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Dear Readers,
Sugarcane is an important industrial crop in Thailand, which is the world’s fourth
largest sugarcane producer and second largest sugar exporter after Brazil. It is
known that Brazil, the world’s largest sugar exporter, has more focused on producing
ethanol, and become to the world’s second largest producer of ethanol. Most of
the Brazilian millers turn to ethanol and looking back to Thai millers that sugar
production in the nation’s main growing region will whether more improvement
Thailand ethanol industry.

Editor Managing Director
Kenny Yong
Publications Manager
Rungnapa Manathanakit
rungnapa@fireworksbi.com

We are honored as the exclusive interview in this issue’s Cover Story with Dr. Pipat
Weerathaworn, a member of the Committee of Thailand Society of Sugarcane
Technologists (TSSCT) and an agricultural professional in the National Research
Council of Thailand (NRCT), Share us about the enhancing “Bioindustries” capacity
to diversify risks on cane and sugar industry in Thailand. Flip to find out more.
Another highlight on “Special Insight” from the professional sugar company share
us the knowledge, Flip to find out more on page 28.
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สถานการณ์ภาษีความหวาน ส่งผลคนไทย
บริโภคน�้ำตาลลดลง
Sweetness Tax Thwarts Thai Sugar
Consumption

ทางออกและการเพิม่ มูลค่าและเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้อยและน�ำ้ ตาลทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ทาง สอน. เองก็จะด�ำเนินการส่ง
เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย รวมถึง
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรมแก่ทกุ ฝ่ายในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลต่อไป

O
นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.)

ส�ำ

นักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) ได้มีการประเมินถึงการ
บริโภคน�้ำตาลในประเทศเนื่องจากการปรับขึ้นภาษีความหวาน ท�ำให้ความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศต�่ำลง เพราะนอกจากการขึ้นภาษีความหวานแล้ว ยังรวม
ถึงไปเทรนด์การรักสุขภาพที่ก�ำลังมาแรงและผู้ประกอบการที่ปรับเปลี่ยนสูตรในเครื่องดื่ม
เพื่อลดความหวาน เพื่อไม่ต้องแบกต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทาง
สอน. ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลไทย
นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย (สอน.) ได้เปิด
เผยว่า “มีการตัง้ ข้อสังเกตถึงผลกระทบจากการปรับขึน้ ภาษีความหวาน อาจท�ำให้ภาคเอกชน
หลายรายเปลีย่ นสูตรการผลิตสินค้า โดยใช้สารให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาลและท�ำให้ในอนาคต
ความต้องการอ้อยทีน่ ำ� มาใช้ผลิตน�ำ้ ตาลลดลง จนส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทราย ซึ่งเรื่องดังกล่าวสอน.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”
หากมีการพิจารณาปริมาณการบริโภคน�ำ้ ตาลทรายภายในประเทศตัง้ แต่ปี 2560 ซึง่ มี
ปริมาณการบริโภคอยูท่ ี่ 2.6 ล้านตัน ปี 2561 มีปริมาณการบริโภคอยูท่ ี่ 2.5 ล้านตัน และ
ในปี 2562 จนมาถึงปัจจุบัน มีการบริโภคน�้ำตาลทรายไปแล้ว (ตั้งแต่เดือนม.ค. – ก.ค.)
จ�ำนวน 1.46 ล้านตัน และไทยคาดว่าจะมีปริมาณการบริโภคในปีนี้ประมาณ 2.6 ล้านตัน
จะเห็นได้ว่าจากการการบริโภคน�้ำตาลทราย 3 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณใกล้เคียงกัน
มีข้อมูลว่า การบริโภคน�้ำตาลทรายภายในประเทศแบ่งเป็น 2 ประเภท คือผู้บริโภค
โดยตรงและผู้บริโภคโดยอ้อม โดยปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำตาลให้กับผู้บริโภคโดยอ้อมเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 มีปริมาณการจ�ำหน่ายอยูท่ ี่ 5.8 แสนตัน และปริมาณ
การจ�ำหน่ายในปี 2562 อยูท่ ี่ 5.7 แสนตัน จะเห็นได้วา่ มีปริมาณใกล้เคียงกันโดยลดลงราว
10,000 ตัน และจากสถานการณ์อ้อยและน�้ำตาลของไทยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการขยาย
ตัวของพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย ซึง่ มีปริมาณอ้อยเข้าหีบและผลผลิตน�ำ้ ตาลสูงขึน้ ต่อเนือ่ งโดยเฉลีย่ 12
–14 % ขณะทีป่ ริมาณการบริโภคน�ำ้ ตาลในประเทศและการส่งออกน�ำ้ ตาลมีอตั ราการขยายตัว
ค่อนข้างคงทีป่ ระมาณ 5 - 6% ต่อปี ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน�ำ้ ตาลของไทยเพิม่ สูงขึน้
แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะราคาอ้อยและราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกทีย่ งั ทรงตัวอยูใ่ นระดับ
ต�ำ่ ก็ยงิ่ เป็นแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของไทย และอาจเป็นสาเหตุหนึง่ ของ
ราคาอ้อยที่ตกต�่ำ ซึ่งการขึ้นภาษีความหวานอาจเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยัง
ขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมการบริโภคน�ำ้ ตาล โดยเฉพาะในปัจจุบนั ทีก่ ระแสนิยมการบริโภคน�ำ้ ตาล
ของคนไทยที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการรักษาสุขภาพ
ดังนัน้ ทาง สอน. จะติดตามสถานการณ์เกีย่ วเรือ่ งนีต้ อ่ ไป และเล็งเห็นถึงการน�ำอ้อย
และผลพลอยได้จากการผลิตน�ำ้ ตาลไปต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ชวี ภาพมูลค่าสูง ถือเป็น
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ffice of Cane and Sugar Board (OCSB)
has lately considered Thailand’s sugar
consumption. Due to increasing sweetness tax
in the country, demand of sugar consumption
among Thai people lowered. Besides, current
healthy lifestyle and changes of beverage formula
by some manufacturers also result in less sugar
consumption. This is therefore an issue that
the OCSB should follow up closely to evaluate
any situation that may affect cane and sugar
industries in Thailand.

The Director General of OCSB, Mrs. Worawan
Chit-arun revealed that “some observations were made concerning impact
on the increase of sweetness tax because it might result in changes of
formula for goods production by some private companies, particularly use
of artificial sweetener, which would soon lessen the need to use cane for
sugar production. The OCSB will follow up on the situation closely.”
If one considers amount of sugar consumption in Thailand, in 2017,
Thai people consumed 2.6 million tons of sugar; in 2018, 2.5 million tons;
in 2019 (from January to July), 1.46 million tons. Throughout this year, Thai
people are expected to consumed around 2.6 million tons. Therefore, the
sugar consumption amount in the past 3 years is not much different.
A source of information stated that Thailand’s sugar consumption
could be categorized into 2 types: direct and indirect consumptions. The
amount of selling sugar indirectly to consumers, if compared to the same
period in 2018, is 570,000 tons while the amount of last year was 580,000
tons. The number is not much different as it is 10,000 tons less than the
previous year. Moreover, according to the recent situation on cane and
sugar in Thailand, lands for cane farming were expanded, hence amount
of cane extraction and sugar production as high as 12-14% on average.
However, local sugar consumption and sugar export are steady at around
5-6% per year, resulting in increase of sugar stock in Thailand.
Low price of sugar and cane in the world market also affect Thai
cane and sugar industries. It might cause lower price of sugar cane, too,
apart from increasing sweetness tax. Besides, sugar consumption behavior
also plays a key role because Thai people are now being concerned about
staying healthy by having less sugar than before.
The OCSB will somehow continue following up on the situation and
will promote using cane and end-results of sugar production for high
value biological goods. This is a good solution since it adds more value
to sugar in Thailand and helps improve cane and sugar industries of
the country in a sustainable way. Realizing how important it is for promotion and development of cane and sugar production, the OCSB will
carry on the work in a fair manner for the benefit of everyone involved
in this business.

www.sugar-asia.com
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BRR เร่งผลิต “ภาชนะจากชานอ้อย”
คาดรายได้พุ่ง 100 ล้านต่อปี

