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VEGAPULS 69 Non-Contact Radar Level 

Measurement Sensor with 80 GHz Technology



Cut Clean, Cut Green, Cut Samart
The SM Harvester Range From Samart :

SM-200 Compact, Midi and Giant
Always in Sugar, Samart continues to develop their SM range to meet the needs

of the industry. Clean cane is the future and green cut cane is the answer.
Our SM harvesters are now more effective in the fight to clean up the industry.

More efficient choppers and cleaner systems,
emissionized diesel engines and reduced ground compaction

from our tracked and multi-wheeled harvesters are just some of the features
which provide our customers with the competitive edge they need to succeed.

But always with the backing of the Samart team.

Invest in Samart. Invest in Life 

www.facebook.com/SAMARTKASETYON  I  www.samartkasetyon.com



Three square balers - 
an impressive line-up.
New HD pick-up with two cam tracks.
This unique design guarantees maximum torsional resistance and 
exceptional robustness. Additionally, wear costs have been reduced 
by increasing the use of highly resilient components borrowed from 
the CLAAS JAGUAR pick-up and by reworking and strengthening 
bearings, intake panels and other parts. This has the added bonus of 
smoother running with reduced noise levels.

All QUADRANT models offer many additional benefits:
- High throughput
- Automatic baling pressure control for very high bale density
- High rotor speed for outstanding crop flow
- Good tying reliability, thanks to six high-performance knotters with 

no twine waste
- Knife drawer available for all QUADRANT models – now also 

available for the QUADRANT 4200
- Crop feed systems to suit a variety of needs: ROTO FEED, ROTO 

CUT, SPECIAL CUT
- Innovative bale weighing system for all QUADRANT models

ครบเครื่องเรื่องอัดใบอ้อย
ด้วยนวัตกรรมเครื่องอัดใบอ้อยคุณภาพสูง รุ่น ควอดแรนท์
(QUADRANT) จาก คลาส (CLAAS) เครื่องอัดแบบก้อนเหลี่ยม
มีให้เลือกสามรุ่นด้วยกัน เร่ิมต้นท่ีรุ่นเล็กสุด คือ รุ่น QUADRANT 
4200 และ รุ่นที่ใหญ่ขึ้น ได้แก่ 5200 และ 5300 โดยขนาดก้อน
ที่อัด คือ 1.20 x 0.70 เมตร และ 1.20 x 0.90 เมตร ตามลำาดับ
อัพเกรดใหม่ยกเครื่อง เพื่อเพิ่มกำาลังผลิตและเสริมความ
ทนทานเต็มที่ เพื่องานอัดใบอ้อยโดยเฉพาะ

CLAAS QUADRANT EVOLUTION
Germany’s top-selling square baler.

CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.
29 Bangkok Business Center Building 18th FL., 
Unit 1803, Sukhumvit 63 Road, Kwang Klongton - Nua, 
Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand
Phone : +66 272 69 667 ext.115
Fax : +66 272 69 669

 CLAAS.SouthEastAsia

 @claas_sea

 CLAAS South East Asia

 @claas.sea

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / For more information: 
claas-group.com
claas.co.th
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Greetings Readers!

We are finally into Q4 of the year! Welcome to the final edition for the year for 
Sugar Asia Magazine, as we look forward to a brighter 2022! With lockdowns  
ending and vaccinations speeding up rapidly in Thailand, we are all looking  
forward to finally meeting all our readers face to face at Sugarex Thailand 2022 
and SugarTech Indonesia 2022 after 3 difficult years!

Our regional Sugar events in Thailand and Indonesia are all slated to run in 2022 
allowing us to finally meet up with the Sugar & Ethanol industry again and our 
Publications team are getting all excited! 

In this edition we would be exploring the key issues of packaging technology in 
an interview Mr Josef Lorger, Managing Director of STATEC BINDER GmbH. Great 
insights from them as they explained, How sugar is packed worldwide with the 
help of STATEC BINDER machines.

Technology has also played an important role during the pandemic, and you 
would get to catch a glimpse of innovations and technology by CLAAS with a 
New CLAAS QUADRANT EVOLUTION is Big leap forward for square balers and 
also measurement sensor tech from VEGA Instruments which VEGAPULS 69 is 
non-contact radar level measurement sensor with 80 GHz technology.

Stay safe and make a date to see us at our Sugarex Thailand
(www.thaisugarexpo.com) events in 2022!

Cheerios!
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Publications Manager 
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OPEN-
MOUTH & 
FFS bagging 
machines

YOUR SPECIALIST FOR 
BAGGING & PALLETIZING 

ROBOT, 
PORTAL &
HIGH-LEVEL 
palletizing 
systems

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria

Tel.: +43 3112 38580-0 
E-Mail: office@statec-binder.com

www. statec-binder.com

1600
more than

successfully 
installed 
machines

40 
years
of experience

more than

Global
customer 
service

Thailand branch office SB (Thailand) Co., Ltd.
101 Rama-9 Road Soi 60 Suanluang, Bangkok 10250 
Tel.: +66 81 822 9569 
attawit.ar@statec-binder.in.th

Reliable 
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Regional News

บมจี.นำ�าตาลบ่รีร้มย์ี’ หร่อิ BRR พิ่ร้อิมเริ�มกดป่�ม
เดินเคร่�อิงจ้ีกรผลติบรรจ่ีภ้ัณฑ์์จีากชีานอิอ้ิยี ป้อิน 

Amercare Royal ซ้ี�งเป็น 1 ใน 4 ข้อิงผ้่นำาเข้้ารายี
ใหญ่�ในประเทศสู่หร้ฐอิเมริกา เพ่ิ่�อิสู่�งให้แก�ล่กค้าเชีน
ร้านอิาหารช่ี�อิด้ง คาดว�าจีะทยีอิยีผลิตครบ 4 เคร่�อิง
ในเฟสู่แรกภัายีในไตรมาสู่สู่่ดท้ายีปีนี� ก�อินที�จีะติดต้�ง
เพิิ่�มอีิก 6 เคร่�อิงภัายีในต้นปี 2565 พิ่ร้อิมเปิดเกม
ข้ยีายีตลาดย่ีโรป

BRR Kicks off Bagasse-Based Packaging  
Production & Ready to be Certified by Din Certo 
for Future Business in Europe

BRR เดิินเคร่ื่�องผลิิตบรื่รื่จุุภััณฑ์์จุากชานอ้อย พร้ื่อม
คว้้าใบรัื่บรื่อง “Din Certo” เบิกทางลุิยตลิาดิยุโรื่ป

นายีอิน้นต์ ต้�งตรงเวชีกิจี ประธานเจี้าหน้าที�บริหาร 
บริษ้ท นำ�าตาลบ่รีร้มย์ี จีำาก้ด (มหาชีน) หร่อิ BRR เปิดเผยี
ว�า บริษ้ท ช่ีการ์เคน อีิโคแวร์ จีำาก้ด (SEW) ซ้ี�งเป็นบริษ้ท
ยี�อิยีข้อิง BRR เตรียีมผลิตบรรจ่ีภ้ัณฑ์์จีากชีานอ้ิอิยีภัายีใต้
แบรนด์ข้อิงล่กค้า (OEM) ให้ก้บ Amercare Royal ซ้ี�งใช้ี
กำาล้งการผลิตรวมจีำานวน 10 เคร่�อิง รวมกำาล้งการผลิต 10 
ล้านชิี�นต�อิเด่อิน ภัายีใต้สู้่ญ่ญ่าระยีะยีาว โดยีความค่บหน้า
โครงการด้งกล�าวในเฟสู่แรกจีะใช้ีเคร่�อิงจ้ีกรจีำานวน 4 เคร่�อิง 
เพ่ิ่�อิผลิตสิู่นค้าป้อินความต้อิงการได้ภัายีในไตรมาสู่สู่่ดท้ายี
ข้อิงปีนี� หล้งจีากโมลข้้�นแบบผลิตภ้ัณฑ์์ในลอิตแรกจีำานวน 2 
ช่ีด จีะเดนิทางถ้งประเทศไทยีและดำาเนนิการตดิต้�งแล้วเสู่ร็จี
ภัายีในปลายีเด่อินนี� พิ่ร้อิมเดนิเคร่�อิงผลติเชิีงพิ่าณิชีย์ี

ข้ณะที�เฟสู่ที� 2 น้�น คาดว�า SEW ที�จีะเข้้ามาติดต้�ง
ในโรงงานเพิ่ิ�มเติมในลำาด้บถ้ดไป เพิ่่�อิรอิงร้บคำาสู่้�งซี่�อิข้อิง
ค่�ค้าด้งกล�าว และคาดว�าจีะเริ�มเดินเคร่�อิงจี้กรเชีิงพิ่าณิชียี์
ได้ในไตรมาสู่ 1/2565 ในข้ณะเดียีวก้น บริษ้ท Southern 
Champion Tray หร่อิ SCT ได้ไว้วางใจีให้บริษ้ทฯ ดำาเนิน
การผลิตบรรจี่ภั้ณฑ์์จีากชีานอิ้อิยีภัายีใต้ OEM แล้วจีำานวน 
1 เคร่�อิง มคีวามต้อิงการเพิ่ิ�มไลน์การผลติสู่นิค้าอิกี 1 เคร่�อิง 

Buriram Sugar Public Company Limited 
(BRR) is ready to start production of 

bagasse-based packaging machinery for 
Amercare Royal, one of the four major 
importers in the United States for many 
leading restaurant chains. Full operation of 
4 machines is expected in the first phase 
of the last quarter this year before 6 more 
machines are installed at the beginning of 
2022 for marketing expansion in Europe.

Mr. Anant Tangtongwechakit, BRR’s Chair 
of Executive Committee, addressed that the 
Sugarcane Eco Ware (SEW), BRR’s affiliate, 
was preparing bagasse-based packages under 
customers’ brand names for Amercare Royale. 
The production requires a total of 10 machines 
able to produce 10 million items monthly under a 
long-term contract. In the first phase, 4 machines 
will be used to produce all items required by 
customers by the last quarter this year. After 
forming molds, 2 sets of products in the first 
lot will arrive in Thailand and installation will be 
completed by the end of this month, enabling 
commercial production to launch.

เพิ่่�อิสู่�งอิอิกไปยีง้ตลาดสู่หรฐ้อิเมรกิาเพิ่ิ�มเตมิ และเม่�อิรวมกบ้
เคร่�อิงจี้กรอิีก 2 เคร่�อิง ที�ป้อินความต้อิงการตลาดภัายีใน
ประเทศแล้ว จีะทำาให้กำาลง้การผลติข้อิง SEW ที�มเีคร่�อิงจีก้ร 
14 เคร่�อิง เดินเคร่�อิงเตม็ 100% ภัายีในกลางปี 2565

ด้านนายีอิน้นต์ได้เปิดเผยีว�า โปรเจีกต์ผลิตภั้ณฑ์์
บรรจี่ภั้ณฑ์์จีากชีานอิ้อิยี ที�บริษ้ทฯได้ผล้กด้นให้เป็น New 
S-Curve สู่ร้างการเตบิโตระยีะยีาวน้�น ล�าสู่ด่ได้รบ้ใบร้บรอิง
มาตรฐานผลิตภั้ณฑ์์ DinCerto EN13432 จีาก DinCerto 
TUVRheinland ประเทศเยีอิรมน ีซี้�งเป็นการย่ีนยีน้มาตรฐาน
ผลิตภั้ณฑ์์ที�ยี�อิยีสู่ลายีได้ภัายีใน 45 ว้นและไม�ก�อิมลพิ่ิษ 
เป็นมิตรก้บสู่ิ�งแวดล้อิม ท้�งนี�จีะชี�วยีสู่ร้างโอิกาสู่ในการข้ยีายี
ตลาดสู่ินค้าไปยี้งยี่โรปเพิ่ิ�มเติมในอินาคตได้อิีกด้วยี

In terms of the 2nd phase, the SEW will 
install more machinery to support orders of its 
partners. The machinery is expected to start 
commercial operation in the first quarter of 
2022. At the same time, Southern Champion 
Tray Co. Ltd. (SCT) allowed the company to 
produce, under OEM, bagasse-based packaging 
products, using one machine with a need to add 
one more product manufacturing line for an  
export to the US. In brief, when combined with 
the other 2 machines that have already supplied 
the domestic market demand, it will enable SEW’s 
production capacity with 14 machines to fully 
operate by the mid of 2022.

Mr. Anant also added that the bagasse-based 
packaging project that the company has  
pioneered as the new S-curve to create  
long-term growth had recently received the 
Din Certo EN13432 product standard certificate 
from Din Certo TUVRheinland, Germany. Such 
certificate assures the product’s standard that 
it is non-polluting, environmentally-friendly and 
biodegradable within 45 days. Also, receiving 
the certificate will help expand the company’s 
business in Europe in the future.



Highly efficient sunliquid is an economic and sustainable process to 
generate biobased products from lignocellulosic biomass. It opens up 
new feedstocks not only for fuel, but also for sustainable chemistry 
from untapped resources – like cellulosic ethanol from straw.

www.clariant.com
www.sunliquid.com
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ผ้่บริหารระด้บสู่่งข้อิงบริษ้ทเพิ่าะปล่กพ่ิ่ชีไร�ข้อิงร้ฐบาล
อิินโดนีเซีียีแถลง เม่�อิว้นที� 20 ก้นยีายีนว�าอิินโดนีเซีียี

กำาล้งจ้ีดต้�งบริษ้ทที�ร้ฐควบค่มสู่ำาหร้บโรงงานนำ�าตาล และ
ต้�งเป้าลดการนำาเข้้าและเพิ่ิ�มการผลตินำ�าตาลทรายีข้าว
เป็น 1.8 ล้านต้นภัายีในปี 2567

Indonesia Plans 2024 Sugar Output Boost, Lower  
Imports With New Firm

อินโดินีเซีียว้างแผนเพิ�มผลิผลิิตนำ�าตาลิปี 67 
ลิดิการื่นำาเข้้าด้ิว้ยการื่ตั�งบริื่ษััทใหม่

ด้านห้วหน้าผ้่บริหารข้อิงบริษ้ทฯ นายีโมฮ้ัมหม้ด อ้ิบด่ล 
กานี กล�าวก้บสู่มาชิีกร้ฐสู่ภัาอิินโดนีเซีียีว�า โรงงานนำ�าตาล
ภัายีใต้กล่�มเพิ่าะปล่กข้อิงร้ฐหร่อิ PT Perkebunan Nusantara 
3 (PTPN 3) คาดว�าจีะผลิตนำ�าตาลทรายีข้าวได้ 800,000 
ต้นในปีนี� และภัายีในปี 2573 การผลิตต้�งเป้าจีะข้ยีายีเป็น 
2.6 ล้านต้น และท้�งนี�การเพิิ่�มการผลิตด้งกล�าวจีะสู่ามารถ
ลดการนำาเข้้า ประหย้ีดการสู่ำารอิงอ้ิตราแลกเปลี�ยีนค�าเงิน
ต�างประเทศ และมีอิาหารในปริมาณที�พิ่อิเพีิ่ยีงเท�าน้�น

นายีโมฮ้ัมหม้ดย้ีงรายีงานว�า ข้ณะนี� PTPN 3 กำาล้ง
โอินสิู่นทร้พิ่ย์ีไปย้ีงบริษ้ทแห�งใหม� ซ้ี�งจีะลงท่นประมาณ 20 
ล้านล้านร่เปียีห์ (หร่อิ 1.40 พ้ิ่นล้านดอิลลาร์) เพ่ิ่�อิข้ยีายี
กิจีการ รวมถ้งสู่ำาหร้บโรงงานนำ�าตาลแห�งใหม�ด้วยี

บริษ้ท PT Perkebunan Nusantara III หร่อิที�ร้่จ้ีก
ก้นดีในช่ี�อิข้อิง PTPN III ซ้ี�งเป็นบริษ้ทจ้ีดการปล่กพ่ิ่ชีไร�
แห�งประเทศอิินโดนีเซีียีที�ได้ก�อิต้�ง SugarCo ซ้ี�งมีช่ี�อิอิยี�าง
เป็นทางการว�า PT Sinergi Gula Nusantara เม่�อิว้นที� 17 
เด่อิน สิู่งหาคม โดยีมีโรงงานนำ�าตาล 35 แห�ง ซ้ี�งก�อินหน้า
นี�มีบริษ้ทยี�อิยีในเคร่อิ PTPN III เจี็ดแห�งเป็นเจ้ีาข้อิงอิย่ี�
ภัายีใต้การบริหารงานข้อิงบริษ้ทใหม�

ท้�งนี�ร้ฐบาลอิินโดนีเซีียีได้แต�งต้�ง PTPN III ให้เป็น
ผ้่ถ่อิห้่นข้อิงบริษ้ทในเคร่อิ PTPN จีำานวน 13 แห�งในปี 
2557 รวมถ้งบริษ้ทยี�อิยีต�างๆ ซ้ี�งอ้ิางว�ามีทร้พิ่ย์ีสิู่นรวมก้น
เป็นจีำานวน 69.3 ล้านล้านร่เปียีห์ (ประมาณ 4.86 พ้ิ่น
ล้านดอิลลาร์สู่หร้ฐ) ในระหว�างการควบรวมกิจีการน้�นมี
ความหลากหลายีในด้านการนำาเสู่นอิผลิตภ้ัณฑ์์และพ่ิ่�นที�
ปฏิิบ้ติการอีิกด้วยี

Indonesia is establishing a holding company 
for state-controlled sugar mills and aims 

to cut imports and increase production of 
white sugar to 1.8 million tonnes by 2024, 
the chief executive of the state plantation 
company said on Sept 20.

Sugar mills under the state plantation 
group PT Perkebunan Nusantara 3 (PTPN 3) 
are estimated to produce 800,000 tonnes of 
white sugar this year, and by 2030, production 
is targeted to be expanded to 2.6 million tonnes, 
chief executive Mohammad Abdul Gani told 
parliament members.

“By increasing production, we can reduce 
imports, save on forex reserves and reach food 

self-sufficiency,” he said.
PTPN 3 is currently transferring its assets 

to the new holding company, which will invest 
around 20 trillion rupiah ($1.40 billion) for  
expansion, including for new mills, Gani said.

National plantation holding firm PT Perkebunan  
Nusantara III (PTPN III) established SugarCo, 
officially named PT Sinergi Gula Nusantara, on 
Aug. 17 by placing 35 sugar factories – previously 
owned by seven PTPN III subsidiaries – under 
the new company.

The government appointed PTPN III as the 
holding entity for 13 PTPN sister companies in 2014.  
The companies, which claimed combined assets  
of Rp 69.3 trillion (US$4.86 billion) during their 
merger, vary in product offering and operating area.

State-owned enterprises (SOE)s minister Erick Thohir visited state-owned sugar company named Industri Gula Glenmore (IGG), owned by state-owned plantation company XII in Banyuwangi, East Java, 

on Saturday, September 18 2021. He was accompanied by PTPN III president director Muhammad Abdul Gani. Source: State-owned enterprises (SOEs) Ministry/Public relation teams
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เ วียีดนามย้ีงคงเป็นผ้่นำาเข้้านำ�าตาลรายีใหญ่�ที�สู่่ด นอิก
เหน่อิจีากการเป็นค่�ค้ารายีใหญ่�อ้ินด้บสู่าม และน้ก

ลงท่นต�างชีาติรายีใหญ่�อ้ินด้บสู่ามข้อิงลาว รอิงจีาก
ไทยีและจีีน

Vietnam Remains Laos’s Largest Sugar Importer

เวี้ยดินามยังครื่องเป็นผ้้นำาเข้้านำ�าตาลิรื่ายใหญ่่ที�สุุดิ
ข้องลิาว้

ข้้อิม่ลจีากกระทรวงอ่ิตสู่าหกรรมและการพิ่าณิชีย์ีข้อิง
ลาวอิา้งว�าการคา้ระหว�างลาวและเวยีีดนามย้ีงคงดำาเนินต�อิไป 
แม้ว�าท้�งสู่อิงประเทศกำาล้งต�อิสู้่่ก้บการระบาดใหญ่�ข้อิงเช่ี�อิโค
วิด 19 ในชี�วงเด่อินมกราคมถ้งก้นยีายีนปีนี� ม่ลค�าการสู่�ง
อิอิกนำ�าตาลข้อิงลาวรวมอิย่ี�ที� 73.1 ล้านเหรียีญ่สู่หร้ฐ โดยี

Vietnam remains the biggest sugar 
importer, third-largest trading partner, 

and the third biggest foreign investor of 
Laos, after Thailand and China. 

The newspaper quoted data from the Lao 
Ministry of Industry and Trade as saying that trade 
between Laos and Vietnam has been maintained 
although both nations are struggling with the 
COVID-19 pandemic. During January-September, 
the total value of Laos’s sugar exports reached 
73.1 million USD, of which 61.3 million USD worth 
of the product was exported to Vietnam. It also 
cited data from the Vietnam Sugar and Sugarcane 
Association as saying that Vietnam purchased 
399,189 tonnes of sugar from Cambodia, Laos, 
Indonesia, Myanmar, and Malaysia in the first half 
of 2021, a tenfold increase compared to that of 
the same period last year.

According to the article, Vietnam’s removal 
of sugar import quotas for ASEAN member states 
in 2020 not only provides a great opportunity for 
Lao businesses to approach and gain a foothold 
in the neighboring country’s market.

