including the company, 
association, educational or research institute that you represent. An abstract on 
one A4 page  (maximum) – Minimum half A4 page : 300 - 500 words, Font:-
Times –  Size: 11 – Line spacing: single
• The abstract MUST be submitted as a PDF-file, saved under PDF. Scanned 
PDF-files are not allowed. The files must be created using a PDF-distiller, all 
fonts must be embedded. 
• The file may NEITHER contain any form of security, NOR bookmarks, 
links or multiple files  in a single PDF file. Submit your proposal to 
email: thai@juz-talk.com

2.Closing Dates for Abstract Submission
After we receive your abstract, all abstract will be reviewed 
between two to four weeks of  submission. The proposal will 
now be accepted until 31 July 2020.

3.Confirmation
Once your proposal is accepted, you will receive our reply 
to inform the schedule of your presentation and further 
information.

“WHY YOU 
SHOULD ATTEND”

KHON KAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER (KICE), 
KHON KAEN, THAILAND

" THE WORLD'S SUGAR HUB: THAILAND’S SWEET VISION FOR THE INDUSTRY. "

2
DAYS

100+

Annual Meeting Point For 
Sugar Industry PlayersIn 
Thailand And South-East Asia

Annual Meeting Point For 
Sugar Industry PlayersIn 
Thailand And South-East Asia

Discover New Opportunities For 
Business Networking, Participants 
May Come From A Range of Industries 
And  Functions, The Program Will 
Benefit Senior Professionals.

Discover New Opportunities For 
Business Networking, Participants 
May Come From A Range of Industries 
And  Functions, The Program Will 
Benefit Senior Professionals.

Conference Sessions And Keynote  
Speaking Presentations From A Leading 
Expert.

Conference Sessions And Keynote  
Speaking Presentations From A Leading 
Expert.

2 Days For A Mixture Of Industry Strategic 
And Factory Visit.
2 Days For A Mixture Of Industry Strategic 
And Factory Visit.

100+ Attendees From Sugar And Bioethanol 
Industry Players.
100+ Attendees From Sugar And Bioethanol 
Industry Players.
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