“Containers from Bagasse” in Production
for 100 Million Baht Profit per Year

บ

ริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BRR
เตรียมผลิตภาชนะจากชานอ้อยในช่วงเดือนตุลาคม
ปีนี้ เผยเป็นไลน์ธรุ กิจใหม่เพือ่ มุง่ ขยายช่องทางสร้างรายรับใน
อนาคต รับมีการออเดอร์สนิ ค้าเป็นจ�ำนวนมากและปราศจาก
ค่าใช้จ่ายส�ำรองก้อนโตในไตรมาสที่ 3/2562 ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทถึง 100 ล้านบาทต่อปี
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BRR กล่าว
ว่า “ส�ำหรับโครงการบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยในนามบริษัท
ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ�ำกัด (Sugarcane Ecoware Co., Ltd.
หรือ SEW) เพื่อแตกไลน์ธุรกิจใหม่เพิ่มเติมและขยายช่อง
ทางสร้างรายรับในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโรงงานในส่วนของโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
แบ่งเป็นการผลิตเป็น 2 ส่วน คือ การผลิตบรรจุภัณฑ์
ทางการแพทย์ (Medical Ware) ปัจจุบันการเริ่มทดลอง
ผลิตแล้วตัง้ แต่ชว่ งกรกฎาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา ส่วนโครงการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับอาหารทัว่ ไปนัน้ จะสามารถเปิดผลิต
ได้ในช่วงตุลาคมนี้”
ขณะนีแ้ นวโน้มธุรกิจของ บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BRR ในไตรมาส
3/2562 น่าจะมีโอกาสพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2/2562 ที่ขาดทุนราว 42
ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มค�ำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลขยายตัว ผลมาจากมี
ออเดอร์บางส่วนเลือ่ นส่งมอบมาในช่วงไตรมาส 3/2562 จากเดิมในไตรมาส 2/2562
ขณะเดียวกันธุรกิจยังมีคา่ ใช้จา่ ยพิเศษเกีย่ วกับการตัง้ ส�ำรองค่าชดเชยตามพรบ.แรงงาน
ฉบับใหม่ ที่เพิ่มค่าชดเชยจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน (กรณีท�ำงานครบ 20 ปีขึ้นไป)
ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม หากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้ก็น่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับ BRR
เพิ่มเติมถึงปีละ 100 ล้านบาท และคงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยลดความผันผวนทางด้านธุรกิจ
น�ำ้ ตาลเดิมทีต่ อ้ งอิงราคาตลาดโลกอีกทางหนึง่ ส่วนโรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาลทราย (Refinery)
ขนาดก�ำลังผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อวัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์น�้ำตาล
ปัจจุบนั โรงงานก่อสร้างเสร็จและจะเริม่ ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตงั้ แต่ชว่ งเดือนพฤษภาคม 2562
ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าคงจะเริ่มสร้างรายได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้
ส่วนทิศทางราคาน�้ำตาลโลกในปัจจุบันนั้นยังถือว่าทรงตัว โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 11-12
เซนต์ต่อปอนด์ ผลมาจากทางประเทศอินเดียมีการระบายซัพพลายออกมาเป็นจ�ำนวน
จึงท�ำให้ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ที่ราคาระดับดังกล่าวนั้นยังถือเป็นว่าธุรกิจ
สามารถท�ำก�ำไรได้
ในขณะที่แนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจนล่าสุดมาอยู่ราว 30.64 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (อิงข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 30 สิงหาคม 2562) BRR มองว่าเป็น
ปัจจัยลบต่อธุรกิจบ้างพอสมควร แต่เบื้องต้นได้มีการท�ำประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อบรรเทาผลลบจากเรื่องดังกล่าวแล้ว และมองว่ายังอยู่ในระดับที่
ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้
สุดท้ายนี้ ในส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลนั้น ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง
ก�ำลังการผลิตแห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ โดย 2 โรงแรกมีการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค (กฟภ.) ส่วนโรงที่ 3 หาก กฟภ.เปิดรอบการเจรจารับซือ้ ไฟฟ้าในอนาคตทางบริษทั
คงมีแนวทางจะเข้าเจรจาเพื่อขายไฟฟ้าในระยะยาวเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันทาง BRR มี
ความพร้อมอยู่แล้ว และเบื้องต้นก�ำลังผลิตไฟฟ้าในส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 นั้นได้มี
การน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลของบริษัทก่อนในช่วงแรก

B

uriram Sugar Public Company Limited (BRR) is going to produce
containers made of bagasse in October. A new business line for
more future profits, the product has been ordered in large number without
any huge reserve expenses during in 3rd trimester of 2019. The company
is expecting a profit as high as 100 million Thai Baht per year.
Mr. Anant Tangtongwechakit, BRR’s Chairperson of Executive
Committee, said that, “in terms of the project on bagasse-based containers

October - December 2019

Buriram Sugar Public Company Limited (BRR)
on behalf of Sugarcane Ecoware Co., Ltd. (SEW), at present, a
manufacturing factory is already launched. The factory is responsible for
two jobs, the first of which is production of medical wares while the second
of which concerns production of general food containers. The former
began already in July and the latter is going to start next month.”
Currently, BRR’s business trends in the 3rd trimester of 2019 tend to
become positive. Compared with the ones in the 2nd trimester of 2019, the
current trends are rising because, during the last trimester, the company
lost around 42 million Thai Baht profit due to the fact that sugar order
in the period was postponed for the present one.
At the same time, the sugar business has extra expenses regarding
reserve funds for compensation according to the new Act of Labor of
Thailand which requires compensation worth 400 days from the previous
one of 300 days (In case employees have completed the work for at least
20 years). The number is regarded as very high.
However, if everything goes as planned, BRR will enjoy 100 million
Thai Baht profit every year. This is another factor to help alleviate
fluctuation of sugar business principally based on the price of world
market. In terms of sugar refinery with capacity of around 100,000 tons
daily to add more value of sugar products, the factory’s construction is
already completed. It is expected to start functioning from May, 2019,
and more income will be earned in the rest of the year.
Regarding the price of sugar in world market, it is still staggering
at between 11 and 12 cents per pound. Due to the large amount of sugar
exported from India, the sugar price does not change much. Nevertheless,
the said price is still profitable.
The current Thai Baht as high as around 30.64 US Dollars (as of 30
August 2019 according to the Bank of Thailand) is considered by BRR
as negative for business. Initially, the company already applied for risk
insurance on currency exchanges in advance to solve problem in the
future although it is now at the manageable level to conduct business.
Finally, in terms of business on biomass electricity generation,
3 electricity generation plants are functioning. Each of them has capacity
of producing 9.9 Megawatts of electricity. The first two plants produce
electricity for the Provincial Electricity Authority (PEA) while the third is
still under discussion with the PEA for additional supply. As BRR is fully
available for biomass electricity generation, the initial product from the
third plant will be used in sugar production.
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KTIS ผงาดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ผนึกมาตรฐาน VIVE มุ่งสู่ตลาดโลก

KTIS Soars with Business Strength, Aiming to
Promote VIVE Standard towards World Market

V

IVE is the latest world-class program for business sectors. Its aim
is to promote development of an organization’s sustainability
standard with emphasis on every relevant sector throughout a supply
chain. It also covers all operations and activities from manufacturers
to consumers with sustainable responsibilities. Recently, VIVE
has invited KTIS to join the program as it realized that KTIS is
one of the biggest sugar manufacturers of Thailand. As a result,
joining VIVE will enhance KTIS to grow further.