สิู่นค้าด้งกล�าวมีม่ลค�า 61.3 ล้านเหรียีญ่สู่หร้ฐเม่�อิสู่�งอิอิกไป
ย้ีงเวียีดนาม นอิกจีากนี� ย้ีงมีข้้อิม่ลจีากสู่มาคมนำ�าตาลและ
อ้ิอิยีข้อิงเวียีดนามที�ระบ่ว�าเวียีดนามซ่ี�อินำ�าตาล 399,189 
ต้นจีากก้มพ่ิ่ชีา ลาว อิินโดนีเซีียี เมียีนมาร์ และมาเลเซีียี
ในชี�วงคร้�งแรกข้อิงปี 2564 ซ้ี�งเป็นจีำานวนเพิิ่�มข้้�น 10 เท�า
เม่�อิเทียีบก้บชี�วงเดียีวก้นข้อิงปีที�แล้ว 

การยีกเลิกโควตานำาเข้้านำ�าตาลข้อิงเวียีดนามสู่ำาหร้บ
ประเทศสู่มาชิีกอิาเซีียีนในปี 2563 ได้เปิดโอิกาสู่ให้ธ่รกิจี
จีากลาวเข้้าถ้งและต้�งหล้กในตลาดข้อิงประเทศเพ่ิ่�อินบ้าน
ได้เป็นอิยี�างดี
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ต้วแทนจีากบริษ้ทสู่โตนเอ็ิกซ์ีกล�าวในรายีงานว�า มี
การคาดการณ์ว�าอ่ิปทานนำ�าตาลข้อิงโลกจีะดีข้้�น

ในฤด่กาลผลิตปี 2564/2565 ที�จีะเริ�มต้นในเด่อิน
ต่ลาคม 2564 นี� เน่�อิงจีากการผลิตที�เพิิ่�มข้้�นในทวีป
เอิเชีียีและย่ีโรปซ้ี�งจีะชีดเชียีในปีที�ผลผลิตอีิกสู่�วนหน้�ง
ข้อิงบราซิีลตกตำ�า

Global sugar market grateful for India supply, once 
viewed as a threat

อุปทานนำ�าตาลิทั�ว้โลิกจุะเพิ�มสุ้งตามผลิผลิิตในเอเชีย
แลิะยุโรื่ปที�เพิ�มข้้�น

ถ้งแม้สู่ถานการณ์จีะดีข้้�นกว�าเดิม แต�ในฤด่กาลผลิต
ปัจีจ่ีบ้นจีะย้ีงคงมีอ่ิปสู่งค์ที�เกินขี้ดข้อิงการผลิต เป็นปีที�สู่าม
ติดต�อิก้น จีากรายีงานด้งกล�าวคาดการณว์�าอ่ิปทานจีะข้าดด่ล
น้�น มีจีำานวนถ้ง 800,000 ต้นในปี 2564/2565 ถ้าเทียีบก้บ
การข้าดด่ล 2.9 ล้านต้นในปี 2563/2564 ซ้ี�งหมายีความว�า
ผลผลิตในคล้งจีะย้ีงคงลดลงต�อิไป จีากการผลิตนำ�าตาลข้อิง
ไทยีมีปริมาณเพิิ่�มข้้�น 39% โดยีในฤด่กาลหน้า ปริมาณจีะ
ข้ย้ีบมาอิยี่�ที� 10.5 ล้านต้น ในข้ณะที�อิินเดยีีคาดว�าจีะผลติพ่ิ่ชี
ผลข้นาดใหญ่�ได้อีิก 31.5 ล้านต้น ซ้ี�งเพิิ่�มข้้�นจีากเดิม 2% 
จีากชี�วงเวลาก�อินหน้านี� เน่�อิงจีากสู่ภัาพิ่อิากาศโดยีรวมใน
เอิเชีียี ที�เอ่ิ�อิอิำานวยีต�อิการเพิ่าะปล่ก

บริษ้ทสู่โตนเอ็ิกซ์ีได้แถลงว�า การผลิตในอิินเดียีจีะสู่่ง
ข้้�นหากไม�ได้เปลี�ยีนซ่ีโครสู่เป็นเอิทานอิล ซ้ี�งเท�าก้บว�าต้อิงใช้ี
นำ�าตาลเทียีบเท�าจีำานวนถ้ง 3 ล้านต้น

ด้านน้กวิเคราะห์รายีงานว�า ย้ีงคงมีแรงกระต้่นอิยี�าง
เข้้มข้้นต�อิการผลิตเอิทานอิลในอิินเดียี โดยีโรงงานผลิตได้ร้บ
เงินเพิิ่�มอีิกประมาณ 2 ดอิลลาร์ต�อิต้น เพ่ิ่�อิผลิตเอิทานอิล
แทนนำ�าตาล ในการประมาณการแรกสู่ำาหร้บพ่ิ่ชีผลในบราซิีล
คร้�งต�อิไป ท้�งนี�บริษ้ทสู่โตเอ็ิกซ์ีคาดการณ์ว�าพ่ิ่�นที�ปล่กอ้ิอิยีใน
ตอินกลาง-ใต้ข้อิงประเทศจีะอิย่ี�ที� 565 ล้านต้น ซ้ี�งมากกว�า
พ่ิ่ชีผลในฤด่กาลปัจีจ่ีบ้นปีนี�ที�ได้ร้บผลกระทบจีากภ้ัยีแล้งและ
นำ�าค้างแข็้งถ้ง 6% การผลิตนำ�าตาลข้อิงบราซิีลย้ีงควรปร้บปร่ง
ให้เพิิ่�มข้้�น 2% เป็นจีำานวน 34.2 ล้านต้น ในข้ณะที�ผลผลิต
เอิทานอิลเพิิ่�มข้้�น 5.5% เป็น 29.7 พ้ิ่นล้านลิตร

อิยี�างไรก็ตาม การเติบโตข้อิงการผลิตเอิทานอิลข้อิง
บราซิีลเกิดจีากปริมาณผลผลิตที�เพิิ่�มข้้�นจีากโรงงานแปรร่ป
ข้้าวโพิ่ด บริษ้ทสู่โตนเอิ็กซ์ีมอิงว�าการผลิตเอิทานอิลจีาก
ข้้าวโพิ่ดจีะเพิิ่�มข้้�นถ้ง 12.8% ในปี 2565/2566 (ระหว�าง
เด่อินเมษายีน 2565 ถ้งมีนาคม 2566) เป็นจีำานวนถ้ง 4 
พ้ิ่นล้านลิตร การผลิตนำ�าตาลในสู่หภัาพิ่ย่ีโรปและสู่หราชี
อิาณาจ้ีกรคาดว�าจีะเพิิ่�มข้้�นเก่อิบ 12% ในปี 2564/2565 
(ต.ค. 2564-ก.ยี. 2565) เป็นจีำานวนถ้ง 17.2 ล้านต้น 
เน่�อิงจีากฤด่ร้อินที�อิากาศช่ี�นในย่ีโรปทำาให้ผลผลิตพ่ิ่ชีจีำาพิ่วก
บีทร่ทเพิิ่�มข้้�นด้วยี

India may be the only country able to fill 
a looming global supply gap for sugar as 

the Brazilian crop ends, making the world’s 
sugar market grateful for the Asian country 
that was once viewed as a threat to the 
market’s stability.

“Without India filling this gap, from November 
to March or April, the global sugar market would 
have a serious problem,” said Paulo Roberto de 
Souza, the Chief Executive of Alvean Sugar SL, 
the world’s largest sugar trader.

India’s sugar policies, which include large 
subsidies, have been questioned for years at 
the World Trade Organization by competitors 
including Brazil and Australia.

In an interview, Souza said sugar buying is 
about to increase even as the drought-hit crop 
in top grower Brazil winds down and costs for 
the commodity, as well as for ocean freight, have 
increased sharply.

He said thatsugar consuming countries have 
been heavily reliant on available stocks during 
the year to avoid paying high shipping and sugar 
values, adding that those stocks are currently at 
critically low levels.

“Now they have no choice,” he said,  
expecting an increase on orders in the market 
that will have to be met by Indian producers, but 
at a higher price.

Sugar prices are near their highest since 
early 2017 mainly due to poor production in top 
grower Brazil following drought and frosts.

Alvean’s research department does not 
see much improvement in Brazil next season, 
expecting a cane crop of around 530 million 
tonnes and sugar production at around 32-32.5 
million tonnes for the center-south region.

“The fields have suffered a lot and it seems 
we will have La Nina next year, which means less 
rain in the center-south,” Souza said.

Alvean projects the global supply deficit 
to nearly double in 2021/22 (Oct-Sept) from the 
previous year to up to 6 million tonnes, while it 
sees global sugar use growing 1.2% in 2021/22 
from 0.7% in the previous season as countries 
further reopen after the pandemic.

Souza says sugar prices will have to increase 
further to attract enough Indian selling to fill the 
market’s gap.

He says Indian sugar export parity -- the 
equivalent to domestic prices -- is currently 
around 21 cents per pound, already above New 
York futures.
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โ ฆษกประจีำากระทรวงการต�างประเทศข้อิงจีีน นายีเจีา้ 
ลี�เจีี�ยีน ได้แถลงเม่�อิว้นที� 19 ต่ลาคมนี�ว�า เน่�อิงจีาก

เข้ตระเบียีงเศรษฐกิจีจีีน-ปากีสู่ถาน (CPEC) เข้้าสู่่�
ระยีะที�สู่อิง เทคโนโลยีีการเกษตรข้อิงจีีนจีะปฏิิบ้ติตาม
กฎระเบียีบข้อิงเข้ตระเบียีงเศรษฐกิจีนี�และเดินหน้าเข้้า
สู่่�ปากีสู่ถาน

Chinese farm technologies ‘to flow into Pakistan’
เทคโนโลิยีการื่เกษัตรื่จีุนเตรีื่ยม ‘มุ่งสุ่้ปากีสุถาน’ 

นายีเจ้ีา ย้ีงได้กล�าวเสู่ริมในชี�วงสู่ร่ปรายีงานว�า ความ
ร�วมม่อิระหว�างจีีน-ปากีสู่ถานในการปล่กข้้าว ข้้าวโพิ่ด ถ้�ว
เหล่อิง อ้ิอิยี และพ่ิ่ชีผลอ่ิ�นๆ มีผลดีและมีบทบาทสู่ำาค้ญ่ใน
การสู่�งเสู่ริมการพ้ิ่ฒนาความสู้่มพ้ิ่นธ์ทวิภัาคีและมิตรภัาพิ่ที�
ล้กซ้ี�งระหว�างประชีาชีนข้อิงท้�งสู่อิงประเทศ

 ทางโฆษกกระทรวงการต�างประเทศข้อิงจีีนย้ีง
อ้ิางถ้งคำากล�าวข้อิงนายีกร้ฐมนตรีอิิมราน ข้�าน ในพิิ่ธีเปิดต้ว 
Kisan Portal โดยีนายีกร้ฐมนตรีปากีสู่ถานเน้นว�าเกษตรกร
ในปากีสู่ถานต้อิงเลียีนแบบเทคนิคข้อิงจีีนเพ่ิ่�อิเพิิ่�มผลผลิต 
และเสู่รมิว�าภัาคเกษตรกรรมไดก้ลายีเป็นสู่�วนสู่ำาค้ญ่ข้อิงเข้ต
ระเบียีงเศรษฐกิจี CPEC ระยีะที�สู่อิงแล้ว

“แต�เราย้ีงคงมีแบบปฏิิบ้ติเดียีวก้นในปากีสู่ถานตาม
ที�ย้ีงคงมีในโมเฮันโจี-ดาโร” นายีกร้ฐมนตรีปากีสู่ถานกล�าว
ด้วยีความเสีู่ยีใจี

นายีเจีา้ได้ตอิบสู่นอิงต�อิคำาปราศร้ยีข้อิงนายีกร้ฐมนตร ี
อิิมรานโดยีกล�าวว�า ในข้ณะที� CPEC เข้้าสู่่�ระยีะที�สู่อิง 
เทคโนโลยีีการเกษตรข้อิงจีีนจีะหล้�งไหลเข้้าสู่่�ปากีสู่ถานมากข้้�น 
ซ้ี�งหมายีถ้งศ้กยีภัาพิ่มหาศาลในความร�วมม่อิด้านการเกษตร
ข้อิงจีีนและปากีสู่ถาน

ในการทำาให้ท้�งสู่อิงประเทศกลายีเป็น “ห้่นสู่�วนความ
ร�วมม่อิเชิีงกลย่ีทธในท่กสู่ภัาพิ่การณ์” นายีเจ้ีา เล็งเห็นว�า
ความร�วมม่อิทางการเกษตรเป็นสู่�วนสู่ำาค้ญ่ข้อิง CPEC ซ้ี�ง
เป็นโครงการนำาร�อิงที�สู่ำาค้ญ่ข้อิงความคิดริเริ�มข้อิงเสู้่นทาง
รถไฟเช่ี�อิมจีีนและปากีสู่ถานอีิกด้วยี

อีิกท้�ง จีีนจีะสู่านต�อิจีิตวิญ่ญ่าณแห�งสู้่นติภัาพิ่และ
ความร�วมม่อิ เสู่น้ทางสู่ายีไหม การเปดิกว้าง ความเปน็หน้�ง
เดียีว การเรียีนร้่ซ้ี�งก้นและก้น และผลประโยีชีน์ร�วมก้นข้อิง
ท้�งสู่อิงประเทศ

Chinese Foreign Ministry Spokesperson 
Zhao Lijian on October 19 said that 

as the China-Pakistan Economic Corridor 
(CPEC) entered its second phase, more 
Chinese agricultural technologies will follow 
suit and head toward Pakistan.

จีีนจีะย้ีงคงสู่่�อิสู่ารอิยี�างใกล้ชิีดก้บปากีสู่ถานในการ
ทำางานเพิ่่�อิสู่รา้งกลไกความร�วมม่อิเชีงิปฏิิบ้ติที�มีประสิู่ทธิภัาพิ่
เพ่ิ่�อิสู่�งเสู่ริมการพ้ิ่ฒนาทางเศรษฐกิจีและสู้่งคมและปร้บปร่ง
ค่ณภัาพิ่ชีีวิตข้อิงผ้่คนเพ่ิ่�อิสู่ร้างช่ีมชีนจีีน – ปากีสู่ถานที�ใกล้
ชิีดยิี�งข้้�นด้วยีอินาคตร�วมก้นในโลกย่ีคใหม�นี�

ร้ฐมนตรีว�าการกระทรวงความม้�นคงด้านอิาหารและการ
วิจ้ียีแห�งชีาติ นายีซีาอีิด ฟาคาร์ อิิหม�าม ย้ีงได้เน้นยีำ�าถ้งความ
สู่ำาค้ญ่ข้อิงการนำาเทคโนโลยีีข้อิงจีีนมาใช้ีเพ่ิ่�อิผลล้พิ่ธ์ทางการ
เกษตรที�อ่ิดมสู่มบ่รณ์ โดยีได้ต้�งข้้อิสู้่งเกตในข้ณะที�ปราศร้ยี
ในฐานะผ้่มาเย่ีอินหล้กในว้นอิาหารโลกที�จ้ีดโดยีอิงค์การ
อิาหารและเกษตรกรรมแห�งสู่หประชีาชีาตแิละกระทรวงความ
ม้�นคงและการวิจ้ียีด้านอิาหารแห�งชีาติในกร่งอิิสู่ลามาบ้ดว�า 
ปากีสู่ถานจีะประสู่บความสู่ำาเร็จีได้แบบจีีนก็ด้วยีการประย่ีกต์
ใช้ีเทคโนโลยีีและระเบียีบวิธีที�จีีนกำาล้งใช้ีอิย่ี�

role in promoting the development of our 
bilateral relations and deepening friendship 
between our people,” he said while responding 
to a question asked by this agency during his 
regular briefing.

The spokesperson was referring to Prime 
Minister Imran Khan’s remarks made last week 
at the launch ceremony of Kisan Portal. The 
premier had stressed that farmers in Pakistan 
must replicate Chinese techniques to boost 
productivity, adding that the agricultural sector 
had been made an integral part of the second 
phase of CPEC.

“We have been continuing the same  
practices in Pakistan that existed in Mohenjo- 
Daro,” he regretted.

Responding to PM Khan’s remarks, Zhao 
Lijian said:  “As the CPEC enters the second 
phase, there will be more Chinese agricultural 
technologies flowing into Pakistan which means 
huge potential in our agricultural cooperation.

Terming both countries “all-weather  
strategic cooperative partners”, he remarked 
that the agricultural cooperation is an integral 
part of CPEC an important pilot project of Belt 
and Road Initiative.

“We will continue to uphold the Silk Road 
spirit of peace and cooperation, openness, 
inclusiveness, mutual learning and the mutual 
benefit,” he added.

China would remain in close communication  
with Pakistan in the work to form efficient practical 
cooperation mechanism to promote socio-economic 
development and improve people’s wellbeing to 
build an even closer China-Pakistan community 
with shared future in the new era, he added.

It may be mentioned here that Minister for 
National Food Security and Research Syed Fakhar 
Imam has also underscored the importance of 
adopting Chinese technology for abundant 
agricultural outcomes.

“Pakistan can be successful like China by 
adopting their technology and discipline,” he 
remarked while speaking as chief guest at an 
event in connection with World Food Day (WFD) 
jointly organized by the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) and 
Ministry of National Food Security and Research 
(MNFS&R) in Islamabad.

“China-Pakistan cooperation in cultivating 
rice, corn, soybean, sugarcane and other crops 
has yielded fruitful results and play the important  

Zhao Lijian, Deputy Director General of the Foreign Ministry’s Information Department.
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เ พ่ิ่�อิกำาหนดอินาคตอ้ินร่�งเร่อิงสู่ำาหร้บอ่ิตสู่าหกรรมและ
ช่ีมชีนระด้บภ่ัมิภัาค

Australia Set to Drive Sugar Industry Roadmap 
Forward

ออสุเตรื่เลีิยมุ่งขั้บเคล่ิ�อนแผนงานอุตสุาหกรื่รื่ม
นำ�าตาลิสุ่้คว้ามก้าว้หน้า

สู่ำาน้กงานใหญ่�ข้อิงอ่ิตสู่าหกรรมอ้ิอิยีและศ่นย์ีวิจ้ียี
สู่หกรณ์เพ่ิ่�อิการพ้ิ่ฒนาภัาคเหน่อิข้อิงอิอิสู่เตรเลียี (CRCNA) 
กำาล้งร�วมก้นพ้ิ่ฒนาวิสู้่ยีท้ศน์และแผนงานอ่ิตสู่าหกรรมโดยี
รวมเป็นคร้�งแรกเพ่ิ่�อิม่�งเข้้าสู่่�ปี 2583

แผนงานอ่ิตสู่าหกรรมอิอ้ิยีจีะมวิีสู้่ยีท้ศน์ที�ดีที�สู่่ดสู่ำาหร้บ
การประกอิบอ่ิตสู่าหกรรมเพ่ิ่�อิชีี�ให้เห็นถ้งโอิกาสู่สู่ำาค้ญ่ในการ
ข้้บเคล่�อินเพ่ิ่�อิความย้ี�งย่ีน การเจีริญ่เติบโต และความเจีริญ่
ร่�งเร่อิงข้อิงอ่ิตสู่าหกรรมและช่ีมชีนระด้บภ่ัมิภัาคในอินาคต

แอิน สู่ต่นเซีอิร์ เจ้ีาหน้าที�บริหารระด้บสู่่งข้อิงสู่ำาน้ก
งานฯ ชีี�ว�า แผนงานนี�จีะระบ่ถ้งข่้มกำาล้งในอินาคตที�มีแนว
โน้มว�าจีะสู่�งผลกระทบต�อิอ่ิตสู่าหกรรม นอิกเหน่อิจีากการ
กำาหนดลำาด้บความสู่ำาค้ญ่ที�ตกลงก้นไว้แล้ว และให้ข้้อิม่ลเชิีง
ล้กเกี�ยีวก้บท้กษะ ทร้พิ่ยีากร นว้ตกรรม รวมท้�งโครงสู่รา้งพ่ิ่�น
ฐานที�จีำาเป็นสู่ำาหร้บความสู่ำาเร็จีในอินาคต

แอิน สู่ต่นเซีอิร์ย้ีงเน้นยีำ�าอีิกว�า เป็นเวลากว�า 100 ปี
แล้วที�อ่ิตสู่าหกรรมอิ้อิยีเป็นผ้่หล้กสู่น้บสู่น่นทางเศรษฐกิจี
และสู้่งคมให้ก้บช่ีมชีนระด้บภ่ัมิภัาคท้�วร้ฐ ควีนส์ู่แลนด์และ
ตอินเหน่อิข้อิงร้ฐนิวเซีาท์เวลส์ู่ และได้แสู่ดงให้เห็นถ้งความ
กระหายีนว้ตกรรมและเทคโนโลยีีใหม�ๆ และย้ีงกล�าวอีิกว�า 
อิงค์กรด้านอ่ิตสู่าหกรรมต�างตระหน้กดีถ้งความจีำาเป็นในการ
สู่�งเสู่ริมและปร้บปร่งร่ปแบบการผลิตนำ�าตาลทรายีดิบแบบ
ด้�งเดิม เพ่ิ่�อิพ้ิ่ฒนาผลิตภัาพิ่และกระจีายีแหล�งรายีได้

เจ้ีาหน้าที�บริหารระด้บสู่่งข้อิงสู่ำาน้กงานฯ ย้ีงเสู่ริมว�า 
ในข้ณะที�อ่ิตสู่าหกรรมต�างๆ กำาล้งเผชิีญ่ก้บความท้าทายีทาง
เศรษฐกิจี สิู่�งแวดล้อิม และสู้่งคม แต�ก็ย้ีงมีโอิกาสู่สู่ำาค้ญ่ใน
การข้ยีายีสู่่�อ่ิตสู่าหกรรมประเภัทพิ่ห่ผลิตภ้ัณฑ์์ ซ้ี�งเรียีกว�าเป็น
อ่ิตสู่าหกรรมแบบ ‘นำ�าตาลบวก’ ที�มีศ้กยีภัาพิ่สู่ำาหร้บตลาดทาง
เล่อิก เชี�น เช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่และพิ่ลาสู่ติกชีีวภัาพิ่ เป็นต้น

แผนงานดง้กล�าวได้รบ้การสู่นบ้สู่นน่ร�วมกน้จีากอิงค์กร
อิ่ตสู่าหกรรมอิ้อิยีถ้ง 5 แห�ง ได้แก� Sugar Research Aus-
tralia, CANEGROWERS, Australian Sugar Milling Council, 
AgForce และ Australian Cane Farmers Association โดยี
ได้ร้บท่นสู่นบ้สู่นน่จีาก CRCNA และกรมวชิีาการเกษตรและ
ประมงแห�งร้ฐควีนสู่์แลนด์

โรสู่ลีน เบเกอิร์ เจ้ีาหน้าที�บริหารระด้บสู่่งข้อิง Sugar 
Research Australia อิธิบายีว�าโครงการนี�จีะสู้่มพ้ิ่นธ์ก้บการมี

Charting a prosperous future for the 
industry and regional communities

Sugarcane industry peak bodies and the 
Cooperative Research Centre for Developing 
Northern Australia (CRCNA) are partnering to 
develop the first whole-of-industry shared vision 
and roadmap to 2040.

The Sugarcane Industry Roadmap will adopt 
a best-for-industry view to identify significant 
opportunities to drive sustainability, growth 
and prosperity of the industry and regional  
communities into the future.

CRCNA Chief Executive Officer Anne  
Stünzner said the roadmap will identify the future 
forces likely to impact the industry, establish 
agreed priorities and provide insight into the 
skills, resources, innovation and infrastructure 

สู่�วนร�วมอิยี�างกว้างข้วางท้�วท้�งห�วงโซี�ข้อิงค่ณค�าข้อิงอ่ิตสู่าหกรรม
อ้ิอิยีที�เป็นไปเพ่ิ่�อิร�วมก้นพ้ิ่ฒนาแผนการสู่ำาหร้บอินาคต

โรสู่ลีน เบเกอิรย้์ีงยีำ�าว�าแผนงานนี�จีะเนน้การเสู่รมิสู่ร้าง
และการปร้บปร่งแบบเร�งด�วนที�ทำาได้จีริงสู่ำาหร้บอ่ิตสู่าหกรรมที�
แข็้งแกร�งกว�าเดิม เชี�นเดียีวก้บโอิกาสู่ในระยีะยีาวเพ่ิ่�อิการเข้้า
สู่่�ตลาดใหม� อ้ินจีะนำาไปสู่่�การกระจีายีพ่ิ่ชีผลและผลิตภ้ัณฑ์์
ใหม� และการใช้ีทร้พิ่ยีากรทางเล่อิกสู่ำาหร้บสิู่นทร้พิ่ย์ีข้อิง
อ่ิตสู่าหกรรมหล้ก และย้ีงกล�าวว�าแผนงานด้งกล�าวจีะชี�วยี
เหล่อิอ่ิตสู่าหกรรมในการนำาวิสู้่ยีท้ศน์ที�เกี�ยีวข้้อิงก้บท่กภ่ัมิภัาค
ข้อิงอ้ิอิยีมาสู่่�การดำาเนินชีีวิตข้อิงมน่ษย์ี ในข้ณะเดียีวก้นก็
ปล่กฝัังความคล�อิงต้วมากข้้�นเพ่ิ่�อิร้บโอิกาสู่ในท้อิงถิ�น

เจ้ีาหน้าที�บริหารระด้บสู่่งข้อิง Sugar Research Australia 
ย้ีงสู่ร่ปว�าความคดิริเริ�มนี�เกี�ยีวข้้อิงก้บการเปลี�ยีนแปลงข้อิงคนใน
ร่�นต�างๆ และทำาให้อ่ิตสู่าหกรรมเป็นเสู่ม่อินที�น้�งข้อิงคนข้้บ
รถยีนต์เพ่ิ่�อิสู่ร้างอินาคตที�น�ามห้ศจีรรย์ีและเจีริญ่ร่�งเร่อิง

ข้ณะนี� ย้ีงคงมีการพิิ่จีารณาเร่�อิงการมีสู่�วนร�วมข้อิงผ้่
มีสู่�วนได้สู่�วนเสีู่ยีอิย่ี� โดยีแผนงานท้�งหมดมีกำาหนดจีะแล้ว
เสู่ร็จีในต้นปี 2565

needed for future success.
“For more than 100 years, the sugarcane 

industry has been a major economic and social 
contributor to regional communities across 
Queensland and northern New South Wales and 
has demonstrated a thirst for innovation and new 
technology,” Ms Stünzner said.