V

IVE เป็นโปรแกรมระดับโลกส�ำหรับภาคธุรกิจ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
ความยั่งยืนขององค์กร โดยให้ความส�ำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ครอบคลุมทุกการด�ำเนินงานและกิจกรรมส�ำหรับผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคที่รับผิด
ชอบต่อความยั่งยืนโดย VIVE ได้เชิญให้ KTIS มาเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากเล็งเห็นว่า
KTIS เป็นผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของไทย การเข้าร่วม VIVE ของ KTIS จะท�ำให้บริษัท
เติบโตเป็นอย่างมาก
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ กลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้ร่วม
เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับโปรแกรมความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง และการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน การผลิตน�้ำตาลทราย ตั้งแต่วัตถุดิบจากไร่
อ้อย ไปจนถึงผูบ้ ริโภค ทีใ่ ช้ชอื่ โปรแกรมว่า VIVE ส�ำหรับผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ ชุมชน
นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เกษตรกร และผู้ถือหุ้น มีการตรวจสอบประเมินผลอย่าง
โปร่งใส สามารถสืบค้นย้อนกลับได้ในทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังครอบคลุมถึงแง่มมุ ส�ำคัญในเรือ่ ง
ความยั่งยืนด้านบุคลากร การให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างผลก�ำไรไว้อย่าง
ครบถ้วน จึงช่วยลดภาระและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบภายในได้ดว้ ย
ทั้งนี้ VIVE เชิญให้กลุ่ม KTIS เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบจากการพิจารณาทุก
มาตรฐานด้านความยัง่ ยืนของกลุม่ KTIS โดยระบุวา่ กลุม่ KTIS เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่
ของประเทศไทย มีความสามารถในการส่งออกน�้ำตาล สู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ส่วนในประเทศไทยนั้น กลุ่ม KTIS ก็เป็นผู้จ�ำหน่ายน�้ำตาลรายใหญ่ให้กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท
มีสัญญาซื้อน�้ำตาลจาก KTIS อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น โคคา-โคลา ซึ่งเป็นพันธมิตร
ความยั่งยืนในโปรแกรม VIVE ด้วยเช่นกัน
นายณัฎฐปัญญ์ กล่าวด้วยว่า “โปรแกรม VIVE ยังช่วยสร้าง
ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน
ความยั่งยืนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรงงาน ไปจนถึงผู้มีส่วนได้
เสียอืน่ ๆ ด้วยข้อมูลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ สามารถน�ำไปใช้ประเมินความ
เสีย่ งและโอกาส เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย”
ดังนั้น โปรแกรม VIVE จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของกลุ่ม KTIS
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในหลายด้าน เช่น การขยายตลาดของกลุ่ม
KTIS สู่คู่ค้ารายใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความส�ำคัญกับ
มาตรฐานความยัง่ ยืนเช่นกัน โปรแกรมนีจ้ ะท�ำให้กลุม่ KTIS โดดเด่น
ด้วยการเป็นที่ยอมรับว่าท�ำธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน
ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพการผลิตเพิม่ สูงขึน้ จากการใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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Mr. Natthapan Siriwiriyakul, Deputy Chair of the Executive Board of
Kaset Thai International Sugar Corporation or KTIS, announced that the
company had already been an ally to a sustainable program focusing on
continuous improvement and creating value throughout the supply chain,
especially sugar production from raw material to consumers. Entitled,
VIVE, the program was designed for all stakeholders, local communities,
investors, customers, partners, staff, farmers and stockholders. It provides
transparent assessment which is retrievable at any procedures and covers
all important aspects in terms of personnel sustainability, environmental
concern and profit making. Therefore, it helps facilitate effective internal
audit, as well.
Asking KTIS to become a perfect ally upon consideration of all quality
aspects on KTIS’s standard of sustainability, VIVE mentioned that KTIS
was one of the biggest sugar manufacturers in Thailand thanks to its
capacity to export sugar to the world market on a continuous basis. In
terms of Thailand, KTIS is also the biggest sugar provider for many local
food and beverage business owners as a lot of well-known companies
signed a contract to buy sugar from KTIS, one of which is the VIVE’s
ally Coca-Cola.
Mr. Natthapan added that “VIVE also strengthened cooperation
between all allies throughout the supply chain of sustainability, from
sugar farm owners to factories and other stakeholders. Its precise and
correct information can be used to evaluate risks and opportunities for
more effective management decision making.”
It is expected that VIVE can promote sustainable growth of KTIS’s
businesses, namely market expansion of KTIS group to other big business
partners of the world which are also concerned with sustainable standard.
This program will recognize KTIS as a distinctive sustainable business
company, besides cost reduction and enhancement of production efficiency with the use of various existing resources.

www.sugar-asia.com
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โรงงานน�้ำตาลเวียดนามและรัฐบาลเยอรมัน
จับมือขยายธุรกิจผลิตน�้ำตาล
Vietnam Sugar Factory and The German
Government Collaborated to Expand Sugar
Business

น�้ำตาลออร์แกนิคจากโรงงาน TTC

โ

รงงานน�้ำตาล SBT ในเวียดนามประกาศขายหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 28 ล้านดอลล่าร์
ให้กับ DEG สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเยอรมัน โดยรัฐบาล
เยอรมันซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ในราคาหุ้นละ 30,000 ดอง (1.26 ดอลล่าร์)
ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้น SBT ในตลาด ถึงร้อยละ 84 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
คาดว่าธุรกรรมครั้งนี้ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ส่งผลให้ทรัพย์สินของ SBT จะ
เพิม่ สูงถึง 262.14 ล้านดอลล่าร์ (6.084 ล้านล้านดอง) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37 โดยหุน้ บุรมิ สิทธิ
จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดในการโอนหุน้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึง่ ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ โดย
ช่วงเวลาจะอยู่ที่หกปีครึ่ง
โดยจะน�ำเงินที่ได้ ไปลงทุนในธุรกิจน�้ำตาลของบริษัท HAGL ในลาว ที่ SBT ซื้อ
กิจการมาในปี 2017 และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น TTC Attapeu อีกทั้ง SBT จะลงทุน
ในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มการผลิตน�้ำตาลออร์แกนิคควบคู่ไปด้วย
TTC Sugar Attapeu เป็นโรงงานน�้ำตาลออร์แกนิคแห่งแรกในลาวที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย
เกือบ 2,640 เฮกตาร์ พร้อมก�ำลังการผลิตอ้อย 7,500 ตัน และผลิตน�้ำตาลได้ 700 ตัน
ต่อวัน เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว บริษัทส่งออกน�้ำตาลออร์แกนิคไปยุโรป 4,500 ตัน และ
ในอนาคต บริษัทจะเพิ่มก�ำลังการผลิตตาลออร์แกนิคเพื่อจ�ำหน่ายตลาดภายในประเทศ
และส่งออก ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อแข่งขัน
กับอุตสาหกรรมน�้ำตาลของไทย
และ SBT ประกาศว่าภายในปีนี้ บริษัทจะลงทุนในกัมพูชาเพื่อขยายพื้นที่ปลูกอ้อย
ในอินโดจีนให้ได้ถึง 70,000 เฮกตาร์

The financial transaction is expected completely in this September. It
is expected that SBT’s capital will reach over $262.14 million (VNĐ6.084
trillion), increasing 3.7 per cent. The preferred stocks will be subject to
transfer restrictions for at least one year from the day of issuance, the
period will be six and a half years.
The investment will used to the sugar business of HAGL in Laos
that SBT have bought in 2017, and changed its name to TTC Attapeu,
along with investment costs for mechanization to expand organic sugar
production.
TTC Sugar Attapeu mill is the first organic sugar refinery in Laos, with
large-scale fields on nearly 2,640 ha, including a capacity of sugarcane
crushing of 7,500 tons, and produces 700 tons of sugar per day. By last
December, 4,500 tons of organic sugar products were exported to Europe.
In the future, it will continue to increase organic sugar production to serve
the domestic market and exportation. It is to maximize revenue, reducing
costs and diversifying products to compete with Thai sugar industry.
In addition, SBT said this year it will be invested in Cambodia in order
that expand sugarcane sourcing area in Indochina to 70,000 ha.

S

BT’s sugar mill in Vietnam announced that preference stock worth
$28 million is sold to German development finance institution DEG.
According to the investment of German Government, is to buy convertible
preferred dividend stocks at VND30,000 ($1.26) each, 84 percent higher
than SBT’s market price on July 25.
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เพิ่มภาษีเครื่องดื่มผสมน�้ำตาล จะท�ำก�ำไรให้
รัฐบาลอินโดนีเซียอย่างไร

How Increasing Sugar Tax Could Be Profitable
in Indonesia Government

เ

อมิลี่ เบิร์ก จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ท�ำการศึกษาโมเดลภาษีของอินโดนีเซีย ใน
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Global Health ซึ่งชี้ว่าภาษีเครื่องดื่มสามารถชะลอ
การเพิม่ ขึน้ ของโรคอ้วนและลดโรคเรือ้ รังได้ รวมถึงการทีร่ ฐั บาลจะได้รบั ก�ำไรจ�ำนวนมหาศาล
จากภาษีนี้เนื่องจากการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่มชูก�ำลัง
ในกรณีของชาวอินโดนีเซีย พบว่าปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดสมอง เป็นปัญหาด้านสุขภาพหลักในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
อย่างในปี 2018 พบชาวอินโดนีเซีย 35.4% มีน�้ำหนักเกินหรืออ้วน โดยเมื่อ 10 ปี
ก่อนหน้านี้ มีชาวอินโดนีเซียมากกว่า 5% ที่เป็นโรคเบาหวานเพราะมีการบริโภคน�้ำตาล
เพิ่มขึ้นและสาเหตุหลักเชื่อมโยงกับเครื่องดื่มผสมน�้ำตาล
ดูเหมือนว่าตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มชูก�ำลังเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว คาดกันว่ายอดขายรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 12.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2019 หรือ
เฉลี่ย 39 ลิตรต่อคน และเติบโตประมาณ 8-10% ในแต่ละปี
รัฐบาลอินโดนีเซียจึงพิจารณาการเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน�้ำตาลเพื่อแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพทีก่ ำ� ลังเพิม่ สูงขึน้ และการเก็บภาษีดงั กล่าวจะท�ำให้รฐั บาลได้รบั ประโยชน์เต็มๆ
ในงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร BMJ Global Health ได้ประเมินถึงจ�ำนวนก�ำไรทีร่ ฐั บาล
อินโดนีเซียจะได้รบั จากการเก็บภาษีเครือ่ งดืม่ ผสมน�ำ้ ตาล โดยหาผลลัพธ์นไี้ ด้จากการประเมิน
ตามกลุม่ รายได้ ตัง้ แต่กลุม่ ทีม่ รี ายได้นอ้ ยทีส่ ดุ 20% ไปจนถึงกลุม่ ทีม่ รี ายได้มากทีส่ ดุ 20%
และผลลัพธ์ชี้ว่าหลังจาก 25 ปี ภาษีที่คนที่มีรายได้น้อยที่สุดจ่ายจะอยู่ที่ 0.5 พันล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ และภาษีที่คนที่มีรายได้มากที่สุดจ่ายจะอยู่ที่ 15.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าภาษีเครื่องดื่มผสมน�้ำตาลสามารถช่วยลดจ�ำนวนคนที่มีน�้ำหนัก
เกินและอ้วน โดยป้องกันไม่ให้คนนับล้านในอินโดนีเซียเป็นโรคเบาหวาน โดยภาษีดังกล่าว
จะสูงถึง 920 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปีแรก และหลังจาก 25 ปี จะกลายเป็น 27.3 พัน
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

October - December 2019

E

mily Bourke from The University of Queensland, has studied
Indonesia tax model. In the research, published in BMJ Global Health,
shown that drink taxes can help slow the growth in obesity and reduce
chronic diseases. Moreover, growing market for soft drinks and energy
drinks, Indonesia will be enormously obtain benefits from this tax.

According to Indonesian, the problems of obesity, diabetes, heart
disease and stroke are major health concerns in middle-income countries.
For example, it was observed that in 2018, 35.4% of Indonesians
were overweight or obese. Ten years earlier, over 5% were living with
diabetes. This is because increasing sugar consumption, the major cause
is linked to sugary drinks.
Soft drinks and energy drinks market seem to be rapidly growing.
The total sales are expected to be US$12.9 billion in 2019, or it takes
for an average 39 liters per person, and approximately growing around
8-10% each year.
Therefore, the Indonesian government has considered taxing
sugary drinks to solve the increasing health problems, and it would be
economically benefit towards government.
In the research, published in BMJ Global Health, estimates how much
benefit taxing sugary drinks could bring to Indonesia. To find the results,
were estimated by income group, from the poorest 20% to richest 20%.
It is found that over 25 years the tax paid by the poorest people would
be $0.5 billion, and $15.1 billion for the richest.
Consequently, Sugar tax can help to reduce the number of
overweight and obese, and prevent over a million cases of diabetes in
Indonesia. The tax would raise $920 million in the first year and $27.3
billion over 25 years.
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“เนสท์เล่เจแปน” เปิดตัวดาร์กช็อกโกแลต
สูตรใหม่ไร้น�้ำตาลเป็นครั้งแรก
Nestle Japan First Launched New Dark
Chocolate, No Adding Refined Sugar

N

estlé Japan คิดค้นช็อกโกแลตสูตรใหม่ทไี่ ม่ใส่นำ�้ ตาล โดยช็อกโกแลตทัง้ แท่งท�ำมา
จากผลโกโก้และใช้ความหวานธรรมชาติจากเนือ้ ผลโกโก้แทนน�ำ้ ตาลทราย เหมาะ
กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมองหาส่วนผสมจากธรรมชาติ
“เราภูมิใจที่ได้ท�ำช็อกโกแลตจากผลโกโก้และไม่ใส่น�้ำตาลทราย มาเอาใจคนรัก
ช็อกโกแลตโดยเฉพาะ” แพทริค บูล่า หัวหน้าหน่วยธุรกิจทางกลยุทธ์ ฝ่ายการขายและ
การตลาดที่ Nestlé กล่าว
ดาร์กช็อกโกแลต 70% สูตรใหม่นจี้ ะมีนำ�้ ตาลน้อยกว่าช็อกโกแลตแท่งสูตรใส่นำ�้ ตาล
ทรายส่วนใหญ่ ถึง 40%
ด้วยนวัตกรรมการผลิตใหม่นี้ ท�ำให้ช็อกโกแลตรสชาตินุ่มนวล มีความหวานตาม
ธรรมชาติและส่วนผสมช็อกโกแลตมีสีขาว
“ช็อกโกแลตสูตรใหม่ที่ใช้ความหวานธรรมชาติจากเนื้อผลโกโก้นี้เปิดประสบการณ์
ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับความแปลกใหม่” แพทริค บูล่า กล่าว
เป็นครั้งแรกที่ Nestlé คิดค้นช็อกโกแลตสูตรใหม่ ไม่ใส่น�้ำตาล มากด้วยคุณภาพ
เพราะใช้ส่วนผสมแค่เพียงอย่างเดียว นั่นคือเนื้อผลโกโก้ ที่ไม่เคยมีการน�ำมาใช้เป็นสาร
ให้ความหวานในช็อกโกแลตมาก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว เนื้อโกโก้จะถูกน�ำไปทิ้งเป็นส่วนใหญ่
ในช็อกโกแลตสูตรใหม่ของ Nestlé นี้ ความหวานธรรมชาติที่ได้มาจากเนื้อผลโกโก้จะไม่
ท�ำให้รสชาติเนื้อสัมผัสและคุณภาพของช็อกโกแลตเสีย
“ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านช็อกโกแลตของเอเชียก�ำลังยกระดับขนมหวานระดับโลกทีใ่ ช้เนือ้ เยือ่
เมล็ดโกโก้เป็นส่วนผสมให้มีรสชาติดีขึ้น ซึ่ง Nestle สามารถใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับ
นมหรือไวท์ช็อกโกแลตในอนาคตได้” อเล็กซองเดอ วง เมยอต หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนมของ
Nestlé กล่าวผ่านการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
สูตรดาร์กช็อกโกแลตใหม่นไี้ ด้รบั การจดสิทธิบตั รแล้วและ Nestlé จะเริม่ วางจ�ำหน่าย
ขนมเวเฟอร์เคลือบดาร์กช็อกโกแลต 70% KitKat ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ ที่ร้าน KitKat
Chocolatory ในญี่ปุ่น

“This is a real innovation which uses the natural sweetness of the cocoa
pulp to provide a pure, novel chocolate experience.” said Patrice Bula
This is the first time Nestle has created a chocolate product without
adding refined sugars to deliver a quality product using only one ingredient.
It is known that the pulp has never been used as a sweetener for chocolate,
and usually it’s mostly thrown out. According to new innovation of Japan
Nestlé, the sweetness created based on a natural approach of the pulp
used in chocolate, it will be without compromising on taste, texture and
quality.
“These Asian Chocolatiers Are Spicing Up the Global Sweets Scene
Pulp-covered cocoa beans Nestlé could use the same process to make
milk or white chocolate in the future.” Alexander von Maillot, head of
Nestlé’s confectionery business, said in a phone interview.
The new dark chocolate recipe was already patented, and Nestlé
will start selling KitKat bars with 70% dark chocolate this fall in Japan
at KitKat Chocolatory.

N

estlé Japan has found a new way to create chocolate without
adding any sugar, This product is entirely made from cocoa fruit,
and using the natural sweetness of white pulp instead of refined sugar,
as consumers look for natural and healthy

“We’re proud to bring chocolate lovers a new chocolate made
entirely from the cocoa fruit without adding refined sugar,” said Patrice
Bula, Head of Strategic Business Units, Marketing and Sales at Nestlé.
The new product of 70% dark chocolate will have as much as 40%
less sugar than most equivalent bars with added sugar.
Furthermore, through the new innovation approach, the flavor of product
is will be soft, natural sweet, and it has white color as an ingredient
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อินโดนีเซียตั้งเป้า 15 โรงงานน�้ำตาลในอีก 5 ปี
เพือ่ ตอบสนองความต้องการน�ำ้ ตาลในประเทศ
Indonesia Aims to Set 15 Sugar Factories in The
Next 5 Years to Respond Domestic Sugar Demand