She said industry organisations have  
recognised the need to complement and  
enhance the traditional raw sugar production 
model to improve productivity and diversify 
revenue sources.

“While the industry faces economic,  
environmental and social challenges, there is 
significant opportunity to expand to become a 
multi-product, ‘sugar plus’ industry with potential  
for alternate markets such as biofuels and  
bioplastics,” Ms Stünzner said.

The roadmap initiative has the joint backing 
of five sugarcane industry organisations – Sugar 
Research Australia, CANEGROWERS, the Australian 
Sugar Milling Council, AgForce and the Australian 
Cane Farmers Association – with funding also 
provided by the CRCNA and the Queensland 
Department of Agriculture and Fisheries.

Sugar Research Australia Chief Executive 
Officer Roslyn Baker said the project will involve 
extensive engagement across the sugarcane 
industry value chain to co-develop a plan for 
the future.

“The roadmap will address both the  
immediate enhancements and improvements 
that can be made for a stronger industry, as 
well as longer-term opportunities to enter new 
markets, to diversify into new crops and products, 
and alternative uses for core industry assets,” 
Ms Baker said.

She said the roadmap will support the 
industry to bring to life a vision relevant to all 
sugarcane regions while cultivating greater agility 
to embrace local opportunities.

“This initiative is about generational change 
and putting industry in the driver’s seat to build an 
exciting and prosperous future,” Ms Baker said.

Stakeholder engagement sessions are 
underway. The roadmap is due to be finalised 
in early 2022.
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Significant Drop in Brazil’s Sugarcane Production 
due to Droughts

ผลิผลิิตอ้อยข้องบรื่าซิีลิลิดิลิงอย่างมากเน่�องจุากภััยแล้ิง

Brazil is set to face a 6.86% drop in  
sugarcane crush produce from its southern 

and central regions this year. According to 
the data released by the UNICA (União da 
Indústria de Cana-de-Açúca ) on October 
13 sugarcane crushed by centre- south  
producers totaled around 467 million tonnes 
in the April 1- Oct 1 this season.

Brazil is the largest producer and exporter of 
sugarcane in the world followed closely by India  
last year brazil had managed to produce about 
665.1 million metric tonnes of sugar cane which was 
an unprecedented record in the past 12 years.

This year’s failure of sugarcane production 
as a crop stems from the fact that sugarcane can 
be considered to be a crop that needs around 
1,500 to 3,000 litres of water per kilogram of 
cane which is quite a lot.

The best form of soil for sugarcane cultivation  
is a well-drained loamy soil with a neutral soil 
response (pH 6.5 to 7.5), appropriate nutrients,  
and no soil compaction (soil that has air trapped in it)

This is something only achievable in places 
with a good monsoon.

The reason behind brazils failure in meeting 
the production aims of this year lies solely with 
the amount of rainfall that they had in this year. 
Droughts are becoming more often in Sao Paulo, 
as is the case in 2021. In 2014, the city’s reservoirs 
were on the verge of running empty.

Even though Brazil is an agricultural superpower,  
it is currently facing a drought crisis in 2021.

Environmental pollution due to human  
activity is increasing the temperature of the 
oceans surrounding brazil and being the key 
contributor to the increase in warm water in 
the Atlantic and cold water in the pacific it is 
hence suffering from a change in the regular 
hydro cycle in its region and hence is facing a 
lot of droughts.

บราซิีลจีะเผชิีญ่ก้บการลดลงข้อิงผลติภ้ัณฑ์์อ้ิอิยีจีาก
ภัาคใต้และภัาคกลางข้อิงประเทศเป็นจีำานวนถ้ง 

6.86% ในปีนี� ตามข้้อิม่ลที�อิอิกโดยี UNICA (สู่หภัาพิ่
อ่ิตสู่าหกรรมอ้ิอิยีและนำ�าตาล) เม่�อิว้นที� 13 ต่ลาคม 
อ้ิอิยีที�เข้้าสู่่�กระบวนการค้�นนำ�าจีากผ้่ผลิตทางภัาคกลาง
ถ้งภัาคใต้ มีจีำานวนรวมท้�งสิู่�นประมาณ 467 ล้านต้นใน
ชี�วงว้นที� 1 เมษายีนถ้ง 1 ต.ค. ในฤด่กาลปัจีจ่ีบ้น

ความล้มเหลวข้อิงการผลิตอ้ิอิยีในปีนี�สู่่บเน่�อิงมาจีาก
การที�อ้ิอิยีเป็นพ่ิ่ชีที�ต้อิงการนำ�าประมาณ 1,500 ถ้ง 3,000 
ลิตรต�อิกิโลกร้ม ซ้ี�งเป็นปริมาณค�อินข้้างมาก

ดินที�ดีที�สู่่ดสู่ำาหร้บการปล่กอ้ิอิยีค่อิดินร�วนปนทรายีที�
มีการระบายีนำ�าดีโดยีมีปฏิิกิริยีาตอิบสู่นอิงข้อิงดินเป็นกลาง 
(ค�า pH 6.5 ถ้ง 7.5) รวมท้�งมีธาต่อิาหารที�เหมาะสู่มและ
ไม�มีการบดอ้ิดข้อิงดิน (หร่อิดินที�มีอิากาศข้้งอิย่ี�ข้้างใน)

ที�กล�าวมาข้้างต้นเป็นสิู่�งที�เกิดข้้�นได้เฉพิ่าะในพ่ิ่�นที�ที�มี
ลมมรสู่่มที�ดีเท�าน้�น

เหต่ผลที�อิย่ี�เบ่�อิงหล้งความล้มเหลวข้อิงบราซิีลใน
การบรรล่เป้าหมายีการผลิตข้อิงปีนี�ค่อิปริมาณนำ�าฝันที�มี
อิย่ี� ความแห้งแล้งในกร่งเซีา เปาโลกำาล้งเกิดบ�อิยีข้้�น ในปี 
2557 อิ�างเก็บนำ�าข้อิงกร่งเซีา เปาโลน้�นกำาล้งแห้งข้อิดเชี�น
เดียีวก้บในข้ณะนี�

แม้ว�าบราซีลิจีะเปน็มหาอิำานาจีทางการเกษตร แต�ข้ณะ
นี�ประเทศกำาล้งถ่กค่กคามจีากวิกฤตภ้ัยีแล้ง

มลภัาวะต�อิสิู่�งแวดล้อิมอ้ินเน่�อิงมาจีากกิจีกรรมต�างๆ 
ข้อิงมน่ษย์ีทำาให้อ่ิณหภ่ัมิข้อิงมหาสู่ม่ทรรอิบๆ ประเทศบราซิีล
เพิิ่�มสู่่งข้้�น และเป็นปัจีจ้ียีสู่ำาค้ญ่ในการเพิิ่�มนำ�าอ่ิ�นในมหาสู่ม่ทร
แอิตแลนติกและนำ�าเย็ีนในมหาสู่ม่ทรแปซิีฟิกซ้ี�งสู่�งผลกระทบ
ต�อิการหม่นเวียีนข้อิงนำ�าในพ่ิ่�นที�โดยีรอิบ ด้วยีเหต่นี� บราซิีล
จ้ีงต้อิงเผชิีญ่ก้บภ้ัยีแล้งอ้ินมากมายี
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Samart cane harvesters are helping farmers in 
Khao Yai turn their business around

อุุทยานแห่่งชาติิเขาให่ญ่่ทางภาคติะวัันอุอุกเฉีียงเห่นือุ
ขอุงประเทศไทย บนเนินเขารอุบๆ เป็นที�ตัิ�งขอุงไร่

ขอุงครอุบครัวัคุณกิติินันท์ จิิรศักดิิ์� เกษติรกรชาวัไร่
อุ้อุยที�ปลููกอุ้อุยในพืื้�นที�นั�นมานานห่ลูายสิิบปี นับได้ิ์ว่ัา
ในการทำาไร่อุ้อุยนั�นมันอุยู่ในสิายเลืูอุดิ์ขอุงครอุบครัวั 
คุณกิติินันท์แลูะคุณสิำาราญ่ จิิรศักดิิ์�ผูู้้ที�เป็นน้อุงสิะใภ้ 
สิอุงพีื้�น้อุงเคยท้าแข่งขันกัน ว่ัาใครจิะสิามารถผู้ลิูติ
อุ้อุยได้ิ์มากกว่ัากัน เนื�อุงจิากพื้ื�นที�เขาให่ญ่่มีเนินเขา
แลูะภูเขาสูิง การตัิดิ์เก็บอุ้อุยจึิงทำาโดิ์ยการเผู้าแลูะเก็บ
เกี�ยวัเป็นห่ลัูก 

เกษัตรื่กรื่ชาว้ไร่ื่อ้อยยอมรัื่บ SM200 Compact 
ตอบโจุทย์ช่ว้ยแก้ปัญ่หาเก็บเกี�ยว้อ้อยในพ่�นที�ตัดิยาก

ซ้ี�งค่ณกิติน้นท์และ ครอิบคร้วใชี้แรงงานคนในการต้ดอ้ิอิยีเพิ่ราะ
ภ่ัมิประเทศที�ทำาให้การเก็บเกี�ยีวอ้ิอิยีเป็นเร่�อิงยีาก สู่�งผลให้การทำางานด้วยี
เคร่�อิงจ้ีกรแทบจีะเป็นไปไม�ได้เลยี  และรถบรรท่กที�ใช้ีข้้บตามรถเก็บอ้ิอิยีก็
ไม�สู่ามารถใช้ีงานได้จ้ีงทำาให้เกิดความยีากลำาบากในการเข้้าถ้ง อิยี�างไรกต็าม 
ค่ณกิติน้นท์ ได้เน้นยีำ�าจีากประสู่บการณข์้อิงนอ้ิงสู่าวข้อิงตนที�ได้สู้่�งซ่ี�อิรถต้ด
เก็บอ้ิอิยีแบบด้�งเดิมมาใช้ีเพิ่ราะการเก็บเกี�ยีวอ้ิอิยีด้วยีม่อิมีความยีากลำาบาก
มากข้้�น และค่ณสู่ำาราญ่กย้็ีงไม�ค�อิยีพิ่อิใจีก้บการเกบ็เกี�ยีวด้วยีเคร่�อิงจ้ีกรมาก
น้กเพิ่ราะย้ีงเกิดปัญ่หาเดิมๆ ซีำ�าๆ คุุณสำำ�ร�ญ จิิรศัักดิิ์� เกษตรกรช�วไร่อ้้อ้ย



www.sugar-asia.com 15

Planters Corner

อิยี�างไรก็ตาม ตลาดแรงงานที�หดต้วลงในชี�วงไม�กี�ปีที�ผ�านมาได้
สู่ร้างแรงกดด้นให้ค่ณกิติน้นท์อิยี�างมากจีนทำาให้เข้าต้ดสิู่นใจี ลงม่อิทำา
ม่อิทำาบางอิยี�าง ในข้ณะทำาการประเมินตลาด ค่ณกิติน้นท์ได้เข้้ามาพ่ิ่ด
ค่ยีก้บบริษ้ทสู่ามารถเกษตรยีนต์และหล้งจีากการประช่ีมหาร่อิร�วมก้น
หลายีคร้�ง เข้าจ้ีงต้ดสิู่นใจีใช้ีรถเก็บอ้ิอิยีร่�น SM200 Compact ที�น�าจีะ
มีเคร่�อิงยีนต์ที�เหมาะสู่มสู่ำาหร้บงานในไร�ข้อิงตน 

ค่ณกิติน้นท์ให้ความสู่ำาค้ญ่ก้บประสู่ิทธิภัาพิ่ข้อิงเคร่�อิงยีนต์ข้อิง 
SM200 Compact รวมท้�งจ่ีดศ่นย์ีถ�วงที�มีระด้บตำ�าแต�มีความเสู่ถียีร
ตามธรรมชีาติข้อิงต้วเคร่�อิง ในที�สู่่ด เข้าก็ต้ดสิู่นใจีเล่อิกใช้ีรถเก็บอ้ิอิยี 
Samart SM200 Compact เข้าได้บอิกก้บน้อิงสู่าวและจีำาได้ว�าน้อิงสู่าว
ข้อิงตนเอิงห้วเราะด้วยีความข้บข้้นเม่�อิร้่ว�าเข้าต้ดสิู่นใจีซ่ี�อิสิู่นค้าร่�นนี�
ในตอินน้�น จีากประสู่บการณ์ข้อิงเธอิเอิง รถเก็บอ้ิอิยีในความคิดข้อิง
เธอิไม�สู่ามารถทำางานได้ในภ่ัมิประเทศเชี�นเข้าใหญ่�แห�งนี� แต� SM200 
Compact ก็แสู่ดงให้เห็นถ้งความค้่มค�าในการทำางานบนผ่นไร�ในเข้าใหญ่�
โดยีใช้ีเวลาอ้ินสู้่�นในภ่ัมิประเทศที�ท้าทายี ผลล้พิ่ธิ�ข้อิงเคร่�อิงยีนต์ข้อิงรถ
เก็บอ้ิอิยีร่�นนี�ได้สู่ร้างความประท้บใจีให้ค่ณกิติน้นท์เป็นอิยี�างมาก

และต้�งแต�เปิดต้วรถค้นนี� น้อิงสู่าวข้อิงค่ณกิติน้นท์ก็เปลี�ยีนความ
คิดเห็นข้อิงตนอิยี�างสิู่�นเชิีง ค่ณสู่ำาราญ่กล�าวว�า “แนวคิดการเก็บและ
บรรท่กผลผลิตด้วยีต้วเอิงข้อิงบรษ้ิทสู่ามารถชี�วยีให้เคร่�อิงจ้ีกรมีอิิสู่ระใน
การเก็บเกี�ยีว เพีิ่ยีงแค�ยีกถ้งอ้ิอิยีที�เต็มแล้วไปวางบนแท�นวาง แค�นี�ก็ชี�วยี
ประหย้ีดเวลา ประหย้ีดแรงงานไดอ้ิยี�างสู่มเหต่สู่มผล จ้ีงม้�นใจีเม่�อิเห็นการ
ทำางานจีากรถเก็บอ้ิอิยีข้อิงพีิ่�ชีายีจีนทำาให้ฉ้นคิดว�าจีะซ่ี�อิรถเก็บอ้ิอิยีข้อิง
บริษ้ทสู่ามารถไว้ทำางานในไร�ข้อิงตนบ้าง” หล้งจีากหยีอิกล้อิก้นระหว�าง
สู่อิงพีิ่�น้อิง ที�พีิ่�ชีายีข้อิงเธอิเล่อิกผลิภ้ัณฑ์์ข้อิงบริษ้ทสู่ามารถเกษตรยีนต์ 
ค่ณสู่ำาราญ่ก็ยีอิมร้บว�า ความคิดข้อิงตนเอิงน้�นได้เปลี�ยีนไปแล้ว

“ค่ณร้่หร่อิไม�ว�าเราแข้�งก้นทำางานในไร�อิยี�างไร?” ค่ณสู่ำาราญ่ยิี�ม 
“ม้นไม�ใชี�เร่�อิงง�ายีนะ ฉ้นจ้ีงเริ�มติดต�อิก้บเพ่ิ่�อินคนหน้�งที�ร้่จ้ีกอิยี�างล้บๆ 
เข้าใช้ีผลิตภ้ัณฑ์์ข้อิงสู่ามารถและเข้าได้นำาต้วผลิภ้ัณฑ์์ข้อิงเข้าไปที�ไร�
ข้อิงฉ้น” ค่ณสู่ำาราญ่ สู่�วนผ้่อิำานวยีการฝั�ายีข้ายีข้อิงบรษ้ิทสู่ามารถ ค่ณ
ศรีนวล ลี�ธีรณรานนท ์กล�าวว�า “เราร้่ว�าเหต่การณแ์บบนี�จีะเกิดข้้�น เริ�ม
จีาก “ต�อิต้าน” ผลิตภ้ัณฑ์์ข้อิงเรา จีนตอินนี�ค่ณสู่ำาราญ่กลายีเป็นแฟน
ต้วยีงคนหน้�งข้อิงบริษ้ทเราไปแล้ว” เป็นเร่�อิงยีากสู่ำาหร้บบริษ้ทสู่ามารถ
ที�จีะก้าวไปข้้างหน้าสู่่�การเป็นหน้�งในผ้่ผลิตเคร่�อิงต้ดอ้ิอิยีรายีใหญ่�ข้อิง
ภ่ัมิภัาคเพีิ่ยีงเพิ่ราะใช้ีร่ปแบบการตลาดตะว้นตก

และเม่�อิเร็วๆ นี� บริษ้ทได้ร้บการยีอิมร้บจีากร้ฐบาลไทยีและข้้�นทะเบียีน
ก้บสู่ำาน้กงานมาตรฐานผลิตภ้ัณฑ์์อ่ิตสู่าหกรรม “หมายีเลข้ มอิก. 2773-2560 
และเลข้ใบอิน่ญ่าติ 4728-1/2773” ซ้ี�งย่ีนย้ีนได้ถ้งมาตรฐานและค่ณภัาพิ่ระด้บ
สู่่งข้อิงผลิตภ้ัณฑ์์ข้อิงบริษ้ทสู่ามารถเกษตรยีนต์ “เป็นเร่�อิงดีที�เกษตรกรใน
เอิเชีียีใช้ีผลิตภ้ัณฑ์์ที�อิอิกแบบมาสู่ำาหร้บภ่ัมิภัาคนี� เรามีทีมงานที�แข็้งแกร�ง
ที�ม่�งเน้นผลิตภ้ัณฑ์์ในทวีปเอิเชีียีและมีเป้าหมายีที�จีะ “สู่ร้างสิู่�งที�ดีกว�า” อิย่ี�
เสู่มอิ” ค่ณศรีนวลกล�าวสู่ร่ปไว้ว�า “ตอินนี�บริษ้ทฯ มีการจีดทะเบียีนจีากภัาค
ร้ฐ เราตะหน้กเสู่มอิว�าเรามีผลิตภ้ัณฑ์์ที�เหมาะก้บประเทศไทยีซ้ี�งมีความแข็้ง
แรง มีประสิู่ทธิภัาพิ่และประหย้ีด แต�น้�นก็ไม�ได้หมายีความว�าผลิตภ้ัณฑ์์อ่ิ�นๆ 
ในท้อิงตลาดน้�น ประสู่ทิธิภัาพิ่ในการทำางานได้ไม�ดี แต�บริษ้ทสู่ามารถเกษตร
ยีนต์ข้อิงเรา ทำาได้ดีกว�าแน�นอิน”

Settling in the hills around the Khao Yai 
national park in northern Thailand are 

the family farms of Kittinan Jirasak, a second 
generation hill farmer whose family have been 
planting sugar cane in that area for decades. 
Farming is in the family’s blood and both Khun 
Kittinan and his sister-in-law Samraan Jirasak 
have farms in the area and indulge themselves 
in the natural brother versus sister rivalry as 
to who can produce the most cane. To typify 
this as rivalry is actually a bit unfair, it’s just 
normal sibling competitiveness. The country 
here is hilly to mountainous and harvesting 
of the cane has always been managed by 
the traditional manual methods of burning 
and hand cutting. 
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Khun Kittinan explains that up until recently his whole 
family used manual labour to cut, simply because the hilly 
terrain made the operation of a cane harvester difficult. The 
incline of many of the fields meant that some machines found 
it impossible to operate on the hillsides. Also, the collector 
trucks which were needed to follow the harvesters to recover 
the cane found it impractical to negotiate the slopes and 
to deal with the frequently awkward manoeuvring required 
to access the cane. The slopes were simply too steep. For 
Khun Kittinan this was underlined by the experience of his 
sister, who in recent years had acquired a conventional 
cane harvester because she was finding the operation of 
manual harvesting increasingly challenging. So far, she had 
not been happy with mechanical harvesting for the reasons 
previously mentioned. 

However, the dwindling labour market in recent years 
had bought so much pressure on him that he decided to 
take some positive action. Whilst assessing the market he 
spoke with Samart Kasetyon and after several meetings 
decided that the SM200 Compact would be most suitable 
machine for the job. He valued the high gradability of the 
SM200 Compact along with the low centre of gravity and 
inherent stability of the machine. He was soon taking the step 
towards mechanisation by purchasing a brand new Samart 
SM200 Compact harvester.  He recalls his sister laughing at 
his purchase at the time and assuring him that her experience 
with harvesters had confirmed to her that harvesters could 
never successfully operate in such terrain. 

But, after the light hearted banter with her brother when 
he chose Samart, Khun Samraan was a little sheepish to admit 
to her change of heart. How did that work out?  