ใ

นอีก 5 ปีข้างหน้า อินโดนีเซียมีความจ�ำเป็นต้องสร้างโรงงานน�้ำตาลใหม่ถึง 15 แห่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของน�้ำตาลทรายบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในประเทศ และตัง้ เป้าการผลิตน�ำ้ ตาลถึง 3,800,000 ตันภายในปีพ.ศ. 2563
มีรายงานจากกระทรวงเกษตร คาดการณ์ถึงการบริโภคภายในประเทศ 6,500,000
ล้านตันน�้ำตาลในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย 2,800,000 ถึง 3,000,000 ล้านตันในการบริโภค
ของครัวเรือน และอีก 3,700,000 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม
ก่อนหน้านี้ การผลิตน�้ำตาลของประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่น้อยลง ซึ่งลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.42 ต่อปีจาก 477,123
เฮกตาร์ในปีพ.ศ. 2558 เป็น 414,847 เฮกตาร์ในปีพ.ศ. 2561 ในขณะที่การผลิตลดลง
จาก 2,580,000 ล้านตันในปีพ.ศ. 2558 เป็น 2,170,000 ล้าน ตันในปี 2561
แอนดิ แอมราน สุไลมาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกล่าวว่า
“เราต้องสร้างโรงงานน�ำ้ ตาลใหม่ 10 ถึง 15 แห่งในอีกห้าปีขา้ งหน้า หากสิง่ นีเ้ ป็นจริง เราจะ
บรรลุความเพียงพอในการผลิต รวมถึงเป็นการเพิม่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลในประเทศด้วย เพราะเป็น
โครงการส�ำคัญของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านัน้ โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้กระตุ้น
ให้ภาคเอกชนสร้างโรงงานน�้ำตาลใหม่ 10 แห่งในระยะแรกที่ด�ำรงต�ำแหน่งอีกด้วย”
เขาเสริมว่า แผนการสร้างโรงงาน 10 แห่งนี้ได้รับการตระหนัก เพราะก่อนหน้านี้
ผลิตน�้ำตาลได้เพียงแค่ 2,500,000 ล้านตัน และอย่างต�่ำคือคือ 300,000 ถึง 500,000
ตัน ซึ่งโรงงานใหม่จะผลิตได้เพิ่มอีก 1 ล้านตัน
โรงงานน�ำ้ ตาลใหม่ 10 แห่งนี้ จะสร้างอยูใ่ นเกาะชวาตะวันออก เกาะสุมาตราใต้ เกาะ
ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ ซาเติงการาตะวันออกและจังหวัดอื่นๆ โดยกระทรวงตั้งเป้าที่จะ
ผลิตน�้ำตาล 3,800,000 ล้านตันในปีพ.ศ. 2563 โดยการด�ำเนินการโรงงานใหม่ 10 แห่ง
คิดเป็น 72.73% เพิ่มขึ้นจาก 2,200,000 ล้านตันในปีนี้
โดยโรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ จะอยู่ในพื้นที่ของเมืองบลิต้าร์ ซึ่งต้องการเงินลงทุน 3
ล้านล้านรูเปียห์ (212.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการสร้าง เป็นที่แรกในภูมิภาค และเป็น
อยู่ภายใต้การดูแลของ PT Rejoso Manis Indo (RMI)
Syukur Iwantoro ประธานกรรมการของ IRM กล่าวว่า โรงงานจะมีก�ำลังการผลิต
10,000 ตันอ้อยต่อวัน และสามารถเพิ่มก�ำลังหีบอ้อยสูงสุดเป็นสองเท่าถึง 20,000 ตัน
อ้อยต่อวัน
การด�ำเนินการในการหีบอ้อยถึง 10,000 ตันอ้อย โรงงานในเมืองบลิต้าร์ สามารถ
ผลิตน�ำ้ ตาลได้ 800 ถึง 1,000 ตันต่อวัน เพือ่ สนับสนุนการผลิตน�ำ้ ตาลระดับชาติ 120,000
ถึง 150,000 ตันต่อปี โดยคิดเป็น 150 วันท�ำการต่อปี
“ก�ำลังการผลิตของเครื่องจักรในโรงงานของเราสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าถึง 20,000
ตัน แต่เรายังคงมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 10,000 ตันในปีพ.ศ. 2563”
เขาให้ขอ้ มูลว่า บริษทั จะใช้อปุ กรณ์นำ� เข้า รวมไปถึงเครือ่ งบดน�ำ้ ตาลจากออสเตรเลีย
หม้อต้มน�ำ้ ตาลจากอินเดีย และต้องการพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยอย่างน้อย 20,000 เฮกตาร์เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการวัตถุดิบอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับกลุ่มชุมชนป่าท้องถิ่น (LMDH) อีกหลายแห่ง เพื่อ
เข้าจัดการพืน้ ทีป่ า่ ทีไ่ ม่ได้ใช้งาน เนือ่ งจากกลุม่ LMDH หลายแห่งมีพนื้ ทีป่ า่ มากกว่า 12,000
เฮกตาร์ที่อยู่ในสถานะที่พร้อมจะใช้ในการเพาะปลูกอ้อย และพร้อมด�ำเนินการที่จะจัดหา
อ้อยพันธุ์ดีจากประเทศไทยอีกด้วย
ดังนั้น การผลิตน�้ำตาลในอินโดนีเซียจะด�ำเนินการผลิตโดยโรงงาน 48 แห่ง ซึ่ง
เป็นของรัฐวิสาหกิจ และผู้ผลิตน�้ำตาลเอกชนอีก 17 ราย อีกทั้งกระทรวงการค้ายังได้
ก�ำหนดโควตาน�ำเข้าน�้ำตาลทรายดิบ 2,800,000 ล้านตันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอีกด้วย

Andi Amran Sulaiman, The Agriculture Minister of Indonesia, said
that “We have to build 10 to 15 new sugar factories in the next five years.
If this is realized, we will achieve self-sufficiency in sugar production, and
increasing domestic sugar production which is an important government
program. Moreover, Indonesian president, Joko Widodo, have been
urging the private sector to build 10 new sugar factories during his first
term in office. ”
He added that the plan to build 10 factories has been realized. We
could previously produce only 2.5 million tons of sugar and were short
300,000 to 500,000 tons. The new factories will produce an additional
1 million tons.”
These 10 new sugar factories are located in East Java, South Sumatra,
Southeast Sulawesi East Nusa Tenggara and other provinces. The ministry
has set an ambitious target to produce 3.8 million tons of sugar in 2020
with the operation of the 10 new factories, a 72.73 percent increase from
about 2.2 million tons this year.
The new sugar factory in the area of Blitar required Rp 3 trillion
(US$212.59 million) in investment to build. It is the first in the region and
belongs to PT Rejoso Manis Indo (RMI).
Syukur Iwantoro, president director of IRM, said that the factory had
a production capacity of 10,000 tons of cane per day (TCD) and could
double its grinding capacity to a maximum 20,000 TCD.
Operating at a grinding capacity of 10,000 TCD, the Blitar factory
can produce 800 to 1,000 tons of sugar per day to contribute 120,000
to 150,000 tons per year to national sugar production, assuming 150
operating days per year.
“The production capacity of the machines in our factory can double
to 20,000 TCD, but we are still focusing our efforts to meet the 10,000
TCD target in 2020,”
He added that the company was using imported equipment, including
a sugar grinding machine from Australia and a sugar boiler from India,
and need sugarcane plantations at least 20,000 hectares to meet its
raw material need.

I

n the next five years, Indonesia needs to build up 15 new sugar factories
to meet the demand for refined sugar in the domestic food and beverage
industry, and set to produce 3.8 million tons of sugar in 2020.

It is reported by The Agriculture Ministry that has projected domestic
consumption of 6.5 million tons of sugar this year, consisting of 2.8 million
to 3 million tons in household consumption and another 3.7 million tons
to fulfill the demands of the food and beverage industry.
Previously, National sugar production has been declining steadily
since 2015 due to shrinking sugarcane farming areas, which decreased
by an average 3.42 percent per year from 477,123 ha in 2015 to 414,847
ha in 2018, while production decreased from 2.58 million tons in 2015 to
2.17 million tons in 2018.

October - December 2019

Andi Amran Sulaiman, The Agriculture Minister of Indonesia.
The company was cooperating with several Local Forest Community
Groups (LMDH) to manage idle forest lands, as several LMDH have
more than 12,000 hectares of forest lands ready to be used in growing
sugarcane, and also ready to procure superior seed cane from Thailand.
Therefore, Indonesia’s sugar is produced by 48 factories belonging
to state-owned enterprises (SOE) and 17 private sugar manufacturers,
and the trade ministry has set an import quota of 2.8 million tons of raw
sugar to meet the industry’s needs.
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คาดราคาน�้ำตาลโลกอาจพุ่งพรวดในปี
2562/2563

Global Sugar Price is Expected to Go Up in
2019/2020
ดังนั้น หากสามารถค้นพบเส้นทางการส่งออกน�้ำตาลผ่านแม่น�้ำเข้าสู่
ประเทศบังกลาเทศ และหากมีการพัฒนาเส้นทางนี้ รัฐอุตรประเทศจะสามารถ
ส่งออกน�้ำตาลเป็นปริมาณมากไปยังบังกลาเทศได้ในช่วงฤดูกาลถัดไป

I

SMA (International Securities Market Association), expects
the sugar prices is tended to rise up in next season, as sugar
production may drop from 33 million tons to 28-30 million tons.