“Well, it wasn’t easy” she smiles, “after all he is my brother 
and you know how family rivalries work? “I was embarrassed to 
admit that he was right. So secretly I contacted a friend who I 
knew was using Samart and got him to cut my fields”. “I knew 
this was going on” comments Samart’s sales director Srinaul 
Leethirnaranon “and it was fun to watch the situation develop. 
From being “anti” our product, Khun Samraan is now one of 
our biggest fans”. It has been hard for Samart to move the 
company forward to take its place as one of the regions’ major 
manufacturers in cane cutting simply because of the marketing  
profile of the western brands, but recently the company has 
been recognised by His Royal Thai Majesty’s government and 
registered with the Thai Industrial Standards Institute No. 2773-
2560, which confirms the high standards and quality of the 
Samart product. “It’s good that Asian farmers like Khun Samraan 
are realising the value that using a product that is designed for 
the region brings” 

Khun Srinaul affirmed “We have a strong team working in 
Hankha that is always focusing on an Asian product for Asian 
conditions, and always with the target to “Build it Better”.   It’s 
great now that we have the government registration, but we 
always knew we had the right product for 
Thailand, strong, effective and economical. 
That is not to say that there are no other 
good products on the market that will work. 
It’s just that under many Asian conditions a 
Samart does it better”

Despite this, the versatility of the SM200 Compact  
demonstrated its worth on the fields in Khao Yai making short 
work of the challenges brought by the terrain and impressing 
Khun Kittinan with its flexibility and effectiveness. So much so 
that since the introduction Khun Kittinan’s sister has changed 
has changed her opinion.  “I saw a machine that could easily 
climb the slopes on my brother’s farm and work independently 
of the road transport” enthuses Khun Samraan. She explains 
further, “the Samart self-loading concept allows the machine 
the freedom to harvest unrestricted by support vehicles and 
then simply deposit the full cane bins on the headland ready 
for pick up. This frees up time and labour and make so much 
sense”. “Actually”, Khun Samraan admits,” I was so convinced 
when I saw my brother’s machine working that I knew I just had 
to get a Samart machine working on my fields”. 
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In the Hot Seat

The sweet world of STATEC BINDER
How sugar is packed worldwide with the help of STATEC BINDER machines

โลิกอันแสุนหว้านข้อง STATEC BINDER
น้ำำ��ต�ลท่ั่�วโลกถููกบรรจุุลงถุูงด้้วยคว�มท่ั่น้ำสม่ย 
ของเคร่�องบรรจุุ STATEC BINDER

ากอิอิสู่เตรียีสู่่�ท้�วโลก: จีากเอิเชีียีสู่่�อิเมริกาเหน่อิ อิเมริกาใต้ 
แอิฟริกา และกล้บสู่่�ย่ีโรป: เคร่�อิงบรรจ่ีและระบบจ้ีดเรียีง

ถ่งวางบนพิ่าเลทข้อิง STATEC BINDER ไดถ่้กใช้ีงานอิยี�างแพิ่ร�
หลายีในอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาลท้�วโลก ท้�งผ้่ผลิตนำ�าตาลรายีใหญ่�
และบรษ้ิทข้นาดเลก็ในอ่ิตสู่าหกรรมนี�  ซ้ี�งเป็นหน้�งในฐานล่กค้า
ข้อิงผ้่ผลิตเคร่�อิงบรรจ่ีข้อิงอิอิสู่เตรียี ไม�ว�าจีะเป็นระบบอ้ิตโนม้ติ
หร่อิระบบที�ใช้ีแรงงานคน ผ้่เชีี�ยีวชีาญ่ด้านเคร่�อิงบรรจ่ีและระบบ
จ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลทข้อิง STATEC BINDER สู่ามารถนำา
เสู่นอิระบบที�เหมาะสู่มก้บปริมาณการผลิตจีำานวนมากและความ
ต้อิงการเฉพิ่าะข้อิงล่กค้าแต�ละรายี 

มากกว�า 25 ปี ที�เคร่�อิงบรรจ่ีข้อิง STATEC BINDER ประสู่บความสู่ำาเร็จี
จีากความไว้วางใจีข้อิงล่กค้าที�ใช้ีงานในอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาล ด้วยีประสู่บการณ์
ที�สู้่�งสู่มมายีาวนานทำาให้ STATEC BINDER เป็นหน้�งในผ้่เชีี�ยีวชีาญ่ที�เป็น
ที�ต้อิงการมากที�สู่่ดในด้านเคร่�อิงบรรจ่ีนำ�าตาลลงถ่งและระบบจ้ีดเรียีงถ่งวาง
บนพิ่าเลท
“ธ่รกิจีหล้กข้อิงเรา ค่อิ การผลิตเคร่�อิงบรรจ่ีสู่ำาหร้บป่�ยีเคมีมาเป็นเวลานาน  
แน�นอินว�า STATEC BINDER ย้ีงมีสู่�วนที�เกี�ยีวข้้อิงก้บอ่ิตสู่าหกรรมอิ่�นๆ เชี�น 
ผ้่ผลิตเกล่อิและอ่ิตสู่าหกรรมปิโตรเคมี  โดยีตลอิดหลายีปีที�ผ�านมา  เราได้
ก�อิต้�งข้้�นมาในฐานะผ้่เชีี�ยีวชีาญ่ด้านระบบบรรจ่ีและระบบจ้ีดเรียีงถ่งวางบน
พิ่าเลทประเภัท (all types of free-flowing bulk materials)  เราได้ร้บ
การสู่อิบถามข้้อิม่ลจีากหลากหลายีอ่ิตสู่าหกรรม ซ้ี�งนำาไปสู่่�การเริ�มต้นผลิต
เคร่�อิงบรรจ่ีสู่ำาหร้บอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาลในปี ค.ศ.1990” Mr.Josef Lorger 
กรรมการผ้่จ้ีดการ STATEC BINDER GmbH กล�าว

จี

และอิธิบายีถ้งการพ้ิ่ฒนาข้อิงบริษ้ทฯ ที�อิอิสู่เตรียีว�า

“ ปัจิจุิบันนี� ภาคอุาห่ารโดิ์ยเฉีพื้าะอุย่างยิ�งอุุติสิาห่กรรม
นำ�าติาลูเป็นห่นึ�งในอุุติสิาห่กรรมที�สิำาคัญ่ที�สุิดิ์สิำาห่รับเรา ที�มีการ
ปรับเปลีู�ยนไปสู่ิระบบการบรรจุิแลูะระบบการจัิดิ์เรียงถุงวัางบน
พื้าเลูทแบบอัุติโนมัติิ ซึึ่�งมีควัามสิำาคัญ่มากขึ�นสิำาห่รับลููกค้าใน
การห่าพัื้นธมิติรที�มีควัามสิามารถแลูะเชื�อุถือุได้ิ์ ดัิ์งนั�นเราจึิงมอุง
ว่ัา เป็นงานขอุงเราที�จิะให้่การสินับสินุนลููกค้าในการเปลีู�ยนไปสู่ิ
ระบบการบรรจิแุบบอัุติโนมัติิทั�งห่มดิ์ พื้ร้อุมทั�งให้่คำาแนะนำาแลูะ
การสินับสินุนที�ดีิ์ที�สุิดิ์เท่าที�จิะเป็นไปได้ิ์”Mr.Josef Lorger กล�าวเสู่ริม
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จีากความพ้ิ่งพิ่อิใจีข้อิงล่กค้าในประเทศไทยี อิินโดนีเซีียี มาเลเซีียี 
อิินเดียี จีีน อิเมริกา และย่ีโรป ซ้ี�งใช้ีเคร่�อิงบรรจ่ีข้อิง STATEC BINDER 
ในอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาลท้�วโลก ไม�ว�าค่ณจีะอิยี่�ในกล่�มผ้่ผลิตนำ�าตาลข้นาดใหญ่�
หร่อิผ้่ผลิตรายีเล็กในอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาล และไม�ว�าค่ณจีะต้อิงการเคร่�อิง
บรรจ่ีแบบอ้ิตโนม้ติหร่อิใช้ีแรงงานคนในการบรรจ่ี ผ้่เชีี�ยีวชีาญ่เคร่�อิงบรรจ่ี
สู่ามารถนำาเสู่นอิระบบที�เหมาะสู่มสู่ำาหร้บล่กค้าแต�ละรายีให้ได้ตามความ
ต้อิงการและมาตรฐานข้้�นสู่่ง

เคร่�อิงบรรจ่ีอ้ิตโนม้ติและระบบจ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลทสู่ำาหร้บการบรรจ่ี
และจ้ีดเรยีีงนำ�าตาลที�บรรจ่ีในถ่งกระสู่อิบสู่าน PP, PE และกระดาษ ไดถ่้กติด
ต้�งและใช้ีงานแล้วท้�งห้าทวีป เน่�อิงจีากโครงสู่ร้างที�แข็้งแรงและทนทาน การ
ใช้ีงานที�ยีาวนาน และความเช่ี�อิถ่อิได้สู่่งข้อิงเคร่�อิงบรรจ่ี STATEC BINDER 

เกี�ยวักับ STATEC BINDER

ระบบบรรจ่ีแบบเปิดปากถ่งเหมาะสู่ำาหร้บการบรรจ่ีนำ�าตาลอิยี�างยิี�ง 
เน่�อิงจีากค่ณสู่มบ้ตินำ�าตาลที�มีการก้ดกร�อินและสู่ารก้ดกร�อิน  ซ้ี�งเป็นสู่�วน
สู่ำาค้ญ่ที�สู้่มผ้สู่ก้บชิี�นสู่�วนสู่เตนเลสู่ข้อิงเคร่�อิงบรรจ่ีข้อิง STATEC BINDER  
โดยีค่ณสู่มบ้ติมาตรฐาน ข้อิงชิี�นสู่�วนท้�งหมดที�สู้่มผ้สู่ก้บผลิตภ้ัณฑ์์จีะผลิต
จีากสู่เตนเลสู่ท้�งหมด เพ่ิ่�อิชี�วยีลดความเสีู่�ยีงข้อิงฝ่ั�นที�ฟ้่งกระจีายีระหว�าง
การบรรจ่ีนำ�าตาล ระบบบรรจ่ีท้�งหมดสู่ำาหร้บอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาลจ้ีงได้มีการ
อิอิกแบบตามมาตรฐานข้อิง ATEX เคร่�อิงช้ี�งนำ�าหน้กและระบบปิดปากถ่งที�
มีประสิู่ทธิภัาพิ่สู่่งข้อิง STATEC BINDER จีะมีความแม�นยีำาในการช้ี�งตวงนำ�า
หน้ก และการปิดปากถ่งที�แน�นหนาปลอิดภ้ัยี

หน้�งในเคร่�อิงบรรจ่ีที�มีประสิู่ทธิภัาพิ่สู่่งสู่่ดในกล่�มผลิตภ้ัณฑ์์ที�ร้่จ้ีกแพิ่ร�
หลายีข้อิง STATEC BINDER ค่อิ ร่�น PRINCIPAC ที�เป็นหน้�งในเคร่�อิงบรรจ่ี
แบบเปดิปากถ่งที�เร็วที�สู่่ดในโลก การทำางานที�มีประสู่ทิธิภัาพิ่สู่่งสู่�งผลให้เคร่�อิง
บรรจ่ีเป็นที�ต้อิงการอิยี�างกว้างข้วางในอ่ิตสู่าหกรรมนำ�าตาล ซ้ี�งสู่ามารถใช้ีงาน
ได้ก้บถ่งหมอิน (pillow) และถ่งจีีบข้้าง (gusset) ที�ทำามาจีากถ่งกระสู่อิบ 
PP, PE หร่อิกระดาษ ข้นาดบรรจ่ี 10 กก. ถ้ง 50 กก. PRINCIPAC ได้
ร้บการอิอิกแบบและผลิตเพ่ิ่�อิให้ใช้ีงานได้หลากหลายี และมีต้วเล่อิกเพิิ่�มเติม
เพ่ิ่�อิปร้บให้เข้้าก้บความต้อิงการเฉพิ่าะข้อิงล่กค้าได้

ระบบจ้ีดเรยีีงถ่งวางบนพิ่าเลท ข้อิง STATEC BINDER ชี�วยีให้ไลน์การ
แพ็ิ่คสู่มบ่รณ์แบบยิี�งข้้�น ท้�งนี�ข้้�นอิย่ี�ก้บข้นาดข้อิงพ่ิ่�นที�และปริมาณที�ต้อิงการ  
PRINCIPAL-R  ระบบจ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลท แบบแข้นกล (Robot) ที�มี
ประสู่ทิธิภัาพิ่สู่่ง หร่อิ PRINCIPAL- H  ระบบจ้ีดเรยีีงถ่งวางบนพิ่าเลท แบบ 
High-Speed  ทำาให้ม้�นใจีได้ว�าร่ปแบบการจ้ีดเรียีงถ่งแต�ละช้ี�นจีะเท�าก้นและ
จ้ีดเรียีงถ่งได้อิยี�างมีประสิู่ทธิภัาพิ่

Mr. Josef Lorger กรรมการผูู้้จัิดิ์การ STATEC BINDER GmbH
Josef Lorger, Managing Director of STATEC BINDER GmbH

ประสิู่ทธิภัาพิ่สู่่งสู่่ดข้อิง pre-sling bag และแข้นกลแบบสีู่�แกนหม่นสู่ามารถ
หม่นได้ 360 อิงศา ชี�วยีให้เคล่�อินที�ได้รวดเร็วและแม�นยีำา

เน่�อิงจีากการอิอิกแบบที�แข็้งแรงและทนทานเพ่ิ่�อิให้วงจีรข้อิงผลิตภ้ัณฑ์์
สู่ามารถใช้ีงานได้ยีาวนานและระบบที�มีความเช่ี�อิถ่อิได้สู่่ง STATEC BINDER 
จ้ีงเปน็พ้ิ่นธมติรที�ได้ร้บความไวว้างใจีและตอ้ิงการข้อิงล่กค้าเม่�อิพ่ิ่ดถ้งการบรรจ่ี
ถ่งและการจ้ีดเรียีงนำ�าตาล ด้วยีการทำางานอิยี�างใกล้ชิีดก้บล่กค้าเพ่ิ่�อิพ้ิ่ฒนา
โซีล่ช้ี�นที�สู่มบ่รณ์แบบสู่ำาหร้บระบบบรรจ่ีถ่งและระบบจ้ีดเรยีีงถ่งวางบนพิ่าเลท
ในกล่�มผลิตภ้ัณฑ์์ที�หลากหลายี และบริษ้ทฯ ที�อิอิสู่เตรียีแสู่ดงให้เห็นอิยี�างต�อิ
เน่�อิงว�าความต้อิงการข้อิงล่กค้าค่อิความสู่ำาค้ญ่สู่่งสู่่ด

PRINCIPAL- H  ระบบจ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลท แบบ High-Speed ได้
ติดต้�งระบบป้อินพิ่าเลทอ้ิตโนม้ติและระบบลำาเลียีงข้าอิอิก พิ่ร้อิมท้�งเคร่�อิงรีด
ถ่งที�จีะทำาให้ถ่ง “เข้้าร่ปทรง” เม่�อิวางเรียีงซ้ีอินก้น  โดยีเซีอิร์โวมอิเตอิร์ด้าน
บนต้วหม่นพิ่าเลทจีะทำาหน้าที�จ้ีดเรียีงถ่งตามตำาแหน�งที�กำาหนด และมีความ
ย่ีดหย่ี�นในการจ้ีดเรียีงถ่งแต�ละช้ี�น การจ้ีดเรียีงถ่งที�สู่มบ่รณ์แบบในแต�ละช้ี�น
จีะถ่กข้้บเคล่�อินด้วยีช่ีดสู่ายีพิ่านและมอิเตอิร์ควบค่มตำาแหน�งการจ้ีดเรียีงถ่ง
ท้�งด้านหน้าและด้านข้้าง  PRINCIPAL-R  ระบบจ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลท 
แบบแข้นกล (Robot) เป็นอีิกทางเล่อิกหน้�งมีความย่ีดหย่ี�นสู่ำาหร้บล่กค้า 
และสู่ามารถปร้บให้เข้้าก้บความต้อิงการเฉพิ่าะข้อิงล่กค้าได้ง�ายี ค่ณสู่มบ้ติ
พิิ่เศษข้อิงระบบจ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลท แบบแข้นกล (Robot) จีะชี�วยีเพิิ่�ม

จ้ีงเป็นที�ต้อิงการสู่่งในกล่�มเคร่�อิงบรรจ่ีและเคร่�อิงจ้ีดเรียีงถ่งวางบนพิ่าเลท
สู่ำาหร้บกล่�มนำ�าตาล  บริษ้ทฯที�อิอิสู่เตรียีแสู่ดงให้เห็นอิยี�างต�อิเน่�อิงว�าความ
ต้อิงการข้อิงล่กค้าค่อิความสู่ำาค้ญ่สู่่งสู่่ด

ด้วยีเหต่ผลเหล�านี� ผ้่ผลิตนำ�าตาลจีำานวนมากจ้ีงวางใจีในเคร่�อิงบรรจ่ีข้อิง 
STATEC BINDER และความสู่ำาเร็จีในการสู่ร้างพ้ิ่นธมิตรระยีะยีาว STATEC 
BINDER ตระหน้กถ้งประสู่บการณ์และข้้อิเสู่นอิแนะจีากล่กค้าที�ทำาใหบ้ริษ้ทฯ 
ที�อิอิสู่เตรียีสู่ามารถพ้ิ่ฒนาและปร้บปร่งเคร่�อิงจ้ีกรและระบบข้อิงตนให้ดียิี�งข้้�น
เพ่ิ่�อิสู่ร้างความพ้ิ่งพิ่อิใจีสู่่งสู่่ดให้ก้บล่กค้า
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From Austria to the world: from Asia to North 
America to South America, on to Africa 

and back to Europe: packaging machines and 
palletizing systems from STATEC BINDER are 
in use in the sugar industry worldwide. Both 
large sugar producers and smaller companies  
in the industry are among the Austrian  
machine builder’s customer base. Whether fully 
automatic or manual machines are required, 
the packaging expert is able to offer each of 
its customers the right system for their high 
demands and requirements.

For over 25 years, bagging systems from STATEC BINDER 
have been successfully used in the sugar industry. Thanks to 
its many years of experience, STATEC BINDER is now one 
of the most sought-after specialists when it comes to sugar 
packaging and palletizing.

“For a long time, our main business was manufacturing 
packaging machines for fertilizers. Of course, STATEC BINDER 
has always been involved with some projects for other industries,  
such as salt producers and the petrochemical industry. Over 
the years, we have established ourselves as a specialist in the 
packaging and palletizing of all types of free-flowing bulk  
materials. We received inquiries from a wide variety of industries, 
which led us to start manufacturing packaging machines for 
the sugar industry in the 1990s,” says Josef Lorger, Managing 
Director of STATEC BINDER GmbH, explaining the development 
of the Austrian company. 

เริ�มต้นจีากภัาคอิาหารสู่่�อ่ิตสู่าหกรรมปโิตรเคมี ด้วยีเคร่�อิงจ้ีกรมากกว�า 
1,400 เคร่�อิงที�ติดต้�งและใช้ีงานแล้วท้�วโลก STATEC BINDER มอิงย้ีอินกล้บ
ไปแล้วพิ่บการตอิบร้บเชิีงบวกจีำานวนมาก บริษ้ทรวมถ้งอิงค์กรข้นาดเล็กและ
อิงค์การข้นาดใหญ่�ที�เป็นต้วแทนอิย่ี�ในท้�งห้าทวีปในกล่�มฐานล่กค้าปัจีจ่ีบ้นที�มี
อิย่ี� ต้อิงข้อิบค่ณเทคโนโลยีีที�ได้ร้บการพิิ่สู่่จีน์แล้วรวมถ้งการพ้ิ่ฒนาและการ
ปร้บปร่งอิยี�างต�อิเน่�อิง STATEC BINDER จ้ีงเปน็พ้ิ่นธมติรที�ได้ร้บการยีอิมร้บ
ในระด้บสู่ากลท้�วโลก ด้วยีประสู่บการณ ์40 ปีทำาให้บริษ้ทได้ร้บความไว้วางใจี 
และโดดเด�นด้วยีความแม�นยีำาและการพ้ิ่ฒนานว้ตกรรมอิยี�างต�อิเน่�อิง

ล่กค้าท้�วโลกให้ความไว้วางใจี STATEC BINDER ท่กว้น  ผ้่เชีี�ยีวชีาญ่
ด้านเทคนคิมีความสู่ารถในการให้บริการระด้บสู่่งและให้ความชี�วยีเหล่อิสู่ำาหร้บ
ข้้อิก้งวลต�างๆ  การบริการล่กค้าที�โดดเด�นด้วยีการให้บริการจีากพิ่น้กงานที�
ผ�านการฝึักอิบรมมาอิยี�างดีและการทำา remote service ที�ท้นท�วงที

ผ้่เชีี�ยีวชีาญ่ข้อิง STATEC BINDER พิ่ร้อิมเสู่มอิที�จีะให้ความชี�วยีเหล่อิ
และตอิบคำาถามเกี�ยีวก้บการสู้่�งซ่ี�อิและการสู่�งมอิบอิะไหล� การตรวจีเช็ีค
และบำาร่งร้กษาเคร่�อิงจ้ีกร และการฝัึกอิบรมให้ก้บล่กค้าแต�ละรายีตามข้้อิ
ตกลงบริการที�ปร้บตามความต้อิงการเพ่ิ่�อิความพ้ิ่งพิ่อิใจีสู่่งสู่่ดข้อิงล่กค้าเป็น
สู่ำาค้ญ่ STATEC BINDER เน้นเร่�อิงการสู่่�อิสู่าร ความรวดเร็วและความใกล้
ชิีดก้บล่กค้าภัายีใต้พ้ิ่นธมิตร น้�นค่อิเหต่ผลที�มีต้วแทนจีำานวนมากข้อิงบริษ้ท
ที�ไม�เพีิ่ยีงแต�ให้คำาปร้กษาแต�ย้ีงคอิยีชี�วยีเหล่อิล่กค้าเกี�ยีวก้บการบำาร่งร้กษา
โดยีตรงที�โรงงานล่กค้า

ติอุบสินอุงควัามต้ิอุงการขอุงลููกค้าทั�วัโลูก

การบริการลููกค้าเป็นปัจิจัิยแห่่งควัามสิำาเร็จิ

Open-mouth bagging systems are ideally suited for  
bagging sugar. Due to corrosive and abrasive properties of 
sugar, particular importance is attached to stainless parts of 
STATEC BINDER packaging machines. As a standard feature, 
all parts that come into contact with the product are made of 
stainless steel. To eliminate the risk of dust explosions during 
the packaging of sugar, all systems for the sugar industry are 
designed in accordance with ATEX. STATEC BINDER high- 
performance net weighers and bag closing systems ensure 
precise weighing and dosing, as well as a secure closure of bags.

Standing as one of the most efficient machines out of the 
broad product portfolio of STATEC BINDER, the PRINCIPAC 
is also among the fastest open-mouth bagging systems on 

“Today, the food sector, especially the sugar industry, 
is one of the most important industries for us. With the 
progressive changeover to fully automatic packaging 
and palletizing systems, it is becoming increasingly 
important for customers to find a competent and  
reliable partner. We therefore see it as our task to  
support customers in the changeover to fully automatic  
packaging lines and to provide them with the best 
possible advice and support,”

Josef Lorger continues.
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In the Hot Seat

About STATEC BINDER

Meeting customer needs globally

Customer service as a success factor

the globe. As a result of this high performance, the product is 
in great demand within the sugar industry. High flexibility and  
reliability characterize this machine. Both pillow bags and gusset 
bags made of woven PP, PE or paper with a filling weight of 10 
kg to 50 kg, can be processed - the PRINCIPAC is prepared for 
a wide range of applications. With further options available, 
this bagging machine can be optimally adapted to the specific 
requirements of customers.

The packaging lines are completed with a STATEC BINDER 
palletizing system. Depending on the desired output and space 
requirements, high-performance robotic and high-level palletizers 
ensure an equally formed layer pattern and stable palletizing and 
round off the packaging process perfectly.

The PRINCIPAL-H, a high level palletizer, is equipped with an 
empty pallet magazine and an outfeed system. A bag flattener 
assures that the bags are “in shape” for stacking, and a servomotor- 
driven overhead rotating device, that positions the bags according  
to the requirements, makes flexible layer patterns possible. Well- 
structured layer patterns are guaranteed through a synchronous 
belt drive of the layer pusher and through motor-driven front and 
side shifters. The high-performance robot palletizer PRINCIPAL-R, 
a robot palletizing system, stands as a flexible customer-specific 
solution which can be easily adapted to different requirements. 
A special feature of this machine is, that it has been optimized 
for sling bags. Robots with 4 axes and a rotation of up to 360° 
enable a fast and repeatable movement.

Due to the stable and robust design, the long product life 
cycles and the high reliability of the systems, STATEC BINDER is 
a sought-after partner when it comes to bagging and palletizing 
sugar. By working closely with

customers to develop the perfect solution for bagging and 
palletizing a wide variety of products, the Austrian company proves 
time and again that its customers’ needs are its top priority.

With satisfied clients located in Thailand, Indonesia,  
Malaysia, India, China, America and Europe – STATEC BINDER 
bagging machines are used worldwide for the packaging of 
sugar. Whether you are among large sugar producers or smaller 
firms in the industry and whether you require fully automatic or 
manual machines – the packaging expert is able to offer the right 
system to each of its customers to meet their high standards 
and requirements.

Numerous fully automatic bagging and palletizing systems 
for the processing of sugar in woven PP, PE and paper bags have 
already been installed and commissioned on all five continents. 
Due to sturdy and robust construction, long product life cycles 
and the high reliability of the machines, STATEC BINDER is a 
highly demanded partner when it comes to the bagging and 
palletizing of sugar. In designing the perfect solution for the 
bagging and palletizing in close cooperation with customers, 
the Austrian company demonstrates continuously that customer 
needs have the highest priority.

For these reasons, numerous sugar producers rely on STATEC 
BINDER machines and successful long-term partnerships are 
established. STATEC BINDER is aware of one thing: Only the 
experience and the feedback of customers allow the Austrian 
company to further develop and optimize their machines and 
systems, in order to ensure full satisfaction.

Starting at the food sector to the petrochemical industry 
– with over 1,400 machines successfully installed worldwide, 
STATEC BINDER looks back on numerous positive references. 
The company counts small firms as well as large corporations, 
represented on all five continents, among its existing customer  
base. Thanks to proven technology as well as continuous  
developments and optimizations, STATEC BINDER serves as 
an internationally recognized partner to many. After 40 years 
of experience, the company stands for absolute reliability,  
characterized by precision and constant innovation.

Customers all over the world put their trust in STATEC BINDER  
every day. Expert consulting services, a high level of service  
competence and support for any concern provide reasons for this. 
Customer service is characterized by highly trained employees 
and remote service with real-time support.

STATEC BINDER specialists are always available to provide 
assistance and answers to questions, from dealing with orders 
of spare parts and their delivery, ongoing inspections and  
maintenance of machines and individual customer training  
programs, to tailor-made service agreements - The fullest satisfaction 
of the customers has the highest priority. STATEC BINDER focuses 
on a high level of communication, fast availability  
and proximity to the customer within its 
partnerships. That is why a large number of 
the company’s representatives offer not only 
consultation, but also support customers 
with maintenance services and inspections 
directly and immediately on site.

ข้้อิม่ลเพิิ่�มเติมสู่ามารถด่ได้จีากเว็บไซีต์ข้อิงเราที�
For more information, please visit our website at

www.statec-binder.com
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New CLAAS QUADRANT EVOLUTION
Big leap forward for CLAAS square balers

เ ม่อิง Harsewinkel/Metz เม่�อิว้นที� 5 สิู่งหาคม 
2564 - เคร่�อิงอ้ิดก้อินเหลี�ยีมร่�น QUADRANT 
(ควอิดแรนท์) ก้บการปร้บปร่งใหม�ยีกเคร่�อิง

จีากคลาสู่ เพิิ่�มกำาล้งผลิตและเสู่ริมความทนทาน
เต็มที� เหมาะสู่ำาหร้บการอ้ิดใบอ้ิอิยีและซ้ีงข้้าวโพิ่ด
ที�ต้อิงการความทนทานข้อิงเคร่�อิงอ้ิดเป็นพิิ่เศษ  
นอิกจีากนี� QUADRANT EVOLUTION (ควอิดแร
นท์ อีิโวล่ช้ี�น) ร่�นใหม�ย้ีงติดต้�งมาพิ่ร้อิม ช่ีดปิ�คอ้ิพิ่ 
HD ร่�นใหม�ที�เสู่ริมความทนทานมาดว้ยีเชี�นก้น

เคร่ื่�องอัดิก้อนเหลีิ�ยมคลิาสุ QUADRANT 
EVOLUTION รุ่ื่นใหม่
ก้าว้ต่อไปที�ยิ�งใหญ่่ข้องเคร่ื่�องอัดิก้อนเหลีิ�ยมคลิาสุ
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ชุดิ์ป๊�คอัุพื้เก็บวััสิดุิ์แบบให่ม่ มาพื้ร้อุมชามรูป
หั่วัใจิสิอุงฝัั่�ง

ห้่อุงอัุดิ์ก้อุนที�มีประสิิทธิภาพื้ดีิ์กว่ัาเดิิ์มด้ิ์วัยชิ�น
ส่ิวัน HD

ปัจีจ่ีบ้นเคร่�อิงอ้ิดก้อินเหลี�ยีมคลาสู่ร่�น QUADRANT ครอิงตำาแหน�ง
ยีอิดข้ายีอ้ินด้บหน้�งข้อิงกล่�มผลิตภ้ัณฑ์์เคร่�อิงอ้ิดก้อินเหลี�ยีมในประเทศ
เยีอิรมนี รวมถ้งในประเทศไทยี ซ้ี�งสู่ำาหร้บรายีการเคร่�อิงจ้ีกรฯข้อิงปี 
2565 คลาสู่ได้อ้ิพิ่เกรดเคร่�อิงอ้ิดก้อินเหลี�ยีมร่�น QUADRANT 5000 
และ QUADRANT 4200 ใหม�ยีกช่ีดพิ่ร้อิมเพิิ่�มช่ี�อิร่�น EVOLUTION 
ต�อิท้ายี

ห้อิงอ้ิดก้อินเป็นอีิกสู่�วนการทำางานที�ได้ร้บการเสู่ริมสู่มรรถนะด้วยีเชี�น
ก้น โดยีสู่�วนด้านบนจีะประกอิบด้วยีแผ�นหล้งคาและแผ�นกดข้้างห้อิงอ้ิดซ้ี�ง
ผ�านการอิอิกแบบใหม� เสู่ริมความแข็้งแรงข้้�นเพ่ิ่�อิอ้ิดก้อินฟางหร่อิก้อินใบอ้ิอิยี
ให้สู่วยีข้้�นและปริมาตรการอ้ิดที�แน�นข้้�นกว�าเก�า ว้สู่ด่ที�รางล่กสู่่บและแผ�นก้�น
ที�ติดต้�งมาให้จีากโรงงาน ย้ีงชี�วยีลดปริมาณว้ตถ่ดิบที�ม้กตกค้างในบริเวณ
รางล่กสู่่บข้ณะอ้ิดฟาง ข้้าวโพิ่ด หร่อิอ้ิอิยี เสู่ริมความปลอิดภ้ัยีให้ร้ดก่มและ
ทำาความสู่ะอิาดได้สู่ะดวกยิี�งข้้�น

สู่�วนสู่ำาค้ญ่หล้กข้อิงเคร่�อิงอ้ิดก้อินเหลี�ยีมร่�นอ้ิพิ่เกรด QUADRANT  
EVOLUTION (ควอิดแรนท์ อีิโวล่ช้ี�น ค่อิ ช่ีดปิ�คอ้ิพิ่สู่ำาหร้บงานหน้ก หร่อิ  
HD ร่�นใหม�ที�มาพิ่ร้อิมก้บ ชีามร่ปห้วใจีสู่อิงฝัั�ง ซ้ี�งผ�านการอิอิกแบบใหม�เฉพิ่าะ
ต้วเพ่ิ่�อิ เพิิ่�มความสู่ามารถในการต้านทานแรงบิดสู่่งสู่่ดพิ่ร้อิมความแข็้งแกร�ง
เป็นพิิ่เศษ นอิกจีากนี�ย้ีงชี�วยีประหย้ีดค�าใช้ีจี�ายีที�เกิดจีากการสู้่กหรอิโดยีการ
เพิิ่�มชิี�นสู่�วนที�มีความทนทานสู่่ง ซ้ี�งหยิีบย่ีมมาจีากช่ีดปิ�คอ้ิพิ่ข้อิงรถเก็บเกี�ยีว
พ่ิ่ชีอิาหารสู้่ตว์คลาสู่ร่�น JAGUAR (จีาก้วร์) นำามาปร้บปร่งและอิอิกแบบใหม�
เพ่ิ่�อิเสู่ริมความแข็้งแกร�งข้อิงตล้บล่กปืน/โรลเลอิร์ ชี�อิงทางเดินว้สู่ด่ และชิี�น
สู่�วนต�างๆ นอิกจีากข้้อิดีต�างๆ ข้้างต้น เคร่�อิงจ้ีกรฯ ย้ีงทำางานได้ราบร่�นกว�า
เดิมและมีเสีู่ยีงการทำางานที�ลดลงอีิกด้วยี

กลไกข้้บเคล่�อินช่ีดปิ�คอ้ิพิ่ มาพิ่ร้อิมราวหนวดก้่ง 5 ราว แต�ละราวมี
หนวดก้่ง 18 ต้ว ก็ได้ร้บการปร้บแต�งเพ่ิ่�อิเพิิ่�มปริมาณงานและประสู่ทิธิภัาพิ่ใน
การเกบ็เขี้�ยีฟางหร่อิใบอิอ้ิยีด้วยีเชี�นก้นราวหนวดก้่งที�เพิิ่�มข้้�นชี�วยีให้ช่ีดปิ�คอ้ิพิ่
หม่นช้ีาลง ในข้ณะที�ล่กกลิ�งกดว้สู่ด่ในระบบ POWER FEEDING SYSTEM 

(ระบบพิ่าวเวอิร์ฟีดดิ�งหร่อิระบบ PFS) มีความเร็วเพิิ่�มสู่่งข้้�น ในสู่�วนข้อิงล่ก
กลิ�งป้อินมีแผ�นก้�นเพิิ่�มข้้�นจีากเดิม ซ้ี�งสู่ามารถถอิดอิอิกได้เม่�อิเก็บเกี�ยีวพ่ิ่ชี
ที�มีลำาต้นยีาว โดยีล่กกลิ�งป้อินในระบบ PFS ติดต้�งด้วยีสู่ปริงจีะเก็บว้สู่ด่ที�
ไม�สู่มำ�าเสู่มอิก้น เป้าหมายีโดยีรวมข้อิงการปร้บปร่งใหม�คร้�งนี�ค่อิการเพิิ่�ม
ประสิู่ทธิภัาพิ่ในการเก็บว้สู่ด่และปริมาณงานควบค่�ไปก้บการร้กษาการเก็บ
เศษพ่ิ่ชีที�หลงเหล่อิจีากการเก็บเกี�ยีวให้คงความน่�มนวลและปราศจีากการ
สู่่ญ่เสีู่ยีผลผลิต เพ่ิ่�อิรอิงร้บปริมาณงานที�เพิิ่�มข้้�น แรงบิดข้อิงช่ีดคล้ทเพิิ่�มข้้�น
เป็น 1,600 นิวต้นเมตร และเพิ่ลาข้้บช่ีดปิ�คอ้ิพิ่มีข้นาดใหญ่�ข้้�น ระบบปร้บ
ความต้งโซี�ก้�งอ้ิตโนม้ติเพ่ิ่�อิชี�วยีให้ ช่ีดปิ�คอ้ิพิ่ทำางานได้อิยี�างสู่มำ�าเสู่มอิ อีิกท้�ง
ย้ีงมีระบบหล�อิล่�นอ้ิตโนม้ติที�มีถ้งนำ�าม้นข้นาด 6.3 ลิตรมาให้เป็นอ่ิปกรณ์
มาตรฐานด้วยีเชี�นก้น

ระบบควบค่มแรงอ้ิดก้อินอ้ิตโนม้ติ (APC) ที�ตอิบสู่นอิงต�อิความต้งข้อิง
เช่ีอิกม้ดฟางและปริมาณข้อิงว้สู่ด่ที�อ้ิดได้อิยี�างรวดเร็วและว�อิงไวยิี�งข้้�น

การนำาชิี�นสู่�วน Hardox HD มาใช้ีในบางสู่�วน (อ่ิปกรณ์บางชิี�นมีมาให้
เป็นมาตรฐานและบางชิี�นเป็นอ่ิปกรณ์เสู่ริม) เชี�น โรลเลอิร์ล่กสู่่บแบบ HD ที�
มีอิาย่ีการใช้ีงานยีาวนานกว�าเดิมถ้งสีู่�เท�า ชี�วยีลดอ้ิตราการสู้่กหรอิในบริเวณ
ห้อิงอ้ิดก้อิน บริเวณเคร่�อิงม้ดปม และบริเวณทางเดินว้สู่ด่ได้มากกว�าเดิม ด้วยี
การใช้ีชิี�นสู่�วนด้งกล�าวที�มีท้�งความแข็้งแรงและความทนทานสู่่ง ผสู่มผสู่าน
ก้บช่ีดปิ�คอ้ิพิ่ข้นาดมห้มาที�มีชีามร่ปห้วใจีท้�งสู่อิงด้าน และการบำาร่งร้กษาที�
ง�ายี ทำาให้เป็นอีิกคร้�งหน้�งที�เคร่�อิงจ้ีกรคลาสู่จีะชี�วยีให้ค่ณประหย้ีดต้นท่นรวม
ในการเป็นเจ้ีาข้อิง (Total Cost of Ownership หร่อิ TCO) QUADRANT 
EVOLUTION (ควอิดแรนท์ อีิโวล่ช้ี�น) อิยี�างเห็นได้ช้ีด บริษ้ทได้มีการทดสู่อิบ
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เคร่�อิงอ้ิด โดยีทำาการอ้ิดว้สู่ด่ถ้ง 40,000 ก้อิน ซ้ี�งการทดสู่อิบด้งกล�าวน้�นได้
รวมการทดสู่อิบภัายีใต้สู่ภัาพิ่การทำางานที�สู่่ดโหดไว้ด้วยี พิ่บว�าการอิอิกแบบ
ใหม�และการใช้ีชิี�นสู่�วนที�มีความทนทานต�อิการสู้่กหรอิชี�วยีลดอ้ิตราการสู้่กหรอิ
ได้สู่่งสู่่ดถ้ง 40 เปอิร์เซ็ีนต์

การต่ิอุพ่ื้วังแลูะการใช้งานที�ก้าวัไกลูไปกว่ัาเก่า

การใช้งานห่น้าจิอุที�เรียบง่าย

เคร่�อิงอ้ิดก้อินเหลี�ยีมร่�น QUADRANT 5300 EVOLUTION (ควอิด
แรนท์ 5300 อีิโวล่ช้ี�น)) มีการอิอิกแบบสู่�วนห้วรถและโครงด้านหน้าใหม�ท้�ง
ช่ีด ในข้ณะที�ร่�น QUADRANT 5200 EVOLUTION (ควอิดแรนท์ 5200 
อีิโวล่ช้ี�น)) และ 4200 EVOLUTION (4200 อีิโวล่ช้ี�น)) มีเฉพิ่าะช่ีดโครง
ต�อิพิ่�วงเท�าน้�นที�มีการเปลี�ยีนใหม� ซ้ี�งเพิิ่�มตำาแหน�งต�อิพิ่�วงข้อิงห�วงคานลาก
หร่อิ K80 ช่ีดข้าต้�งไฮัดรอิลิกข้อิงร่�น QUADRANT EVOLUTION (ควอิดแร
นท์ อีิวาล่ช้ี�น) เป็นแบบสู่อิงจ้ีงหวะ ติดต้�งมาในต้วโครงต�อิพิ่�วง และมีความ
ยีาวมากกว�าร่�นก�อินหน้า ห้วค็อิปเปอิร์ ข้อิง Kennfix ที�มีมาให้เป็นอ่ิปกรณ์
มาตรฐานทำาให้การต�อิสู่ายีไฮัดรอิลิกได้อิยี�างง�ายีดายี

ต้่เช่ีอิกใหม�ได้ร้บการปร้บปร่งเพิิ่�มเติมให้ผ้่ใช้ีงานสู่ะดวกสู่บายียิี�งข้้�น โดยี
ช่ีดเบรคเช่ีอิกและตาไก�ร้อิยีเช่ีอิกสู่ามารถสู่วิงอิอิกและสู่ามารถล็อิกให้อิย่ี�ก้บ
ที�ได้เพีิ่ยีงย่ีนข้้างเคร่�อิงอ้ิดก็สู่ามารถม้ดปมเช่ีอิกได้โดยีไม�ต้อิงใช้ีบ้นได เบรค
เช่ีอิกสู่ามารถปร้บต้�งได้เพีิ่ยีงย่ีนในตำาแหน�งเดียีวก้นโดยีไม�ต้อิงใช้ีเคร่�อิงม่อิ
เพิิ่�มเติม ชี�วยีประหย้ีดเวลาและเพิิ่�มความปลอิดภ้ัยีในการทำางาน ถ้งนำ�าล้าง
ม่อิ 10 ลิตรมีมาให้เป็นอ่ิปกรณ์มาตรฐานสู่ำาหร้บผ้่ใช้ีงานล้างม่อิหล้งเสู่ร็จี
สิู่�นการปร้บต้�งต�างๆ

นอิกจีากนี�ย้ีงมีฟังก์ช้ีนเสู่ริมใหม�ที�น�าจีะเป็นที�โปรดปรานข้อิงผ้่ใช้ีงาน
หลายีๆ คนและเป็นประโยีชีน์ต�อิคนข้้บเป็นอิยี�างมากค่อิ สู่ะพิ่านท้ายีสู่ามารถ
เปิด-ปิดได้จีากห้อิงคนข้้บโดยีไม�ต้อิงล่กอิอิกจีากที�น้�ง ทำาให้สู่ามารถด้นก้อิน
ฟางหร่อิใบอ้ิอิยีก้อินสู่่ดท้ายีอิอิกจีากเคร่�อิงอ้ิดโดยีไม�จีำาเป็นต้อิงเสีู่ยีเวลาล่ก
อิอิกจีากที�น้�งเพ่ิ่�อิไปใช้ีค้นบ้งค้บด้านข้้างห้อิงอ้ิดก้อินอีิกต�อิไป

แผงควบค่มอิิเล็กทรอินิกส์ู่ข้อิงร่�น QUADRANT EVOLUTION  
(ควอิดแรนท์ อีิโวล่ช้ี�น)) ได้ร้บการปร้บปร่งใหม� สู่ามารถใช้ีงานได้ผ�านหน้า
จีอิ CEMIS 700 CEBIS หร่อิหนา้จีอิอ่ิ�นๆ ที�ใช้ีได้ก้บแผงควบค่มระบบปฏิิบ้ติ
การ ISOBUS มีสู่อิงเมน่การทำางานและการต้�งค�าสู่ามช่ีดให้เล่อิกใช้ี พิ่ร้อิม
เปลี�ยีนหน้าจีอิการใช้ีงานใหม�ให้อิ�านง�ายีและเข้้าถ้งเมน่ต�างๆ ได้รวดเร็วยิี�งข้้�น 
ในโหมดอ้ิตโนม้ติ หน้าจีอิจีะแสู่ดงสู่มรรถนะการทำางานข้อิงเคร่�อิงจ้ีกรฯ ซ้ี�ง
จีะแสู่ดงค�าเฉลี�ยีข้อิงนำ�าหน้กก้อินฟางและแรงอ้ิดฟางโดยีอ้ิตโนม้ติ นอิกจีาก
นี�ผ้่ใช้ีงานย้ีงสู่ามารถตรวจีสู่อิบอ่ิณหภ่ัมินำ�าม้นและระด้บนำ�าม้นได้บนหน้าจีอิ
ตลอิดเวลา ระบบกล้อิง PROFI CAM 4 อ่ิปกรณ์เสู่ริมใหม� ที�สู่ามารถสู้่�ง
ซ่ี�อิหน้าจีอิแสู่ดงผลเพิิ่�มได้ ชี�วยีให้ผ้่ใช้ีงานมอิงเห็นสู่�วนการทำางานต�างๆ ไม�ว�า
จีะเป็นสู่�วนเคร่�อิงม้ดปม สู่�วนสู่ะพิ่านท้ายี หร่อิท้�งบริเวณด้านหล้งแทรกเตอิร์
และเคร่�อิงอ้ิดเม่�อิข้้บถอิยีหล้ง ค่ณม้�นใจีได้ว�าจีะได้ร้บท้�งเร่�อิงความสู่ะดวก
สู่บายีและความปลอิดภ้ัยี

The CLAAS QUADRANT is Germany’s top-selling square baler. 
For the 2022 product year, the QUADRANT 5000 and QUADRANT  
4200 series have been given a comprehensive technical upgrade 
along with the additional designation EVOLUTION.

Harsewinkel/Metz, 5 August 2021. CLAAS 
has re-engineered its QUADRANT 
square balers for increased output 

and maximum durability.  Among other 
things, the new QUADRANT EVOLUTION 
now has a new HD pick-up.

New pick-up with two cam tracks

The highlight of the QUADRANT EVOLUTION is the new 
HD pick-up with two cam tracks. This unique design guarantees  
maximum torsional resistance and exceptional robustness.  
Furthermore, wear costs have been reduced by increasing the 
use of highly resilient components borrowed from the CLAAS 
JAGUAR pick-up and by reworking and strengthening bearings, 
intake panels and other parts. This has the added bonus of 
smoother running with reduced noise levels.

The mechanically driven pick-up with five rows of tines 
and 18 double tines per row has also been tweaked to increase 
throughput and further improve raking quality. The extra row of 
tines allows the pick-up to rotate more slowly, while the speed of 
the POWER FEEDING SYSTEM (PFS) roller has been increased. 
The feed roller has also been given extra paddles which can be 
removed when harvesting long-stalked crops. The spring-mounted  
PFS feed roller compensates for uneven swaths. The overall 
objective of the innovations is to enhance raking performance 
and throughput while ensuring gentle, loss-free crop pick-up. To 
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Optimised bale chamber with additional HD 
components

Simplified terminal operation

Hitching and handling improved

The bale chamber has also undergone performance- 
enhancing modifications. The top section incorporating the header 
plate and side panels has been redesigned and strengthened 
to produce an even better bale shape and slightly higher bale 
density. Furthermore, factory-fitted side knives and deflectors 
are available to reduce material build-up in the ram guide area 

Changes have been made to the electronic control panel of 
the QUADRANT EVOLUTION, which is accessed via CEMIS 700, 
CEBIS or any other ISOBUS-compatible terminal. Just two working 
menus and three settings menus provide a better overview and 
rapid navigation. In auto mode the machine capacity utilisation 
is displayed based on average bale weight and baling pressure. 
In addition, the driver can now monitor the oil temperatures and 
oil levels in the terminal at all times. Thanks to an optional PROFI 
CAM 4 camera – with additional display on 
request – the driver can also keep an eye on 
working areas such as the knotters, the bale 
chute or the entire area behind the tractor-baler 
combination when reversing. Comfort and 
safety have been enhanced in equal measure.

The QUADRANT 5300 EVOLUTION has a completely 
new front frame and headstock, while the QUADRANT 5200  
EVOLUTION and 4200 EVOLUTION only have a new hitch frame. 
This provides additional hitching positions for drawbar eyes or 
K80. The hydraulic stand of the new QUADRANT EVOLUTION 
is double-acting, longer than the previous generation and built 
into the hitch frame. Standard Kennfix quick-release couplers 
make it easy to connect the hydraulic lines.

Modifications to the twine boxes have also made life easier 
for the operator. The twine guide swings out and can be locked 
in position. This means that the twine can be threaded when 
standing beside machine without having to use a stepladder. The 
twine brakes can be adjusted from the same standing position 
without needing tools. This saves time and increases workplace 
safety. A 10 l hand-washing tank is provided as standard for the 
driver to use after completing any adjustments.

There’s a new optional function that is sure to go down 
well with drivers too: the bale ramp can be opened and closed 
hydraulically from the comfort of the cab, so no need to step 
down. This function also enables the final bale to be ejected 
from the driver’s seat, again eliminating the need to step down 
from the cab and actuate the lever beside the bale chamber.

handle the higher throughput volumes, the release torque on the 
friction clutch has been increased to 1,600 Nm and the diameter 
of the pick-up main drive shaft has been enlarged. Semiautomatic 
chain tensioning ensures reliable pick-up drive and automatic 
lubrication and a 6.3 l oil reservoir is available as standard.

when baling straw, maize or sugarcane – further increasing  
operational safety and reducing the cleaning effort.

The automatic baling pressure control (APC) responds even 
more rapidly – and even more sensitively – to twine tension or 
load in the intake area.

The use of additional Hardox HD components (some standard 
and others optional) – such as HD bearings for the ram guide 
with up to four times the service life – has further reduced wear 
in the bale chamber, knotter area and intake. Thanks to these 
extremely robust and durable components combined with the 
massive pick-up with cam track on both sides and the simplified 
maintenance, the TCO (total cost of ownership) of the QUADRANT  
EVOLUTION has been greatly reduced once again. In an  
internal test involving 40,000 bales per machine under extreme 
conditions in some cases, the new design combined with the 
more wear-resistant components was found to reduce wear by 
up to 40 percent.