ส

อภินาช เวอร์มา เลขาธิการของสมาคมตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (ISMA)

มาคมตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศหรือ ISMA คาดการณ์ว่าราคาน�้ำตาลมี
แนวโน้มจะขึ้นสูงในฤดูกาลหน้า เนื่องมาจากการผลิตน�้ำตาลอาจน้อยลงจาก 33
ล้านตันเป็น 28-30 ล้านตัน
อภินาช เวอร์มา เลขาธิการของ ISMA ชี้แจงในการให้สัมภาษณ์กับ ETNOW ว่า
“หลังจากทีม่ นี ำ�้ ตาลล้นทะลักในตลาดระหว่างประเทศมาสองปี จึงเกิดการคาดการณ์วา่ อาจ
มีความขาดแคลนน�ำ้ ตาลเป็นปริมาณ 2-4 ล้านตันในช่วงฤดูกาลหน้า ท�ำให้ราคาน�ำ้ ตาลอาจ
ขยับเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมในตลาดโลก ณ ปัจจุบัน”
นายอภินาชกล่าวเสริมว่า “ได้เกิดมีปริมาณน�้ำตาลล้นตลาดในหลายๆ ประเทศ และ
ในฤดูกาลที่ก�ำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ มีปริมาณน�้ำตาลเกินมาประมาณ
4-4.5 ล้านตัน”
ดังนั้น ในปีหน้าคือระหว่างปี 2562-2563 ซึ่งฤดูกาลน�้ำตาลจะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ผูเ้ ชีย่ วชาญคาดว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนน�ำ้ ตาล หลังจากมีนำ�้ ตาลล้นตลาดระหว่าง
ประเทศขึ้น จึงคาดกันว่าอาจจะเกิดการขาดแคลนปริมาณน�้ำตาลประมาณสองถึงสี่ล้านตัน
ในฤดูกาลหน้า และเป็นเหตุให้ราคาอาจเพิ่มขึ้นจากปกติ
ในส่วนของตลาดท้องถิ่น ประเทศอินเดียยังคงผลิตน�้ำตาลปริมาณ 32-33 ล้านตัน
ในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา ความต้องการน�้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 25.5 ถึง 26 ล้านตันใน
ช่วงแต่ละปี ดังนั้น ดุลสินค้าคงคลังในฤดูกาลปัจจุบันที่มีปริมาณราวๆ 10.7 ล้านตันเมื่อวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2561 อาจจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 14.5 ล้านตันในช่วงปลายฤดูกาลนี้
อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความแห้งแล้งในรัฐมหารัชตะและภาคเหนือของรัฐคาร์นาตะกะ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารผลิตน�ำ้ ตาลของรัฐเหล่านี้ จึงท�ำให้ในฤดูกาลหน้า การผลิตน�ำ้ ตาล
อาจลดลงจาก 33 ล้านตันในฤดูกาลปัจจุบัน เป็น 28-29 ล้านตันหรือเพียง 30 ล้านตันก็
เป็นได้ นี่คือการคาดคะเนของวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
นายอภินาช กล่าวว่า “ผมเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าเราได้เห็นสิง่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ไปแล้วในฤดูกาล
นี้ ผมมีเหตุผลที่จะพูดเช่นนี้ ประการแรก จากปริมาณประมาณ 10.7 ล้านตันเมื่อเปิดคลัง
ในฤดูกาลนี้ เราจะเริม่ ฤดูกาลถัดไปด้วยปริมาณราวๆ 14.5 ล้านตัน แต่ตวั แทนผูค้ า้ อ้อยของ
รัฐมหารัชตะก�ำลังพูดกันถึงจ�ำนวนทีต่ ำ�่ ลงถึงเกือบสีล่ า้ นตันในฤดูกาลหน้าทีจ่ ะเกิดเฉพาะใน
รัฐดังกล่าวเพียงแห่งเดียว”
สถานการณ์ทางการตลาดชี้ให้เห็นว่าปริมาณราวๆ 33 ล้านตันในขณะนี้ จะลดลงถึง
เกือบ 28-29 หรือ 27 ล้านตัน มีการคาดคะเนถึงความขาดแคลนประมาณสีล่ า้ นตันฤดูกาล
หน้า ซึ่งเปิดโอกาสให้อินเดียส่งออกน�้ำตาลไปสู่ตลาดโลกได้
อภินาชเสริมว่า “ในประเทศอินเดีย เราก�ำลังพยายามมุ่งเป้าและส่งออกน�้ำตาลเกือบ
เจ็ดล้านตันในฤดูกาลถัดไป และหากการผลิตมีจำ� นวนมากหรือน้อยกว่าปริมาณการบริโภค
ในปีหน้าเราคิดว่าจะเปิดคลังน�ำ้ ตาลทีม่ ปี ริมาณประมาณ 14.5 ล้านตันในตอนนีล้ ดลงถึงราวๆ
แปดล้านตันในช่วงปลายฤดูกาล”
ด้วยเหตุนี้ ยอดน�้ำตาลคงเหลือและดุลสินค้าคงคลังซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่เกือบ 45,000
รูปี ณ ขณะนี้อาจลดลงอยู่ที่ประมาณแปดล้านตันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20,000 รูปีของเงิน
ทุนหมุนเวียน นายอภินาชจึงรู้สึกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในฤดูกาลถัดไป
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Abinash Verma, Director General, ISMA, in an interview
with ETNOW, explained, “After two years of surplus sugar
in the international market, we expect a deficit of anywhere
around 2-4 million tons in the next season on the international
front and therefore the prices should move up from the current
levels globally”
He continuously said, “There was a glut in the international
market. The season which is closing now, which is on till 30th of
September 2019, also showed a surplus of about 4-4.5 million
tons in the international market.”
So, next year, that is 2019-2020 sugar season starting on 1st
October 2019, will see a deficit, believe all the experts. After two years of
surplus sugar in the international market, we expect a deficit of anywhere
around 2-4 million tons in the next season on the international front and
therefore the prices should move up from the current levels globally.
As for the domestic market, India has continuously produced 32-33
million tons in the last two seasons, including the current one -- 32 and
33 million tons each. The demand has been around 25.5 to 26 million tons
in each of these years and therefore the inventory balance in the current
season from about 10.7 million tons as on 1st October 2018, is expected
to go up to about 14.5 million tons by the end of this season.
However, there are drought like scenario in Maharashtra and north
Karnataka, especially in some of the sugarcane producing belts in those
regions, and therefore next season, it was expected sugar production to
drop from 33 million tons in the current season to 28-29 million tons or
30 million tons. There will be estimate on 1st of July 2019.
Abinash Verma said, “I firmly and very strongly believe that we have
seen the worst in the current season. I have reasons to say that; number
one, from about 10.7 million tons of opening stocks in the current season,
we will be starting the next season with about 14.5 million tons. But the
cane commissioner of Maharashtra is talking about a drop of almost 4
million tons in the next season from Maharashtra alone.”
The market situation suggests that from about 33 million tons, it
will drop to about 28-29 or 27 million tons. There is an expected deficit
of around 4 million tons in the next season which gives an opportunity
to India to export into the international market.
Abinash Verma, said “in India, we are trying to target and export
almost 7 million tons in the next season and therefore if the production
in the next season is more or less similar to consumption, next year we
expect the opening stocks of 14.5 million tons to drop to about 8 million
tons by the end of the next season.”
Therefore, stock balance, inventory balance which is blocking almost
about Rs 45,000 crore today will come down to about 8 million tons
which will block our working capital to around Rs 20,000 crore. I feel the
situation will be much better in the next season.
Therefore, if we are able to find the route through the river route
into Bangladesh as exportation, and if that river route develops, Uttar
Pradesh will be able to export a large quantity into Bangladesh through
the river route next season.
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อิสราเอลและไนจีเรียร่วมลงนามข้อตกลง
โครงการชลประทานอ้อยอัตโนมัติ

Nigeria and Israel Companies Deal on
Agreement of Automated Sugarcane Irrigation
Project
นายลาทีฟ บูซารี เลขานุการฝ่ายบริหารของสภา
น�้ำตาลได้ยกย่อง BUA ที่ริเริ่มโรงการนี้ขึ้นและกล่าวว่าทาง
สภาจะสนับสนุนผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการผลิต
น�้ำตาลที่ตั้งไว้ให้ได้

B

UA Group of Nigeria, have signed an
agreement with Netafim of Israel, an Israeli
manufacturer of irrigation equipment, to develop
the largest ever fully automated drip sugarcane
irrigation project. This agreement signing which
took place at the Nigeria Sugar Development
Council, Abuja, the project will cover over 4,000
hectares in its first phase.