สู่อิบถามข้้อิม่ลเพิิ่�มเติม
www.claas.co.th (ภัาษาไทยี)
Facebook@CLAAS.SouthEastAsia
Instagram@claas_sea
Line@claas.sea
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ถ้งไซีโลคอินกรีตสู่่งตระหง�านประมาณ 12 ช้ี�น เชี�นเดียีวก้บถ้งและเร่อิ
ข้นาดเลก็กว�า ทำาหน้าที�จ้ีดเก็บเมล็ดพ่ิ่ชีท้�งหมดนี�ก�อินที�จีะสู่�งในต้่สิู่นค้าบนเร่อิ
บรรท่กสิู่นค้าข้นาดใหญ่� การจ้ีดการปรมิาณใหญ่�ข้นาดนี�ต้อิงอิาศ้ยีข้้อิม่ลการ
ว้ดระด้บที�แม�นยีำาและเช่ี�อิถ่อิได้เพ่ิ่�อิให้เมล็ดพ่ิ่ชีเคล่�อินที�ไปเร่�อิยีๆ และการ
ทำางานเป็นไปด้วยีความราบร่�น

ด้วยีถ้งไซีโล แทงค์ และจ่ีดข้้อิม่ลตรวจีว้ดระด้บมากกว�า 90 ตำาแหน�ง 
การใช้ีเซ็ีนเซีอิร์ค้นหาที�เหมาะสู่มสู่ำาหร้บท่กการใช้ีงานจ้ีงถ่อิเป็นเร่�อิงท้าทายี 
แต�โชีคดีที�เจ้ีาหน้าที�อิำานวยีการสู่ามารถทำางานร�วมก้บเคร่�อิง VEGA ได้
โดยีตรงเพ่ิ่�อิทดสู่อิบเซ็ีนเซีอิร์ว้ดระด้บเรดาร์แบบไร้สู้่มผ้สู่ VEGAPULS 69 
ที�มีเทคโนโลยีี 80 GHz

โรงงานสู่�งอิอิกธ้ญ่พ่ิ่ชีในเข้ตตะว้นตกเฉียีงเหน่อิข้อิงมหาสู่ม่ทรแปซิีฟิก
เคยีใช้ีเซ็ีนเซีอิร์ว้ดระด้บล่กดิ�งแบบเคร่�อิงกลหร่อิโยีโยี� ซ้ี�งปล�อิยีนำ�าหน้กที�ติดอิย่ี�

ท�าเรือุพื้อุรต์ิแลูนดิ์ที์�ตัิ�งอุยู่ในรฐัโอุเรกอุน เปน็
ท่าเรือุอัุนดัิ์บห่นึ�งในสิห่รัฐอุเมริกาสิำาห่รับการ

ส่ิงอุอุกข้าวัสิาลีู โดิ์ยมีข้าวัสิาลีูแลูะธัญ่พืื้ชอืุ�นๆ ประมาณ 
350,000 ตัินได้ิ์รับการขนถ่ายผู่้านโรงงานส่ิงอุอุกแห่่ง
เดีิ์ยวัทุกเดืิ์อุน

VEGAPULS 69 เซ็ีนเซีอร์ื่วั้ดิรื่ะดัิบเรื่ดิาร์ื่
แบบไร้ื่สัุมผัสุพร้ื่อมเทคโนโลิยี 80 GHz
VEGAPULS 69 non-contact radar level
measurement sensor with 80 GHz technology

การเพิื้�มการดูิ์แลูรักษาเซ็ึ่นเซึ่อุร์วััดิ์ระดัิ์บเครื�อุงกลูให้่มากขึ�น

ก้บสู่ายีเคเบิลลงไปสู้่มผ้สู่ที�พ่ิ่�นผิวข้อิงผลิตภ้ัณฑ์์ แล้วม้วนกล้บใหม� อ่ิปกรณ์
อิิเล็กทรอินิกส์ู่แบบเซ็ีนเซีอิร์จีะติดตามเวลาที�ใช้ีในการดำาเนินการด้งกล�าวจีน
เสู่ร็จีสิู่�นและคำานวณค�าการว้ดระด้บให้

วิธีการทำางานข้อิงเซ็ีนเซีอิร์นี�ใช้ีได้ผลดีในทางทฤษฎี แต�เม่�อิเวลาผ�าน
ไป ความแม�นยีำาในการว้ดและความน�าเช่ี�อิถ่อิจีะเริ�มลดลง เน่�อิงจีากชิี�นสู่�วน
เคร่�อิงกลภัายีในเซีน็เซีอิรมี์การสู้่กหรอิ จ้ีงทำาให้เกิดความเปลี�ยีนแปลงระยีะเวลา
ในการม้วนและคลายีสู่ายีได้ ซ้ี�งอิาจีสู่�งผลต�อิความแม�นยีำาข้อิงการว้ดระยีะ ที�
โรงงานสู่�งอิอิกด้งกล�าว จีะเกดิเหต่การณที์�สู่ายีเคเบลิเซ็ีนเซีอิร์พ้ิ่นก้นเป็นประจีำา
เม่�อิสู้่มผ้สู่ก้บผลิตภ้ัณฑ์์ที�ทำาการว้ด สู่�งผลให้เซ็ีนเซีอิร์ทำางานล้มเหลว

เชี�นเดียีวก้น ที�โรงงานแห�งนี� พิ่น้กงานซี�อิมบำาร่งต้อิงตรวจีสู่อิบเซีน็เซีอิร์
แต�ละต้วแยีกก้นเป็นกิจีว้ตรและเข้ยี�าสู่ายีเคเบิลแรงๆ เพ่ิ่�อิทำาให้ฝ่ั�นหร่อิสิู่�ง
สู่กปรกอิอิกจีากต้วเคร่�อิงเซ็ีนเซีอิร์ การหย่ีดซี�อิมบำาร่งตามกำาหนดเวลาเหล�า
นี�ไม�เพีิ่ยีงแต�เพิิ่�มความเสีู่�ยีงในชีีวิตข้อิงพิ่น้กงานให้มากข้้�น เม่�อิพิ่วกเข้าต้อิง
ปีนข้้�นไปบนยีอิดข้อิงถ้งไซีโลบ�อิยีๆ แต�โรงงานย้ีงต้อิงเสู่ียีค�าใช้ีจี�ายีเพิ่ิ�มเติม
อีิกประมาณ 50,000 ดอิลลาร์ต�อิปี
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The Port of Portland, located in the state of 
Oregon, is the number one port in the United  

States for wheat exports. Roughly 350,000 
tons of wheat and other grains move through 
a single export facility every month.

ถ้งไซีโลคอินกรีตข้นาดใหญ่�ที�ใช้ีระยีะทางมากในการว้ดถ่อิเป็นงานที�ยีาก
ที�สู่่ด ที�แยี�ยิี�งไปกว�าน้�น ย้ีงมีฝ่ั�นผง โดยีเฉพิ่าะอิยี�างยิี�งในระหว�างการเติมและ
เทธ้ญ่พ่ิ่ชี นอิกจีากนี� เมล็ดธ้ญ่พ่ิ่ชี เชี�น ข้้าวสู่าลี ถ้�วเหล่อิง และข้้าวโพิ่ด
สู่ามารถทำาให้เกิดการสู้่กหรอิข้อิงเซ็ีนเซีอิร์ได้อีิกด้วยี

เพ่ิ่�อิเอิาชีนะความท้าทายีเหล�านี� VEGA จ้ีงข้อิแนะนำา VEGAPULS 69 
ซ้ี�งเป็นเซ็ีนเซีอิร์เรดาร์แบบไร้สู้่มผ้สู่ที�อิอิกแบบและสู่ร้างข้้�นโดยีเฉพิ่าะสู่ำาหร้บ
การว้ดระด้บข้อิงแข็้งจีำานวนมาก เชี�นเดียีวก้บเซ็ีนเซีอิร์เรดาร์ต้วใหม�อ่ิ�นๆ 
อ่ิปกรณชิ์ี�นนี�ใช้ีความถี�ในการสู่�งสู้่ญ่ญ่าณที� 80 GHz ซ้ี�งเป็นการก้าวกระโดด
คร้�งใหญ่�จีากร่�นก�อินที�ใช้ีความถี� 26 GHz ด้วยีความถี�ในการสู่�งสู้่ญ่ญ่าณที�สู่่ง
ข้้�น เซ็ีนเซีอิร์เรดาร์นี�จ้ีงมีม่มลำาแสู่งที�ให้โฟก้สู่มากกว�า ทำาให้สู้่ญ่ญ่าณย้ีอิน
กล้บแรงกว�าเดิมเพ่ิ่�อิการว้ดที�แม�นยีำาและเช่ี�อิถ่อิได้มากข้้�น

VEGAPULS 69 มีชี�วงการว้ดสู่่งสู่่ด 393 ฟ่ต (120 เมตร) สู่ามารถว้ด
ระยีะถ้งไซีโลที�ใหญ่�ที�สู่่ดได้ท้�งหมดในไซีต์งานอิยี�างง�ายีดายี โดยีพ่ิ่�นฐานแล้ว 
คล่�นวิทย่ีไมโครเวฟที�ใช้ีในการว้ดจีะ “มอิงเห็น” ฝ่ั�นในอิากาศ และซีอิฟต์แวร์
เซ็ีนเซีอิร์ภัายีในจีะไม�สู่นใจีสิู่�งใดๆ ที�อิาจีสู่ะสู่มอิย่ี�ที�ด้านหน้าข้อิงเสู่าอิากาศ 

มีีเซ็็นเซ็อ้ร์เรดิ์�ร์ VEGAPULS 69 สีำเหลืือ้งสำดิ์ใสำพร้อ้มีเทคุโนโลืยี 80 GHzตั�งอ้ย่่บนถัังไซ็โลืหลื�ยตัว ก�รเชื�อ้มีต่อ้หน้�แปลืนทำ�ให้ติดิ์ตั�งง่�ยยิ�งข้ึ้�น

เซ็ึ่นเซึ่อุร์วััดิ์ระดัิ์บเรดิ์าร์แบบไร้สัิมผัู้สิพื้ร้อุมเทคโนโลูยี 80 GHz

แม้จีะมีข้้อิบกพิ่ร�อิง แต�เซ็ีนเซีอิร์ล่กดิ�งก็เป็นเทคโนโลยีีการว้ดระด้บที�ดี
ที�สู่่ดที�ผ้่ปฏิิบ้ติงานจีะค้นพิ่บได้ในข้ณะน้�น แต�ด้วยีค�าใช้ีจี�ายีที�เพิิ่�มข้้�นและความ
ไว้วางใจีในเซ็ีนเซีอิรด้์งกล�าวที�ลดน้อิยีลง ก็ถ้งเวลาที�จีะอ้ิพิ่เกรดเทคโนโลยีีการ
ว้ดระด้บใหม�อีิกคร้�ง ในข้ณะเดยีีวก้น VEGA ไดข้้อิให้โรงงานด้งกล�าวมาเรยีีน
ร้่เพิิ่�มเติมเกี�ยีวก้บกระบวนการข้อิงตนเอิง

สู่ะอิาดเซี็นเซีอิร์ใหม�เป็นประจีำา นอิกจีากน้�น เซ็ีนเซีอิร์ VEGAPULS 69 
เช่ี�อิมต�อิก้บระบบสู่ินค้าคงคล้งที�มีอิย่ี�อิยี�างง�ายีดายี ด้งน้�นผ้่ปฏิิบ้ติงานจ้ีงได้
ร้บข้้อิม่ลด้านระด้บสิู่นค้าคงคล้งแบบเรยีีลไทมโ์ดยีไม�มข้ี้อิผิดพิ่ลาดหร่อิความ
ล้มเหลวที�เกิดข้้�นเร่�อิยีๆ จีากเทคโนโลยีีในอิดีต

ความสู่ำาเร็จีข้อิงโรงงานสู่�งอิอิกธ้ญ่พ่ิ่ชีในพิ่อิร์ตแลนด์ข้้�นอิย่ี�ก้บการ
ดำาเนินงานอิยี�างมีประสิู่ทธิภัาพิ่และราบร่�น ผ้่ปฏิิบ้ติงานจีำาเป็นต้อิงร้่ว�ามี
สิู่นค้าคงคล้งใดบ้างในชี�วงเวลาหน้�ง และน้�นจีะต้อิงเริ�มต้นด้วยีการว้ดระด้บ
ที�แม�นยีำา เม่�อิถ้งเวลาต้อิงอ้ิพิ่เกรดเคร่�อิงม่อิข้อิงตน ผ้่ปฏิิบ้ติงานจีะพิ่ยีายีาม
หาทางเล่อิกที�ดีที�สู่่ด

การค้นหาเซ็ีนเซีอิร์ว้ดระด้บที�เหมาะสู่มอิาจีถ่อิเป็นงานที�ท้าทายี เทคโนโลยีี
การว้ดระด้บต�างๆ ผ้่ผลิตเคร่�อิงม่อิว้ด และความต้อิงการเฉพิ่าะข้อิงท่กการ
ใช้ีงานอิาจีด่เป็นเร่�อิงง�ายี อิยี�างไรก็ตาม ผ้่เชีี�ยีวชีาญ่ด้านการว้ดระด้บเป็น
ทร้พิ่ยีากรข้้อิม่ลที�ทรงค่ณค�า และการปร้กษาก้บผ้่เชีี�ยีวชีาญ่เหล�านี�จีะทำาให้
กระบวนการทำางานง�ายีข้้�นและใช้ีเวลาน้อิยีลง

ด้วยีการทำางานร�วมก้บผ้่เชีี�ยีวชีาญ่ด้านการว้ดระด้บที� VEGA ผ้่ปฏิิบ้ติ
งานจีะได้เรียีนร้่เกี�ยีวก้บการว้ดระด้บแบบไร้สู้่มผ้สู่ด้วยีเทคโนโลยีีเรดาร์ความถี� 
80 GHz ความเก�งกาจี ความแม�นยีำา และความน�าเช่ี�อิถ่อิข้อิง VEGAPULS 
69 ทำาให้โรงงานแห�งนี�ใช้ีแนวทางเดียีวก้นที�เข้้าก้บท่กคน 

ข้ณะนี� เมล็ดธ้ญ่พ่ิ่ชีกำาล้งเคล่�อินที�เข้้าและอิอิกจีากท�าเร่อิพิ่อิร์ตแลนด์
อิยี�างราบร่�นมากกว�าที�เคยีเป็นมา

ค้นห่าวิัธีแก้ปัญ่ห่าในการวััดิ์ระดัิ์บ

อีิกท้�งเซ็ีนเซีอิร์อิิเล็กทรอินิกส์ู่ไม�มีชิี�นสู่�วนกลไก ทำาให้แทบไม�ต้อิงด่แลบำาร่ง
ร้กษาใดๆ เพิิ่�มเติมอีิกเลยี

ข้้อิม่ลจีำาเพิ่าะทางเทคนิคข้อิง VEGAPULS 69 เกินขี้ดจีำาก้ดข้อิงข้้อิ
กำาหนดท่กประการสู่ำาหร้บการว้ดแต�ละระด้บในโรงงานสู่�งอิอิกเมล็ดพ่ิ่ชี และ
เน่�อิงจีากเรดาร์ความถี� 80 GHz มีประว้ติความสู่ำาเร็จีที�พิิ่สู่่จีน์แล้วในโรงงาน
เมล็ดพ่ิ่ชีแห�งอ่ิ�นๆ ผ้่ปฏิิบ้ติงานจ้ีงเล่อิกที�จีะเพิิ่�มค่ณภัาพิ่การตรวจีว้ดระด้บให้
ถ้งเก่อิบ 100 ระด้บในโรงงานข้อิงตน

เม่�อิติดต้�งเซ็ีนเซีอิร์เรดาร์ใหม�แต�ละเคร่�อิง โรงงานสู่�งอิอิกเมล็ดพ่ิ่ชีใน
พิ่อิร์ตแลนด์ก็เริ�มได้ร้บประโยีชีน์จีากเทคโนโลยีีเรดาร์ความถี� 80 GHz และ
เม่�อิเรดาร์ท่กต้วทำางาน โรงงานเหล�านี�ย้ีงค้นพิ่บวิธีการที�เซี็นเซีอิร์ข้นาดเล็ก
เหล�านี�จีะชี�วยีในกระบวนการทำางานข้อิงโรงงานต�อิไปอีิกด้วยี

ด้วยีเหต่นี� ค�าใช้ีจี�ายีในการบำาร่งร้กษาจ้ีงลดลงอิยี�างมากท่กคร้�งหล้งจีาก
ติดต้�งโปรแกรมเรดาร์ และพิ่น้กงานไม�จีำาเป็นต้อิงตรวจีสู่อิบหร่อิทำาความ

Towering concrete silos approximately 12 stories tall, as well 
as smaller tanks and vessels, store all this grain before it’s shipped 
in bulk cargo containers on large cargo ships. Managing this kind 
of volume requires accurate, reliable level measurement data to 
keep the grains moving and the operation running smoothly.
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This grain export facility in the Pacific Northwest had been 
using mechanical plumb bob, or yo-yo, level sensors, which drop 
a weight attached to a cable down to the product surface, then 
reel it back in. The sensor electronics track the time it takes to 
complete this and calculates a level measurement.

This sensor’s method of operation works well in theory, 
but over time, measurement accuracy and reliability begin to  
deteriorate. As the mechanical parts within the sensor experience 
wear and tear, it can change the timing of the cable reeling and 
unreeling, which can affect the accuracy of the measurement. 
At this export facility, the sensor cable regularly became tangled 
when it made contact with the product it was supposed to be 
measuring, resulting in a sensor failure.

At the export grain facility, it had become routine for  
maintenance employees to check each sensor individually and hit 
the cable to knock any dust or buildup from it. These scheduled 
maintenance breaks not only put employees at additional risk 
as they climbed to the top of the silos so often, but it was also 
costing an additional estimated $50,000 every year.

Despite their shortcomings, the plumb bob sensors were the 
best level measurement technology operators had found at the 
time. But with costs adding up and trust in the sensors dwindling, 
it was time to upgrade their level measurement technology. At 
about the same time, VEGA called the facility to learn more 
about their process.

The Portland grain export facility’s success depends on running  
their operation efficiently and smoothly. Operators need to know what  
inventory they have at any given time, and that begins with accurate  
level measurements. When it was time to upgrade their instrumentation,  
they put in the work to find the best solution for them.

Finding the right level measurement sensor can be a challenging  
process. It’s easy to get overwhelmed by the different level 
measurement technologies, the instrumentation manufacturers,  
and the specific needs of every application. A local level  
measurement expert is an invaluable resource, and consulting  
with one can make the process easier and less time-consuming. 

By working with the level measurement experts at VEGA,  
operators learned about non-contact level measurements 
with 80 GHz radar technology. The VEGAPULS 69’s versatility,  
accuracy, and reliability allowed the company to take a one-size-
fits-all approach. Now, grains are moving in and out of the Port 
of Portland more seamlessly than ever.

Some of the most difficult level measurements at the grain 
exporter were massive concrete silos with great distances to 
measure. To add to the difficulty, dust was common, especially 
during filling and emptying. Plus, grains like wheat, soybeans, 
and corn can be abrasive, placing additional wear and tear on 
any contact measurement sensors.

To overcome all these challenges, VEGA suggested the 
VEGAPULS 69, a non-contact radar sensor specifically designed 
and built for bulk solids level measurement. Like other modern 
radar sensors, it uses a transmission frequency of 80 GHz – a 
big leap forward from its 26 GHz predecessors. With a higher 
transmission frequency, modern radar sensors have a more  
focused beam angle, which provides a stronger return signal for 
a more reliable and accurate measurement.

The VEGAPULS 69 has a measurement range of up to 393 
feet (120 meters), easily capable of measuring the entire span 
of the largest silos at the site. The radio microwaves used to 
achieve a measurement essentially “see through” any dust in 
the air, internal sensor software ignores any product that may 
build up on the face of the antenna, and the electronic sensor 
has no mechanical parts, which nearly eliminates any upkeep 
or maintenance.

The technical specifications of the VEGAPULS 69 easily  
exceeded every requirement for each level measurement  
application at the export grain facility, and because the 80 GHz radar  
has a proven track record of success at other grain plants, operators  
chose to upgrade the nearly 100 level measurements in their facility.

As each new radar sensor was installed, the Portland grain 
export facility began to experience the benefits of 80 GHz radar 
technology. With every radar up and running, they continue to 
discover ways these small sensors have helped their process.

Maintenance and upkeep costs dropped significantly after 
every radar was installed and programmed. Personnel didn’t need 
to regularly inspect or clean the new sensors. The VEGAPULS 69  
sensors easily connected to their existing inventory system, so 
operators are receiving real-time inventory levels without the regular  
errors or failures they received with the previous technology.

More information available at

www.vega.com/vegapuls.

The VEGAPULS 69 non-contact radar level sensor for solids is easy to wire and program for bulk 

solids measurements.

Maintaining mechanical level measurement 
sensors adds up

Non-contact radar level measurements 
with 80 GHz technology

Researching level measurement solutions

With more than 90 silos, tanks, and level measurement data 
points, finding the right sensor for every application proved to 
be a challenge. Fortunately, facility operators were able to work 
directly with VEGA to test a VEGAPULS 69 non-contact radar 
level measurement sensor with 80 GHz technology.
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น ายีนเรนธรา โมดี นายีกร้ฐมนตรีอิินเดียี กล�าวแถลงในว้นรำาล้กการประกาศอิิสู่รภัาพิ่ข้อิงอิินเดียี
ว�า อิินเดยีีใช้ีจี�ายีเงนิมากกว�า 12 แสู่นลา้นร่ปีในการนำา
เข้้าพิ่ล้งงาน และการผลิตพิ่ล้งงานในประเทศจีะเป็น
นโยีบายีที�มีความสู่ำาค้ญ่สู่่งสู่่ดสู่ำาหร้บประเทศ ซ้ี�งการลด
การใช้ีเช่ี�อิเพิ่ลิงฟอิสู่ซิีลและกลย่ีทธการลดก๊าซีคาร์บอิน
จีะต้อิงให้ความสู่ำาค้ญ่ในท้นที ด้งที�เน้นไว้ในรายีงานการ
ประเมินคร้�งที�หก (AR6) ข้อิงคณะกรรมการระหว�าง
ร้ฐบาลว�าด้วยีการเปลี�ยีนแปลงสู่ภัาพิ่ภ่ัมิอิากาศหร่อิไอิ
พีิ่ซีีซีี รายีงาน AR6 ได้ชีี�แนะว�ากลย่ีทธ์การบรรเทาผลก
ระทบน้�นสู่ามารถปอ้ิงก้นความเสีู่�ยีงไดแ้ละจีะไม�สู่�งผล
เสีู่ยีต�อิสิู่�งแวดล้อิม 

With the Climate Crisis On, E10 Might Be India’s 
Ethanol-Blending Sweet Spot

E10 อาจุช่ว้ยการื่ผลิิตเอทานอลิในอินเดีิย ท่ามกลิาง
วิ้กฤตสุภัาพอากาศ

หน้�งในกลย่ีทธ์ด้งกล�าวที�ม้กได้ร้บการพิิ่จีารณาในอิินเดียี 
เพ่ิ่�อิบรรล่ความม้�นคงด้านพิ่ล้งงานและการลดกา๊ซีคารบ์อินค่อิ
การใช้ีเช่ี�อิเพิ่ลงิชีีวภัาพิ่ อิยี�างไรกต็าม ควรมกีารประเมนิอิยี�าง
รอิบคอิบเพิ่่�อิให้แน�ใจีว�าผลดมีีมากกว�าผลเสู่ยีีที�ตามมา

เช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่สู่ามารถผลิตได้จีากพ่ิ่ชีผลที�ปล่กโดยี
เฉพิ่าะในไร�นา (เรียีกว�า เช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ร่�นแรกหร่อิเช่ี�อิ
เพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ 1G) หร่อิจีากซีากพ่ิ่ชีและข้อิงเสีู่ยี (เรียีกว�า 
เช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ร่�นที�สู่อิงหร่อิเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ข้้�นสู่่ง 2G) 
นโยีบายีระด้บชีาติว�าด้วยีเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ปี 2561 ข้อิง
อิินเดียีมีการอ้ิางอิิงถ้งเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่หลายีประเภัทรวม
ถ้งเป้าหมายีการผสู่มไบโอิดีเซีลด้วยี อิยี�างไรก็ตาม จ่ีดเน้น
ข้อิงการดำาเนินการค่อิการผสู่มเอิทานอิลก้บนำ�าม้นเบนซิีน 
ประมาณการแนะนำาว�าการผสู่มเอิทานอิลเพิิ่�มข้้�นเป็น 5% 
ในปี 2562 และประมาณ 8% ในปี 2563-2564 อ่ิปทาน
สู่�วนใหญ่�มาจีากอ้ิอิยี ด้งน้�น ในอิินเดียี เช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่จ้ีง
มีความหมายีเดียีวก้นก้บเอิทานอิล 1G

แผนการดำาเนินงานข้อิงร้ฐบาลอิินเดียีในการผสู่มเอิทา
นอิลในปี 2563-2568 ซ้ี�งเปิดต้วในว้นสิู่�งแวดล้อิมโลก (5 
มิถ่นายีนที�ผ�านมา) มีแผนการเพิ่่�อิให้บรรล่เป้าหมายีการ
ผสู่มเอิทานอิล 20% (หร่อิ E20) ภัายีในปี 2568 โดยีใช้ี
อ้ิอิยีและอิาหารจีำาพิ่วกธ้ญ่พ่ิ่ชี ในข้ณะที�เช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ 1G 
ถ่กวิพิ่ากษ์วิจีารณ์อิยี�างตรงไปตรงมาว�า เป็นค่�แข้�งพ่ิ่ชีอิาหาร

สู่ำาหร้บที�ดินและแหล�งนำ�าที�เหมาะแก�การเพิ่าะปล่ก เน่�อิงจีาก
ในอิินเดียี อ้ิอิยีไม�ได้ปล่กเพ่ิ่�อิผลิตเอิทานอิลเป็นหล้ก เฉพิ่าะ
ผลพิ่ลอิยีไดจ้ีากการผลตินำ�าตาล (กากนำ�าตาล) และนำ�าอ้ิอิยี
ในปีที�เกินด่ลเท�าน้�นที�ใช้ีในการผลิตเอิทานอิล การเปลี�ยีน
นำ�าตาลที�เป็นสู่�วนเกิน ไปสู่่�การผลิตเอิทานอิลได้ค้่มครอิง
เกษตรกรและโรงงานนำ�าตาลจีากความผ้นผวนข้อิงราคา
นำ�าตาล และอิาจีเป็นประโยีชีน์ต�อิไปในปีที�นำ�าตาลเกินด่ล 
ความท้าทายีในการบรรล่เป้าหมายี E20 สู่ำาหร้บปี 2568 
(เอิทานอิลประมาณ 1,000 ล้านลิตร) ค่อิอ้ิอิยีจีำานวนหน้�ง
จีะต้อิงปล่กเพ่ิ่�อิการผลิตเอิทานอิลเพีิ่ยีงอิยี�างเดียีว ที�แยี�ไป
กว�าน้�นค่อิต้อิงใช้ีอิาหารจีำาพิ่วกธ้ญ่พ่ิ่ชีหร่อิผ้กเข้้าร�วมด้วยี 
ท้�งสู่อิงต้วเล่อิกด้งกล�าวไม�เหมาะสู่ม เพิ่ราะแบบแรกจีะนำา
ไปสู่่�การใช้ีนำ�ามากเกนิไปในพ่ิ่�นที�ที�ข้าดแคลนนำ�าอิย่ี�แล้ว และ
แบบหล้งจีะทำาลายีความม้�นคงด้านอิาหาร แม้ว�าจีะมีการ
ใช้ีธ้ญ่พ่ิ่ชีที�เกินหร่อิไม�ใช้ีแล้ว แต�สิู่�งที�ต้อิงให้ความสู่ำาค้ญ่ใน
ฐานะประเทศหน้�งอิย่ี�ที�การลดข้อิงเสีู่ยีให้น้อิยีที�สู่่ดด้วยีการ
ใช้ีสู่ถานที�จ้ีดเก็บที�ดีข้้�น นอิกจีากน้�น เทคโนโลยีียีานยีนต์
ย้ีงเป็นปัญ่หาอีิกประการหน้�งสู่ำาหร้บเป้าหมายี E20 ยีาน
พิ่าหนะที�มีอิย่ี�ในอิินเดียีไม�สู่ามารถใช้ีงานร�วมก้บเอิทานอิล 
E20 ได้ ประเด็นด้งกล�าวจ้ีงแย้ีงแนวคิดที�ว�าเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่
สู่ามารถนำามาใช้ีในรถยีนต์ที�มีอิย่ี�ในข้ณะนี�ได้ และทำาให้ความ
ได้เปรียีบข้อิงเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ที�ม้กพ่ิ่ดถ้งก้นบ�อิยีคร้�งกลายี
เป็นโมฆะที�ทำาให้การเปลี�ยีนไปใช้ีรถยีนต์ไฟฟ้าน้�นด่เหมาะ
สู่มกว�าในท้นที การผลิตรถสู่อิงล้อิและรถยีนต์ใหม�ที�เข้้าก้น
ได้ก้บเอิทานอิล E20 อิาจีนำาไปสู่่�ทางต้นด้านสิู่นทร้พิ่ย์ีและ
การใช้ีก๊าซีคาร์บอินในกรณีที�สู่มมติก้นว�ากล่�มการผลิตเหล�า
นี�จีะมีพิ่าหนะที�ใช้ีกระแสู่ไฟฟ้าเกิดข้้�นในเร็วๆ นี� ในทางกล้บ
ก้น รถยีนต์สู่�วนใหญ่�ที�มีอิย่ี�ในอิินเดียีในปัจีจ่ีบ้นมีเคร่�อิงยีนต์
กลไกที�เข้้าก้นได้ก้บเอิทานอิล E10 อิยี�างมาก น้�นค่อิเช่ี�อิเพิ่ลิง
ที�เป็นนำ�าม้น 90% และเอิทานอิล 10% ในแง�ข้อิงอ่ิปทาน 
เป้าหมายีเอิทานอิล E10 ภัายีในปี 2568 จีะต้อิงใช้ีเอิทา
นอิลประมาณ 550 ล้านลิตร ซ้ี�งสู่ามารถผลิตได้จีากอ้ิอิยีที�
มีอิย่ี�ท้�งหมดโดยีไม�ต้อิงเพิ่าะปล่กอ้ิอิยีเพิิ่�มแต�อิยี�างใด

ข้้อิเสีู่ยีประการหน้�งข้อิงเอิทานอิล E10 ค่อิ เน่�อิงจีาก 
E10 จีะใช้ีแทนนำ�าม้นได้น้อิยีกว�า E20 จ้ีงชี�วยีลดการประหย้ีด
การนำาเข้้านำ�าม้นดิบและการปล�อิยีก๊าซีคาร์บอินไดอิอิกไซีด์

ได้น้อิยีเม่�อิเทียีบก้บ E20 อิยี�างไรก็ตาม การเล่อิกใช้ีเอิทา
นอิล E10 อิาจีลดความเสีู่�ยีงบางอิยี�างได้ เชี�น ลมมรสู่่มที�
แปรปรวนและผลกระทบอิ่�นๆ ข้อิงการเปลี�ยีนแปลงสู่ภัาพิ่
ภ่ัมิอิากาศ (ตามที�อิธิบายีไว้ในรายีงาน AR6) เป็นต้น หาก
ไม�สู่ามารถปล่กอ้ิอิยีได้เพีิ่ยีงพิ่อิในปีใดปีหน้�งและยีานพิ่าหนะ
ท้�งหมดได้ร้บการปร้บให้ใช้ีแต�เอิทานอิล E20 การนำาเข้้าเอิ
ทานอิลอิาจีเป็นสิู่�งที�เลี�ยีงไม�ได้

กรณีที�กล�าวมาอิาจีข้้ดต�อิจ่ีดประสู่งค์หล้กประการหน้�ง
ข้อิงแผนการผสู่มเอิทานอิล น้�นค่อิ ความม้�นคงด้านพิ่ล้งงาน 
เอิทานอิล 2G เป็นอีิกทางเล่อิกหน้�งที�สู่ามารถหลีกเลี�ยีงปัญ่หา
บางอิยี�างเกี�ยีวก้บเอิทานอิล 1G ได้ อ่ิปสู่รรคสู่ำาค้ญ่ในการ
ผลิตเอิทานอิล 2G และเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ข้้�นสู่่งได้แก�ห�วงโซี�
อ่ิปทานข้อิงการจ้ีดสู่รรว้ตถ่ดิบชีีวมวล โดยีปกติ เพ่ิ่�อิให้เกิด
การประหย้ีดข้นาด จีำาเป็นต้อิงนำาเทคโนโลยีีไปใช้ีในระด้บที�
ใหญ่�ข้้�น แต�ในอิินเดียี เร่�อิงนี�อิาจีไม�เป็นความจีริง เน่�อิงจีาก
จีะตอ้ิงเกบ็สู่ารเคมชีีีวมวลที�ตกค้างจีากฟารม์ข้นาดเลก็จีำานวน
มากเพ่ิ่�อิสู่�งไปย้ีงโรงงานเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ ซ้ี�งวิธีด้งกล�าวอิาจี
ไม�มีประสิู่ทธิภัาพิ่พิ่อิเพีิ่ยีง

โรงงานชีีวมวลข้นาดเลก็ที�กระจีายีต้วอิอิกไปใกล้ไร�นา
หร่อิโรงงานชีีวมวลแบบเคล่�อินที�ได้อิาจีเป็นวิธีแก้ปัญ่หาที�ดี 
เน่�อิงจีากชีีวมวลที�ถ่กเผาไหม้ด้วยีความร้อินสู่ามารถข้นสู่�ง
ได้ง�ายีกว�าและย้ี�งย่ีนกว�าชีีวมวลดิบ ความก้งวลอีิกประการ
หน้�งค่อิกระบวนการผลติเอิทานอิล 2G น้�นใช้ีปริมาณนำ�ามาก 
ทำาให้การเพิ่าะปล่ก (อ้ิอิยี) แบบใช้ีนำ�าเปลี�ยีนไปเป็นการผลิต
เอิทานอิลแบบใช้ีนำ�าตามไปด้วยี

โดยีสู่ร่ป เอิทานอิล E10 มาถ้งจ่ีดที�น�าสู่นใจี ซ้ี�งทำาให้
มน่ษย์ีเราต้อิงตระหน้กถ้งประโยีชีน์ข้อิงการผสู่มเช่ี�อิเพิ่ลิงเอิ
ทานอิลจีากอ้ิอิยีและหลีกเลี�ยีงปัญ่หาความไม�ย้ี�งย่ีนเน่�อิงมา
จีากการข้าดแคลนนำ�า ความม้�นคงด้านอิาหาร ความเข้้าก้น
ไม�ได้ข้อิงร่ปแบบยีานพิ่าหนะที�มีอิย่ี� รวมท้�งการพ้ิ่�งพิ่าเอิทา
นอิล 2G เป็นต้น นอิกจีากการจีำาก้ดการผสู่มเอิทานอิลไว้
ที�ระด้บ E10 แล้ว อิินเดียีย้ีงต้อิงเปลี�ยีนจ่ีดเน้นและให้การ
สู่น้บสู่น่นเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ที�สู่ามารถใช้ีได้ในภัาคการข้นสู่�ง
ที�หาพิ่ล้งงานมาใช้ีได้ยีาก เชี�น การบินและการข้นสู่�งสิู่นค้า
ทางไกลอีิกด้วยี



In his Independence Day address to the 
nation, Prime Minister Narendra Modi 

mentioned India spends over Rs 12 lakh 
crore on importing energy, and that  
domestic energy production will be a 
policy priority for the country. Reduced 
fossil-fuel use and carbon mitigation 
strategies will also have to be prioritised 
immediately, as highlighted in the recently 
released Sixth Assessment Report (AR6) 
of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). AR6 recommends that our 
mitigation strategies be risk-proof and not 
adversely affect the environment. One 
such strategy often considered in India, 
towards achieving energy security and 
carbon mitigation, is the use of biofuels. 
However, it should be evaluated carefully 
to ensure that its benefits outweigh its 
negative consequences.

Biofuels can be produced from designated 
crops grown in fields (first-generation, or 1G, 
biofuels) or from crop residues and wastes 
(second-generation, or 2G, advanced biofuels). 
India’s 2018 National Policy on Biofuels mentions 
many types of biofuels, including a biodiesel 
blending target. However, the focus of imple-
mentation has been on blending ethanol with 
petrol. Estimates suggest that ethanol blending 
increased to 5% in 2019 and approximately 8% 
in 2020–2021. Most of the supply came from 
sugarcane. In India, therefore, biofuels have been 
synonymous with 1G ethanol.

The government’s Roadmap for Ethanol 
Blending in India 2020-2025, launched on World 
Environment Day (June 5), lays out a plan to 
achieve a 20% ethanol blending target (E20) by 
2025 using sugarcane and food grains. While 
1G biofuels are rightly criticised for competing 
with food crops for arable land and water 
resources, in India, sugarcane is not primarily 
grown for ethanol. Only the by-products of 
sugar production (molasses), and sugarcane 
juice in years of surplus, are used to produce 

ethanol. Diverting the excess sugar towards 
ethanol production has protected farmers and 
sugar mills from sugar price fluctuations and 
could continue to be beneficial in sugar-surplus 
years. The challenge in meeting the E20 target 
for 2025 (approximately 1,000 crore litres), 
however, is that extra sugarcane will need to 
be grown solely for ethanol production. Even 
worse, food grains or vegetables will have to be 
used. Both options are non-ideal. The former will 
lead to excessive withdrawal of water in already 
water-scarce areas, and the latter will undermine 
food security. Even if only the excess or wasted 
food grains are used, our focus as a country 
should be on minimising waste through better 
storage facilities. Another issue with the E20 
target is vehicle technology. Existing vehicles 
in India are not readily compatible with E20. 
This defeats the notion that biofuels can be 
used in existing vehicles, and invalidates their 
often-quoted advantage over an immediate 
shift to electric vehicles. Manufacturing new 
two-wheelers and cars compatible with E20 

could lead to stranded assets and carbon lock-
ins, assuming these segments are expected to 
be electrified soon. On the other hand, most 
existing vehicles in India today are materially 
compatible with E10 – i.e. fuel that is 90% petrol, 
10% ethanol. In terms of supply, an E10 by 2025 
target would demand around 550 crore litres of 
ethanol, which can be produced entirely from 
sugarcane without increasing cultivation.

One drawback is that since E10 would 
replace less petrol than E20, it will reduce sav-
ings on crude oil imports and carbon emissions 
compared to E20. However, opting for E10 could 
lower certain risks. For example, because of 
erratic monsoons and other impacts of climate 
change (as described in the IPCC’s AR6), if we 
can’t cultivate enough sugarcane in a particular 
year and all vehicles are tuned to run only on E20, 
we might have to resort to importing ethanol. 
This defeats one of the main purposes of the 
ethanol blending mandate: energy security. 2G 
ethanol is an alternative that could circumvent 
some issues with 1G ethanol. The main roadblock 
to producing 2G and advanced biofuels is the 
supply chain of biomass feedstock. Typically, to 
achieve economies of scale, technologies need 
to be deployed at larger scales. In India, this may 
not hold true because biomass residues would 
have to be collected from many small farms 
and transported to biofuel plants, which may 
not be efficient.

Smaller-scale plants spread out near fields 
or portable torrefaction units may be promising 
solutions as torrefied biomass can be trans-
ported more easily and sustainably than raw 
biomass. Another concern is that the 2G ethanol 
production process has a high water footprint, 
shifting the burden from water-intensive culti-
vation (of sugarcane) to water-intensive ethanol 
production.

E10 hits that sweet spot – where we re-
alise the benefits of sugarcane-based ethanol 
fuel-blending and avoid the unsustainability 
issues around water depletion, food security, 
existing vehicle incompatibility and dependence 
on 2G ethanol. In addition to restricting etha-
nol-blending to E10, India must also shift focus 
and support to biofuels that can be used in the 
hard-to-electrify transportation segments such 
as aviation and long-haul freight.
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บมจี.พีิ่ทีที โกลบอิล เคมิคอิล (PTTGC) และ 
บริษ้ท Cargill, Incorporated l ผ้่ถ่อิห้่นร�วมก้น

ใน บริษ้ท NatureWorks LLC ผ้่ผลิตพิ่ลาสู่ติกชีีวภัาพิ่ 
PLA อ้ินด้บหน้�งข้อิงโลก ร�วมสู่ร้างโรงงานพิ่ลาสู่ติก
ชีีวภัาพิ่แบบครบวงจีรแห�งใหม�ในประเทศไทยีพิ่ร้อิม
ใช้ีนำ�าตาลจีากอ้ิอิยีเป็นว้ตถ่ดิบ

PTTGC joins forces with Cargill to reveal  
NatureWorks to build giant Biopolymer plant

PTTGC ร่ื่ว้มม่อ Cargill เผย NatureWorks สุร้ื่าง
โรื่งงานพลิาสุติกชีว้ภัาพแบบครื่บว้งจุรื่แห่งใหม่

โดยีงานคร้�งนี� ได้ร้บเกยีีรตจิีาก พิ่ลเอิกประย่ีทธ์ จ้ีนทร์
โอิชีา นายีกร้ฐมนตร ีและร้ฐมนตรวี�าการกระทรวงกลาโหม 
และนายีสู่่พ้ิ่ฒนพิ่งษ์ พ้ิ่นธ์มีเชีาว์ รอิงนายีกร้ฐมนตรี และ
ร้ฐมนตรีว�าการกระทรวงพิ่ล้งงาน ร�วมแสู่ดงความยิีนดี

ดร.คงกระพ้ิ่น อิินทรแจี้ง ประธานเจี้าหน้าที�บริหาร 
บริษ้ท พีิ่ทีที โกลบอิล เคมิคอิล จีำาก้ด (มหาชีน) หร่อิ GC 
กล�าวว�า บริษ้ท GC International Corporation บริษ้ท
ยี�อิยีข้อิงบริษ้ท GC และ บริษ้ท Cargill Incorporated 
หร่อิ Cargill ในฐานะผ้่ถ่อิห้่นสู้่ดสู่�วนร้อิยีละ 50 ในบริษ้ท 
NatureWorks LLC หร่อิ NatureWorks  มีมติอิน่ม้ติให้ 
NatureWorks ดำาเนนิโครงการลงท่นโรงงานพิ่ลาสู่ตกิชีีวภัาพิ่ 
Polylactic Acid (PLA) แห�งที� 2 ที�โครงการนครสู่วรรค์
ไบโอิคอิมเพิ่ล็กซ์ี ประเทศไทยี โดยีที�โครงการด้งกล�าวใช้ี
นำ�าตาลจีากอ้ิอิยีเป็นว้ตถ่ดิบหล้กเพ่ิ่�อิผลิต Lactic Acid 

ท้�งนี�ทาง ดร.คงกระพ้ิ่น ได้กล�าวอิีกว�า โครงการด้ง
กล�าว เป็นอีิกหน้�งในโครงการที�สู่น้บสู่น่นโมเดลเศรษฐกิจี
สู่่�การพ้ิ่ฒนาที�ย้ี�งย่ีน หร่อิ BCG Economy Model หร่อิ 
Bio-Circular-Green Econom เพ่ิ่�อิชี�วยีผล้กด้นให้เศรษฐกิจี
เติบโตพิ่ร้อิมยีกระด้บความสู่ามารถในการแข้�งข้้น และข้้บ
เคล่�อินให้ประเทศไทยีบรรล่เป้าหมายีการพ้ิ่ฒนาที�ย้ี�งย่ีนข้อิง

PTT Global Chemical (PTTGC) Plc, 
Thailand’s largest petrochemical pro-

ducer by capacity, and US-based Cargill 
Incorporated have agreed to develop 
a biopolymer production facility worth 
US$600 million, or 20 billion baht, in Nakhon 
Sawan. The two companies have made a 
50:50 investment to establish

NatureWorks LLC, which specialises in 
polylactic acid (PLA) and biodegradable plastics 
from agricultural products. PLA is a compostable 
biopolymer which can be used in a variety of 
applications ranging from coffee capsules and 
food packaging to 3D printing filament, hygienic 
masks and home appliances.

NatureWorks made plans in 2012 to build a 
second facility outside US, but the development 
has progressed slowly. Eventually it decided to 
build the factory at Nakhon Sawan BioComplex 
(NBC) in Takhli district, said PTTGC chief execu-
tive and president Kongkrapan Intarajang.

โลก หร่อิ SDGs ตามเป้าหมายีที�ต้�งไว้ 
สู่ำาหร้บโรงงานพิ่ลาสู่ตกิชีีวภัาพิ่แบบครบวงจีรแห�งใหม�นี� 

เป็นโรงงานพิ่ลาสู่ติกชีีวภัาพิ่โพิ่ลีแลคติก แอิซิีด หร่อิ เรียีก
ว�า Polylactic Acid : PLA ที�เป็นมิตรต�อิสิู่�งแวดล้อิม แห�ง
ที� 2 ภัายีใต้ช่ี�อิทางการค้า Ingeo™ และย้ีงสู่�งเสู่ริมการต�อิยี
อิดสู่รา้งม่ลค�าเพิ่ิ�มก้บว้ตถ่ดิบทางการเกษตรข้อิงประเทศไทยี 
พิ่ร้อิมตอิบสู่นอิงการข้ยีายีต้วข้อิงตลาด ซ้ี�งอิาจีจีะสู่ามารถ
ดำาเนินการผลิตเชิีงพิ่าณิชีย์ีได้ภัายีใน ปี 2567 โดยีท้�งนี� 
มีโรงงานด้งกล�าวใชี้เทคโนโลยีีพิ่ลาสู่ติกชีีวภัาพิ่อ้ินด้บหน้�ง
ข้อิงโลก และมีการใช้ีนำ�าตาลที�ผลิตจีากอ้ิอิยีจีากเกษตรกร
ในประเทศไทยีเป็นว้ตถ่ดิบหล้ก ซ้ี�งจีะสู่ามารถชี�วยีข้ยีายี
ฐานพ้ิ่นธมิตรในตลาด Bio-Polymer รวมท้�งการผลิตและ
การพ้ิ่ฒนาผลิตภ้ัณฑ์์ต�าง ๆ เพ่ิ่�อิตอิบสู่นอิงความต้อิงการ
ด้านการใช้ีว้สู่ด่ที�ย้ี�งย่ีน โครงการนี�มีม่ลค�าการลงท่นมากกว�า 
20,000 ล้านบาท

ท้�งนี�สู่ถานที�ข้อิงโรงงานจีะต้�งอิย่ี�ที�นครสู่วรรค์ไบโอิ 
คอิมเพิ่ล็กซ์ี หร่อิ NBC จ้ีงหว้ดนครสู่วรรค์ ซ้ี�งเป็นโครงการ
แห�งแรกข้อิงประเทศไทยีที�สู่อิดคล้อิงก้บโมเดล BCG Econ-
omy ตามนโยีบายีข้อิงร้ฐบาล เพ่ิ่�อิยีกระด้บความสู่ามารถ
ในการแข้�งข้้นและข้ยีายีโอิกาสู่ทางการค้าร�วมก้บพ้ิ่นธมิตร
ต�างๆ ในเวทีโลก และรวมท้�งมีการสู่น้บสู่น่นให้ประเทศไทยี
ได้มีเศรษฐกิจีที�เติบโตอิยี�างมีเประสิู่ทธิภัาพิ่ ในสู่�วนข้อิง
ด้านนางสู่าวคอิลลีน เมย์ี President ข้อิงบริษ้ท Cargill’s 
Bioindustrial Group ได้กล�าวปิดว�า คาร์กิลร้่สู้่กยิีนดีเป็นอิยี�าง
ยิี�งที�ได้ก้าวไปข้้างหน้าร�วมก้บ GC เพ่ิ่�อิสู่น้บสู่น่นการข้ยีายี
ธ่รกิจีข้อิง NatureWorks ด้วยีการสู่ร้างฐานการผลิตแห�งที� 
2 ซ้ี�งการลงท่นในคร้�งนี�น้บเป็นการตอิกยีำ�าที�สู่ำาค้ญ่ถ้งความ

พิ่ยีายีามอิยี�างต�อิเน่�อิงข้อิงเราในการลงท่นเพ่ิ่�อิพ้ิ่ฒนาโซีล่ช้ีน
ที�ย้ี�งย่ีนสู่ำาหร้บล่กค้ากล่�มอ่ิตสู่าหกรรมชีีวภัาพิ่ท้�วโลก
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Bioenergy News

PTTGC and Cargill on Tuesday signed an 
agreement to develop the facility in an online 
ceremony, presided over by Prime Minister Prayut 
Chan-o-cha. The new fully integrated biopolymer 
production facility will employ the world’s most 
advanced biopolymer technology and use sugar 
from Thai sugarcane farmers as raw materials, 
adding value to Thai agricultural produce.