ก

กลุ่ม BUA ของไนจีเรีย ร่วมมือกับ Netafim ของอิสราเอล

ลุ่ม BUA ของประเทศไนจีเรียได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับบริษัท Netafim ของ
อิสราเอลซึง่ เป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์การชลประทาน โดยข้อตกลงนีเ้ ป็นไปเพือ่ การพัฒนา
โครงการการชลประทานแบบหยดน�้ำรดต้นอ้อยอัตโนมัติที่ใหญ่และเต็มรูปแบบที่สุด การ
เซ็นข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นในสภาพัฒนาน�้ำตาลแห่งไนจีเรีย เมืองอาบูจา ซึ่งโครงการนี้
ครอบคลุมเนื้อที่กว่าสี่พันเฮคตาร์ในระยะเริ่มแรก
ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้เซ็นสัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาสิ่งที่เรียกกันว่าเป็น
“ระบบการชลประทานแบบหยดน�้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของแอฟริกาตะวันออก” ในไร่
อ้อย BUA Lasuco เนื้อที่สองหมื่นเฮคตาร์
นายคาบิรู ราบิอู ประธานและผู้อ�ำนวยการบริหารกลุ่ม BUA ของสถาบันน�้ำตาล
ไนจีเรีย กล่าวในพิธีการลงนามข้อตกลงว่า “ตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการ ทางองค์กรไม่เคยย่อท้อ
ในการท�ำโครงการเพือ่ ไร่ออ้ ยทีม่ คี วามซับซ้อนสูงของประเทศจนกระทัง่ บัดนี้ นอกจากการท�ำ
โรงงานเพื่อผลิตน�้ำตาลบริสุทธิ์แล้ว ยังมีการลงทุนการผลิตเอธานอลและการสร้างพลังงาน
จากชานอ้อยอีกด้วย”
การลงนามข้อตกลงนี้จะเป็นการพัฒนาการชลประทานของ BUA ในพื้นที่สองหมื่น
เฮคตาร์ที่เมืองลาเฟียกี ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบการชลประทานขั้นสูงรวมทั้ง
เทคโนโลยีการวางแผนจาก Netafirm เพือ่ บ่งชีก้ ารชลประทานและการใช้นำ�้ ในพืน้ ทีอ่ นั หลาก
หลาย รวมถึงการแบ่งแยกประเภทของดินที่ใช้เพาะปลูกอีกด้วย
“ในปัจจุบันนี้ มีการเริ่มสร้างโรงน�้ำตาลที่พื้นที่เพาะปลูก เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ดัง
กล่าวจะสามารถผลิตน�้ำตาลบริสุทธิ์ถึง 250,000 ตันจากอ้อยกว่า 1.8 ล้านตัน และยัง
สามารถผลิตเอธานอลจ�ำนวน 25,000 ล้านลิตร มีการจ้างคนงานถึงกว่าหนึ่งหมื่นคนและ
ผลิตไฟฟ้าประมาณ 35 เมกาวัตต์ทุกๆ ปี” นายคาบิรู แถลง
นอกจากนั้น ยังมีการสร้างระบบนิเวศวิทยาซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในทุกๆ
ความสัมพันธ์ของวงจรมูลค่าพร้อมๆ กับการเป็นคู่ค้ากับผู้ปลูกอ้อยนอกพื้นที่และชุมชน
ลาเฟียกีอีกด้วย

October - December 2019

Under the agreement, the two firms will
collaborate in developing what they describe
as “West Africa’s most advanced and largest
drip irrigation system” at the 20,000 hectares
BUA Lasuco Sugar Plantation.
Group Executive Director, BUA Group and
Chairman of the Nigeria Sugar Institute, Kabiru
Rabiu, speaking at the ceremony, “Since we
started this project, we have not relented in
putting together the most sophisticated sugar
plantation project in Nigeria till date. In addition
to milling and refining of sugar, we are also investing in ethanol production and power generation
from bagasse”
This signing, will see BUA improve irrigation at its 20,000-hectare at
Lafiagi by using Artificial Intelligence and highly sophisticated irrigation and
mapping technology from Netafim to determine the irrigation and water
application needs of different areas and soil types in the plantation.
Kabiru Rabiu stated, “As at today, construction of the sugar mill at
the plantation has started. Upon completion, this Lafiagi sugar plantation
will be able to produce over 1.8 million tons of sugarcane yielding about
250,000 tons of white refined sugar, 25 million litres of ethanol, employ over
10,000 people and generate some 35 MW of electricity every year.”
He continuously stated “We are also creating an ecosystem where we
are involved in the entire value chain whilst partnering with out-growers
and the Lafiagi community as a whole”
In the part of The Executive Secretary of the Sugar Council, Lateef
Busari, commended BUA for embarking on the project, that the council
would continue to provide support to assist sugar producers ort to assist
sugar producers meet their sugar BIP targets.
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คาซัคสถานส่งเสริมลดการพึง่ พาน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
Kazakhstan, Has Encouraged to Reduce
Dependence On Imported Sugar

ก

ระทรวงเกษตรแห่งประเทศคาซัคสถาน ได้วางแผนเพื่อลดภาวการณ์พึ่งพิงน�้ำตาล
น�ำเข้าด้วยการสร้างโรงงานผลิตน�้ำตาลเพิ่มอีกสองแห่ง ซึ่งมีทีท่าว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2564
จากรายงานของกระทรวงเกษตรแห่งคาซัคสถาน ปริมาณการบริโภคน�้ำตาลของ
ประเทศอยูท่ รี่ าวๆ ห้าแสนตันต่อปี และน�ำ้ ตาลทีบ่ ริโภคนัน้ มาจากประเทศรัสเซียและเบลารุส
โดยร้อยละ 90 อยู่ในส่วนของอ้อยดิบและน�้ำตาลแบบส�ำเร็จรูป ส่วนอีกร้อยละ 10 เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหัวบีทที่ใช้ท�ำน�้ำตาล
โรงงานผลิตน�้ำตาลสองแห่งใหม่นั้นจะอยู่ในแคว้นแซมบีลและพาฟโดลาร์ ซึ่งใช้ค่าใช้
จ่ายทัง้ หมดในการสร้างถึง 775 เหรียญสหรัฐ เมือ่ แล้วเสร็จจะมีกำ� ลังผลิตอยูท่ หี่ นึง่ แสนตัน
ต่อปีโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ
เป็นที่แน่ชัดว่า การลดการพึ่งพาน�้ำตาลจากการน�ำเข้านั้นเป็นประเด็นหลักที่ประเทศ
คาซัคสถานก�ำลังพิจารณาในเร็วๆนี้ นอกจากนัน้ การผลิตน�ำ้ ตาลทีล่ ดน้อยลง เป็นผลมาจาก
เกิดการชะงักงันของกิจการบริษัทน�้ำตาลเอเชียกลาง ซึ่งกินเวลาหลายเดือน
มีรายงานว่า อัตราการผลิตโดยรวมในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 91,100
ตัน จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการผลิตน�้ำตาลในคาซัคสถานจะลดน้อยลงถึง 45.4% ในปีนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณของปีที่แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหวังว่า โรงงานผลิตน�้ำตาลใหม่ทั้งสองแห่งจะช่วยลดความ
เสื่อมถอยในการผลิตน�้ำตาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ โดยค่าใช้จ่ายส�ำหรับสร้างโรงงานใน
แคว้นแซมบิลอยู่ที่ 208 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงงานในแคว้นพาฟโดลาร์มีราคาถึง
568 ล้านเหรียญสหรัฐ
ดังนัน้ โรงงานใหม่ทงั้ สองแห่งจึงเป็นความหวังของประเทศคาซัคสถานในการต่อสูก้ บั
การน�ำเข้าน�้ำตาลจากต่างประเทศ

M

inistry of Agriculture, Kazakhstan, has been planning to reduce
dependence on imported sugar by building two sugar factories.
It is expected two sugar factories, are building by the end of 2021.