NatureWorks will also seek a partnership 
to develop products that meet demand for  
sustainable use of materials. The project matches 
the government’s bio-, circular and green (BCG) 
economic model which promotes a wise use of 

resources with low impact on the environment, 
said Mr Kongkrapan. “Cargill is excited to take this 
next step with PTTGC to support the expansion 
of NatureWorks,” said Colleen May, president 
of Cargill’s Bioindustrial Group. “This marks an 
important milestone in our continued efforts to 
invest in sustainable solutions for bioindustrial 
customers around the world.”

The second PLA biopolymer produc-
tion facility, to be operating under the Ingeo 
trade name, is expected to begin commercial  
operations in 2024.

PLA production is the second-phase  
development of NBC.

PTTGC’s biochemical arm Global Green 
Chemicals Plc is a major company in the  
first-phase development, which includes a 
sugar-cane crushing unit with a daily capacity 
of 24,000 tonnes; an ethanol production plant 
with a daily capacity of 600,000 litres; a biomass 
power plant with 85 megawatts of capacity; and 
steam generation of 475 tonnes per hour. NBC 
occupies a 2,000-rai plot adjacent to a sugar mill 
and a sugar-cane cultivation area.
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Research News

University of Illinois researchers (L to R) Steve Long, Shraddha Maitra, Vijay Singh, and Deepak Kumar conducted a series of studies on biofuel production from energycane.

พิ่ล้งงานชีีวภัาพิ่จีากพ่ิ่ชีเป็นอีิกทางเล่อิกที�ย้ี�งย่ีนแทน
เช่ี�อิเพิ่ลิงฟอิสู่ซิีล พ่ิ่ชีผลใหม�ๆ  เชี�น อ้ิอิยีพิ่ล้งงาน 

เป็นต้น สู่ามารถผลิตเช่ี�อิเพิ่ลิงต�อิเน่�อิที�เป็นเอิเคอิร์ได้
มากกว�าถ้�วเหล่อิงหลายีเท�า อิยี�างไรก็ตาม ย้ีงคงมีความ
ท้าทายีอิย่ี�โดยีเฉพิ่าะในเร่�อิงข้อิงการพิิ่จีารณาพ่ิ่ชีเพ่ิ่�อิใช้ี
สู่ก้ดเช่ี�อิเพิ่ลิงอิยี�างมีประสิู่ทธิภัาพิ่ มีงานศ้กษาใหม�สีู่�ชิี�น
จีากมหาวทิยีาล้ยีอิิลลนิอิยีส์ู่เกี�ยีวก้บการสู่ำารวจีวธีิการ
ปร้บสู่ภัาพิ่ข้อิงพ่ิ่ชีโดยีไม�ใช้ีสู่ารเคมี การพ้ิ่ฒนาวิธีฟีโน
ไทป์ด้วยีปริมาณสู่่ง และความเป็นไปได้เชิีงเทคนิคและ
เศรษฐกจิีในระด้บการพิ่าณิชีย์ีเพ่ิ่�อิผลิตเช่ี�อิเพิ่ลิงจีากอ้ิอิยี
ในสู่ถานการณ์อ้ินหลากหลายี งานท้�งสีู่�ชิี�นนี�เป็นสู่�วน
หน้�งข้อิงโครงการ ROGUE (นำ�าม้นหม่นเวียีนที�ผลิต
ข้้�นจีากอ้ิอิยีพิ่ล้งงาน) จีากมหาวิทยีาล้ยีอิิลลินอิยีส์ู่ โดยี
โครงการนี�ม่�งเน้นไปที�การสู่ะสู่มข้อิงไตรเอิซิีลกลีเซีอิไรด์ 
(TAGs) ตามวิศวกรรมชีีวภัาพิ่ในใบและลำาต้นข้อิงอ้ิอิยี
พิ่ล้งงานเพ่ิ่�อิทำาให้สู่ามารถผลตินำ�าม้นพ่ิ่ชีอ่ิตสู่าหกรรม
ต�อิเน่�อิที�เป็นเอิเคอิร์ได้มากกว�าเดิม

Energycane Produces more Biodiesel than 
Soybean at a Lower Cost

ไบโอดีิเซีลิอ้อยพลัิงผลิิตได้ิปริื่มาณมากกว่้าแต่ต้นทุน
ตำ�าไบโอดีิเซีลิถั�ว้เหล่ิอง

วิเจีย์ี ซิีงห์ ศาสู่ตราจีารยีแ์ละผ้่ก�อิต้�งภัาควิชีาวิศวกรรม
เกษตรและชีีวภัาพิ่ (ABE) ที�มหาวิทยีาล้ยีอิิลลินอิยีส์ู่และ
ผ้่เขี้ยีนร�วมในงานศ้กษาท้�งสีู่�ฉบ้บ กล�าวว�า ผลผลิตข้อิงพ่ิ่ชี
ที�ไม�ใชี�อิาหารมีปริมาณสู่่งมากต�อิหน�วยีข้อิงที�ดิน โดยีถ้�ว
เหล่อิงเป็นพ่ิ่ชีด้�งเดิมที�ใช้ีสู่ำาหร้บผลิตไบโอิดีเซีล อิยี�างไร
ก็ตาม อ้ิอิยีพิ่ล้งงานที�ผลิตไข้ม้นจีะให้ปริมาณผลผลิตที�สู่่ง
ข้้�น นำ�าม้นมากข้้�น และเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่มากข้้�นยิี�งกว�า ดีพ้ิ่ค 
ก่มาร์ ผ้่ชี�วยีศาสู่ตราจีารย์ีจีากภัาควิชีาวิศวกรรมเคมีที�คณะ
วิทยีาศาสู่ตร์สิู่�งแวดล้อิมและการป�าไม้แห�งมหาวิทยีาล้ยีแห�ง
ร้ฐนิวยีอิร์ค (SUNY-ESF) และผ้่ชี�วยีน้กวิทยีาศาสู่ตร์ด้านการ
วิจ้ียีที�สู่ถาบ้นชีีววิทยีาแห�งพ้ิ่นธ่กรรมคาร์ล อิาร์ วอิสู่ จีาก
มหาวิทยีาล้ยีอิิลลินอิยีส์ู่ อิธิบายีว�า การผลิตเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่
จีากอิอ้ิยีจีะสู้่มพ้ิ่นธ์ก้บการแตกต้วข้อิงเซีลล่โลสู่และลำาด้บข้้�น
ตอินข้อิงการสู่ก้ดนำ�าม้น โดยีข้้�นตอินแรกค่อิการสู่ก้ดนำ�าอิอิก
จีากต้นอ้ิอิยี ทำาให้เกิดชีานอิ้อิยีซ้ี�งเป็นลิกโนเซีลล่โลสู่ที�เรา
สู่ามารถนำาไปแปรร่ปเพิ่่�อิผลิตนำ�าตาลและหม้กเป็นไบโอิเอิ
ทานอิลได้ในภัายีหล้ง

ดีพ้ิ่ค ย้ีงกล�าวเสู่ริมว�า ข้้�นตอินการปร้บสู่ภัาพิ่เป็นสิู่�ง

สู่ำาค้ญ่อิยี�างหน้�งในการประมวลผลชีีวมวลลิกโนเซีลล่โลสู่ 
เพิ่ราะเราต้อิงทำาลายีโครงสู่ร้างที�มีล้กษณะต�อิต้านข้อิงว้ตถ่
เพ่ิ่�อิให้เอ็ินไซีม์เข้้าถ้งเซีลล่โลสู่ได้ เน่�อิงจีากอิ้อิยีพิ่ล้งงาน
เป็นพ่ิ่ชีที�ค�อินข้้างใหม� จ้ีงมีการศ้กษาน้อิยีมากเกี�ยีวก้บการ
ปร้บสู่ภัาพิ่และการสู่ลายีข้อิงชีานอ้ิอิยีนี�เพ่ิ่�อิผลิตนำ�าตาลและ
แปลงนำ�าตาลเหล�าน้�นให้เป็นเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ กระบวนการ
ปร้บสู่ภัาพิ่ย้ีงทำาให้เกิดสู่ารประกอิบที�ไม�เป็นที�ต้อิงการซ้ี�งข้้ด
ข้วางเอินไซีม์ที�เปลี�ยีนนำ�าตาลให้เป็นเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ น้กวิจ้ียี
จีากมหาวิทยีาล้ยีอิิลลินอิยีส์ู่ได้วจ้ิียีวธิกีารปร้บสู่ภัาพิ่ที�ดทีี�สู่่ด
เพ่ิ่�อิเพิิ่�มการสู่ลายีต้วและลดการเกิดสู่ารข้้ดข้วางเอินไซีม์
ด้งกล�าวไปในเวลาเดียีวก้น ซ้ี�งโดยีปกติ กระบวนการปร้บ
สู่ภัาพิ่จีะใช้ีสู่ารเคมี เชี�น กรดซ้ีลฟิวริก เพ่ิ่�อิสู่ลายีชีีวมวลที�
อ่ิณหภ่ัมิและความด้นสู่่ง

ดีพ้ิ่คอิธิบายีว�าน้กวิจ้ียีใช้ีวิธีการที�ไร้สู่ารเคมซ้ีี�งทำาให้เป็น
มิตรก้บสิู่�งแวดล้อิมมากข้้�น นอิกจีากนี� สู่ารเคมีที�ร่นแรงอิาจี
เปลี�ยีนแปลงโครงสู่ร้างนำ�าม้นหร่อิค่ณภัาพิ่ในชีีวมวล น้กวิจ้ียี
กล่�มนี�ได้ทดสู่อิบวิธีการข้อิงตนเอิงโดยีใช้ีอ่ิณหภ่ัมิและชี�วง
เวลาที�แตกต�างก้นถ้ง 9 แบบจีนสู่ามารถบรรล่การแปลง
เซีลล่โลสู่มากกว�า 90% ในสู่ภัาวะที�เหมาะสู่ม ซ้ี�งเทียีบ
เท�าก้บผลล้พิ่ธ์จีากวิธีการปร้บสู่ภัาพิ่ทางเคมี การศ้กษาวิจ้ียี
คร้�งที�สู่อิงสู่ร้างข้้�นจีากผลล้พิ่ธ์ด้งกล�าวเพ่ิ่�อิตรวจีสู่อิบความ
สู้่มพ้ิ่นธ์ระหว�างอ่ิณหภ่ัมิ การผลติสู่ารย้ีบย้ี�ง และการฟื�นต้ว
ข้อิงนำ�าตาลชีร้ดฐา ม้ยีตรา ผ้่ร�วมวิจ้ียีหล้กสู่่ตรหล้งปริญ่ญ่า
เอิกข้อิง ABE และผ้่เขี้ยีนหล้กข้อิงงานศ้กษาด้งกล�าวชีี�แจีง
ว�าได้มีการปร้บสู่ภัาพิ่ชีีวมวลลิกโนเซีลล่โลสู่ล�วงหน้าในชี�วง
อ่ิณหภ่ัมิที�แตกต�างก้นเพ่ิ่�อิปร้บสู่ภัาพิ่ให้เหมาะสู่มที�สู่่ดจีน
เกิดต้วข้้ดข้วางเอินไซีม์ให้น้อิยีที�สู่่ดโดยีไม�สู่�งผลกระทบต�อิ
การฟื�นต้วข้อิงนำ�าตาล จีากน้�นจ้ีงเพิิ่�มกระบวนการบดแบบ
แชี�เย่ีอิกแข็้งซ้ี�งจีะใช้ีไนโตรเจีนเหลวก้บชีานอ้ิอิยี ทำาให้เกิด
ความเปราะบางมาก ด้งน้�น สู่ารชีีวมวลที�แตกร้าวจีะปล�อิยี
นำ�าตาลอิอิกไดง้�ายี อ่ิตสู่าหกรรมอิ่�นๆ ก็ใช้ีวิธีการที�คล้ายีคล้ง
ก้น เชี�น การผลิตเคร่�อิงเทศและนำ�าม้นหอิมระเหยี ซ้ี�งการ
ร้กษาค่ณภัาพิ่ข้อิงผลิตภ้ัณฑ์์เป็นสิู่�งสู่ำาค้ญ่ แต�การนำาวิธีนี�
ไปใช้ีในการผลิตเช่ี�อิเพิ่ลิงชีีวภัาพิ่ย้ีงถ่อิเป็นเร่�อิงใหม�

ในงานศ้กษาชิี�นที�สู่าม ชีร้ดฐาและผ้่เขี้ยีนร�วมไดท้ำาการ
วิจ้ียีเกี�ยีวก้บเทคโนโลยีีนิวเคลียีร์แมกเนตกิเรโซีแนนซี ์(NMR) 
แบบไทม์โดเมนเพ่ิ่�อิตรวจีสู่อิบความเสู่ถียีรและการฟื�นต้วข้อิง

ไข้ม้นด้วยีการตรวจีสู่อิบการเปลี�ยีนแปลงข้อิงไข้ม้นท้�งหมด ท้�ง
ไข้ม้นแบบผ่กม้ดและแบบอิิสู่ระหล้งจีากข้้�นตอินการประมวล
ผลล�วงหน้าข้อิงว้ตถ่ดิบทางกายีภัาพิ่และสู่ารเคมตี�างๆ

สู่�วนงานศ้กษาชิี�นที�สีู่�ข้อิงทีมวิจ้ียีได้ตรวจีสู่อิบความ
เป็นไปได้ทางเทคโนโลยีีและเศรษฐกิจีในเชิีงพิ่าณิชีย์ีข้อิงโรง
กล้�นชีีวภัาพิ่ที�ใช้ีพิ่ล้งงานจีากอ้ิอิยีภัายีใต้การอิอิกแบบทาง
วิศวกรรม น้กวิจ้ียีกล่�มนี�ใช้ีแบบจีำาลอิงทางคอิมพิิ่วเตอิร์
เพ่ิ่�อิจีำาลอิงกระบวนการผลิตในสู่อิงสู่ถานการณ์ที�แตกต�างก้น
เพ่ิ่�อิกำาหนดการลงท่น ต้นท่นการผลิต และผลผลิตเปรียีบ
เทียีบก้บไบโอิดีเซีลจีากถ้�วเหล่อิง ดีพ้ิ่ค ซ้ี�งเป็นห้วหน้างาน
ศ้กษาชิี�นนี� กล�าวว�า แม้ว�าพิ่ล้งงานจีากอ้ิอิยีจีะใช้ีเงินลงท่น
สู่่งกว�าเม่�อิเทียีบก้บไบโอิดีเซีลจีากถ้�วเหล่อิง แต�ต้นท่นการ
ผลิตก็ตำ�ากว�า (66 ถ้ง 90 เซ็ีนต์ต�อิลิตร) เม่�อิเทียีบก้บถ้�ว
เหล่อิง (91 เซ็ีนต์ต�อิลิตร) การนำาอ้ิอิยีมาเข้้ากระบวนการ
อิาจีทำากำาไรโดยีรวมตำ�ากว�าไบโอิดีเซีลจีากถ้�วเหล่อิงเล็ก
น้อิยี แต�ให้ปริมาณผลผลิตไบโอิดีเซีลมากเป็นห้าเท�าต�อิหน้�ง
หน�วยีข้อิงที�ดินที�ใช้ีเพิ่าะปล่กอ้ิอิยี นอิกจีากน้�น สู่ตีฟ ลอิง 
ผ้่อิำานวยีการโครงการ ROGUE และประธานกรรมการไอิ
เคนเบรี เอ็ินดาวน์ด้านชีีววิทยีาพ่ิ่ชีและวิทยีาศาสู่ตร์พ่ิ่ชีผล
จีากมหาวิทยีาล้ยีอิิลลินอิยีส์ู่ กล�าวเสู่ริมว�า อ้ิอิยีพิ่ล้งงาน
มีศ้กยีภัาพิ่ที�จีะเติบโตได้ท้�วท้�งพ่ิ่�นที�ตะว้นอิอิกเฉียีงใต้ข้อิง
สู่หร้ฐอิเมริกามากกว�าอ้ิอิยีนำ�าตาล ซ้ี�งพ่ิ่�นที�ด้งกล�าวมีความ
รกร้างว�างเปล�ามาก แต�สู่ามารถทำาเกษตรกรรมโดยีใช้ีฝัน
ธรรมชีาติได้

สู่ตีฟย้ีงสู่ร่ปว�า เน่�อิงจีากเป็นไม้ย่ีนต้น อ้ิอิยีพิ่ล้งงาน
จ้ีงเหมาะสู่ำาหร้บที�ดินที�อิาจีได้ร้บความเสีู่ยีหายีจีากการเพิ่าะ
ปล่กพ่ิ่ชีผลประจีำาปี งานวิจ้ียีข้อิงมหาวิทยีาล้ยีอิิลลินอิยีส์ู่ได้
แสู่ดงให้เห็นถ้งศ้กยีภัาพิ่ที�น�าท้�งข้อิงอ้ิอิยีพิ่ล้งงานในการผลิต
นำ�าม้นดีเซีล 7.5 บาร์เรลต�อิเอิเคอิร์ต�อิปี เม่�อิมีผลิตภ้ัณฑ์์ร�วม 
การปล่กอ้ิอิยีพิ่ล้งงานจีะยิี�งทำากำาไรไดม้ากกว�าการใช้ีที�ดินสู่�วน
ใหญ่�เพิ่าะปล่กพ่ิ่ชีอ่ิ�นๆ ในข้ณะนี�เป็นอิยี�างมาก อีิกท้�งย้ีงสู่ร้าง
เสู่ริมศ้กยีภัาพิ่อิยี�างสู่่งต�อิเป้าหมายีระด้บชีาติข้อิงสู่หร้ฐฯ ใน
การบรรล่ความสู่ำาเร็จีจีากการปล�อิยีก๊าซีเร่อินกระจีกเป็นศ่นย์ี
ภัายีในปีพิ่.ศ. 2593 ด้วยีเหต่นี� จ้ีงเป็นเคร่�อิงพิิ่สู่่จีน์ให้เห็น
ถ้งค่ณค�าข้อิงการต�อิยีอิดจีากความสู่ำาเร็จีที�มีอิย่ี�แล้วในด้าน
วิศวกรรมชีีวภัาพิ่อ้ิอิยีเพ่ิ่�อิสู่ร้างสู่มนำ�าม้นที�จีะเปลี�ยีนเป็นไบ
โอิดีเซีลและไบโอิเจ็ีทได้อิยี�างง�ายีดายี
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Research News

Bioenergy from crops is a sustainable 
alternative to fossil fuels. New crops 

such as energycane can produce several 
times more fuel per acre than soybeans. 
Yet, challenges remain in processing the 
crops to extract fuel efficiently. Four new 
studies from the University of Illinois  
explore chemical-free pretreatment methods,  
development of high-throughput phenotyping  
methods, and commercial-scale techno- 
economic feasibility of producing fuel 
from energycane in various scenarios. The 
studies are part of the ROGUE (Renewable  
Oil Generated with Ultra-productive  
Energycane) project at U of I. ROGUE 
focuses on bioengineering accumulation 
of triacylglycerides (TAGs) in the leaves 
and stems of energycane, enabling the  
production of much more industrial vegetable 
oil per acre than previously possible.

“The productivity of these non-food crops 
is very high per unit of land. Soybean is the  
traditional crop used for biodiesel, but we can 
get higher yield, more oil, and subsequently 
more biofuel from lipid-producing energycane,” 
says Vijay Singh, Founder professor in the  
Department of Agricultural and Biological  
Engineering (ABE) at U of I and co-author on 
all four papers. Biofuel production from crops 
involves breaking down the cellulosic material 
and extracting the oil in a series of steps, explains 
study co-author Deepak Kumar, assistant professor  
in the Chemical Engineering Department at State 
University of New York College of Environmental 
Science and Forestry (SUNY-ESF) and adjunct 
research scientist at the Carl R. Woese Institute 
for Genomic Biology at U of I. “The first step 
is to extract the juice. That leaves bagasse, 
a lignocellulosic material you can process to 
produce sugars and subsequently ferment to 
bioethanol,” Kumar says.

“One of the critical things in processing any 
lignocellulosic biomass is a pretreatment step. 
You need to break the recalcitrant structure 
of the material, so enzymes can access the 
cellulose,” he adds. “Because energycane is a 
relatively new crop, there are very few studies 
on the pretreatment and breakdown of this 
bagasse to produce sugars, and to convert 
those sugars into biofuels.” The pretreatment 
process also yields some unwanted compounds, 
which inhibit enzymes that convert the sugar 
into biofuels. The U of I researchers investigated 
the best pretreatment methods to maximize the 

breakdown while minimizing the production of 
inhibitors. Typically, the pretreatment process 
uses chemicals such as sulfuric acid to break 
down the biomass at high temperature and 
pressure.

“We use a chemical-free method, which 
makes it more environmentally friendly,” Kumar 
explains. “Furthermore, harsh chemicals may 
alter the oil structure or quality in the biomass.” 
The researchers tested their method using 
nine different combinations of temperature 
and time intervals. They were able to achieve 
more than 90% cellulose conversion at the  
optimal conditions, which is equivalent to results  
from chemical pretreatment methods. The 
second study built on those results to further  
investigate the relationship between temperature,  
inhibitor production, and sugar recovery. “We 
pretreated the lignocellulosic biomass over a 
range of different temperatures to optimize 
the condition for minimal inhibitor generation 
without affecting the sugar recovery. Then we 

changes in total, bound, and free lipids after  
various physical and chemical feedstock  
preprocessing procedures. 

The research team’s fourth study investigated  
the commercial-scale techno-economic feasibility 
of engineered energycane-based biorefinery. 
They used computer modeling to simulate the 
production process under two different scenarios 
to determine capital investment, production 
costs, and output compared with soybean-based 
biodiesel. “Although the capital investment 
is higher compared to soybean biodiesel,  
production costs are lower (66 to 90 cents per 
liter) than for soybean (91 cents per liter). For 
the first scenario, processing energycane had 
overall slightly lower profitability than soybean 
biodiesel, but yields five times as much biodiesel 
per unit of land,” says Kumar, the lead author on 
the study. “Energycane is attractive in its ability to 
grow across a much wider geography of the U.S. 
south east than sugarcane. This is a region with 
much underutilized land, yet capable of rain-fed 

added cryogenic grinding to the process,” says 
Shraddha Maitra, postdoctoral research associate  
in ABE and lead author on the study. “In cryogenic  
grinding, you treat the bagasse with liquid 
nitrogen, which makes it very brittle, so upon 
grinding the biomass fractures easily to release 
the sugars. This further increased sugar recovery,  
mainly xylose, by about 10% compared to other  
refining processes,” Maitra explains. Other industries 
 use similar methods, for example for spices and 
essential oils, where it is important to preserve 
the qualities of the product. But applying them 
to biofuel production is new.

In a third study, Maitra and her co-authors 
investigated time-domain nuclear magnetic 
resonance (NMR) technology to determine the 
stability and recovery of lipids by monitoring  

agriculture,” says ROGUE Director Steve Long, 
Ikenberry Endowed Chair of Plant Biology and 
Crop Sciences at the University of Illinois.

“As a perennial, energycane is suitable for 
land that might be damaged by annual crop 
cultivation. Our research shows the potential to 
produce a remarkable 7.5 barrels of diesel per 
acre of land annually. Together with co-products, 
this would be considerably more profitable 
than most current land use, while having the 
potential to contribute greatly to the national 
U.S. goal of achieving net zero greenhouse gas 
emissions by 2050. This proves how valuable it 
is to build on the successes already achieved 
in bioengineering energycane to accumulate 
oils that are easily converted into biodiesel and 
biojet,” Long states.
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