According to the report of Ministry of Agriculture, in Kazakhstan, it
is shown that the average sugar consumption is approximately 500,000
tonnes per year. Sugar consumption is from the main importation by
Russia and Belarus. It was 90 percent that consumed raw sugar cane and
Instant sugar, and it was about 10 percent to consume finished products
obtained from local sugar beet.
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These new sugar factories will be in the Zhambyl and Pavlodar
regions, and the cost is $775 million. The two sugar factories will have a
capacity of 100,000 tonnes per year and will use local raw materials.
Definitely, reducing dependence on imported sugar, is recently the
main issue for Kazakhstan. On the other hand, there was sugar production
decline due to the suspension of the activities of the Central Asian Sugar
Corporation. It was stopped for several months.
It is reported that total production the first five months of 2019 was
91,100 tonnes. It was obviously that sugar production in Kazakhstan has
fell 45.4 percent this year compared to 2018.
Officials hope the two new plants will combat the decline. The plant
in the Zhambyl region will cost $208 million while the Pavlodar region
plant will cost $568 million.
Therefore, the two new sugar factories is a new hope to combat
on imported sugar in Kazakhstan. The sugar factory in Zhambyl region
will cost $208 million as well as the sugar factory in Pavlodar region will
cost $568 million.

www.sugar-asia.com
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เปิดตัวน�้ำดื่มสกัดจากอ้อยเพื่อการบริโภค
ครั้งแรกของโลก

Launching of Water Extracted From Sugar
Cane, A World First For Human Consumption

S

unshine Sugar, Australian sugar mill owned producer of raw and
refined sugar products, has teamed up with AquaBotanical, an
Australian company based at Mildura in Victoria. To create the new
product which harvests water from mature sugar cane trunks to bottles
for human consumption.

บ

น�้ำดื่มธรรมชาติที่ผลิตจากผลไม้และผัก 100%

ริษัท ซันไชน์ ซูการ์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากน�้ำตาลดิบและน�้ำตาลบริสุทธิ์ของ
ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมมือกับ บริษัท อควาโบตานิคอล ซึ่งตั้งอยู่ที่มิลดูรา
ในรัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในการใช้ประโยชน์จากน�้ำของ
ล�ำต้นอ้อยมาสกัดเป็นเครื่องดื่มบรรจุขวดส�ำหรับบริโภค
ผลิตภัณฑ์นี้ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาโดยดร.บรูซ แคมโบริส นักวิศวกรเคมี
ซึ่งมีการทดสอบเทคโนโลยีนี้ในอินเดีย แหล่งผลิตน�้ำตาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แต่
ประสบปัญหาการขาดน�้ำเป็นปัญหาหลัก
ล�ำต้นของอ้อยที่แก่เต็มที่จะมีความชื้นมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
มากนักในอุตสาหกรรมน�้ำตาลของออสเตรเลีย
คริส คอนเนอร์ หัวหน้าผู้บริหารของบริษัทซันไชน์ ซูการ์ กล่าวว่า “น�้ำจากล�ำต้น
อ้อยนี้จะถูกคั้นออกมาในกระบวนการผลิตน�้ำตาลแล้วจะผ่านระบบควบรวมการระเหยให้
ยังคงอยู่ ทางบริษัทฯ เพียงแค่จัดการท�ำให้บริสุทธิ์ขึ้นเท่านั้น หลังจากที่น�้ำดังกล่าวผ่าน
กระบวนการแล้วก็จะได้เครือ่ งดืม่ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่มแี คลอรีแ่ ละสารให้ความหวาน แต่มลี กั ษณะ
เหมือนน�้ำดื่มทุกประการ”
มีการคาดว่า โครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าห้าล้านถึงหกล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลา
กว่าห้าปี แต่คริสกล่าวว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ากว่า
“ผมหวังว่าจะมีรายได้ประมาณสองล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสองสามปีข้างหน้า และ
หลังจากบรรจุขวด ทุกๆ อย่างก็จะเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่นี้” คริส คอนเนอร์ กล่าว
ในช่วงปีแรก จะมีการผลิตเครื่องดื่มนี้ประมาณแปดถึงสิบล้านลิตร แต่อาจจะเพิ่ม
จ�ำนวนถึง 60 ล้านลิตรหากโรงหีบน�ำ้ ตาลพันธมิตรสามแห่งของบริษทั ซันไชน์ ซูการ์เข้าร่วม
โครงการนีด้ ว้ ย โดยน�ำ้ ดืม่ จากอ้อยนีค้ าดว่าจะบรรจุขวดได้เป็นชุดแรกในเดือนกันยายนนี้
ศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยี เอื้อให้โรงหีบอ้อยสามารถผลิตเครื่องดื่มได้ถึง
140 ถึง 150 ล้านลิตรต่อปี นอกจากนั้น ยังมีแผนจะสร้างโรงหีบอ้อยเพิ่มอีกสองแห่งและ
โรงงานบรรจุขวดหนึ่งแห่งภายในสามปีข้างหน้านี้
ผู้น�ำของซันไชน์ ซูการ์ กล่าวว่า น�้ำดื่มเหล่านี้อาจจะส่งไปยังจีน ซึ่งเป็นประเทศที่
บริษัทอควาโบตานิคอลส่งออกน�้ำผลไม้และผักอยู่แล้ว การส่งออกครั้งใหม่นี้จะเริ่มในช่วง
ต้นเดือนตุลาคมปีนี้
การสกัดน�ำ้ จากอ้อยอาจเป็นสิง่ ใหม่ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของออสเตรเลีย แต่เทคโนโลยี
ดังกล่าวได้ใช้กับการสกัดน�้ำผักและผลไม้มาแล้ว
“เราสกัดน�้ำฝน น�้ำแร่ธรรมชาติ และน�้ำจากแม่น�้ำมาแล้ว แต่พืชเป็นแหล่งน�้ำตาม
ธรรมชาติ เราจึงใช้ประโยชน์จากน�้ำนั้นเพื่อดื่มหรือเพื่อการท�ำสิ่งอื่นๆ”
“เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้เราสามารถสกัดน�้ำจากพืชทุกประเภท ดังนั้น การบริโภค
น�้ำดังกล่าวจึงมีความแตกต่างอย่างลึกซึ้ง เมื่อมีการดึงรสชาติหรือกลิ่นหรือสารเคมีออก
แล้วท�ำให้เป็นน�้ำดื่มตามธรรมชาติ” ข้อความทั้งสองกล่าวโดยเทร์ร่ี พอล ประธานบริหาร
ของบริษัท อควาโบตานิคอล
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายของการริเริ่มเทคโนโลยีนี้ ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ต�่ำเพราะบริษัทฯใช้
สาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องสร้างโรงงานการผลิตใหม่ที่ใดในโลก ความจริง
แล้วสถานทีท่ บี่ ริษทั ฯจะใช้รว่ มกับบริษทั ซันไชน์ ซูการ์นนั้ ตัง้ อยูใ่ นทีข่ นถ่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด
40 ฟุต ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายตามต้องการ
นอกจากนั้น บริษัทอควาโบตานิคอลยังได้ตั้งมูลนิธิโบตานิคอล วอเตอร์ เพื่อใช้
เทคโนโลยีการสกัดน�้ำจากอ้อยส�ำหรับการปฏิบัติการและผลิตน�้ำดื่มสะอาดส�ำหรับชุมชน
ในท้องถิ่นอีกด้วย

October - December 2019

The product has been using new innovative technology which was
developed by Dr. Bruce Kambouris, a chemical engineer. This new technology
has tested in India, the world’s second largest sugar producer, where
water scarcity is an important issue.
Mature sugar cane trunks contain more than 60 per cent moisture
which have mostly wasted in Australian sugar industry.
“The water gets squeezed out anyway as part of the sugar production
process and then goes into an evaporator condenser system, so it’s
already there. We’ll just polish it up a little bit. After the juice has been
condensed, effectively we’ve got a water that is as pure as you can get.
You can’t have calories and other sweeteners in water, it’s purely water.
I don’t think I need to argue that.” said Chris Connors, Sunshine Sugar’s
chief executive officer.
It was estimated that the project will cost $5 million to $6 million over a
five year period, but Mr. Chris Connors said the payback will be great.
“I expect around $2 million profit over the next couple of years, and
then after bottling and everything it will be significantly more,” he said.
It is about 8 to 10 million litres will be bottled in the first year, that
is possibly expected increasing to 60 million if all three alliance mills of
Sunshine Sugar are capturing water. Next, the first batch of water from
sugar cane is expected to be ready for bottling in September.
The potentiality of equipment and technology will enable the mills
to have the capacity to collect water 140 to 150 million litres a year.
Furthermore, They have plans to built the other two mills and a bottling
plant operational within three years.
The Sunshine Sugar boss said that the water could be exported
to China, where AquaBotanical is already exporting fruit and vegetable
water. The next exportation will begin from early October this year.
Capturing the water in cane might be new for Australian sugar
industry. Nevertheless, the technology has already been used to bottle
water from fruit and vegetables.
“We catch rain water and mineral water and river water, but plants
are a natural source of water. We can harvest that water for drinking
purposes or even operational purposes.”
“The technology allows us to harvest the water from all sorts of plants,
so as you’d appreciate there will be subtle differences in the composition
as we take out any flavours or aromas or toxins and create a standard
natural water” said Terry Paule, AquaBotanical’s executive chairman.
In the cost to set-up of the technology, it is quite low because the
company uses existing infrastructure.
“We don’t need to go along to build
new factories anywhere in the world,
we attach the technology to existing
processors. In fact, the unit that we’ll
be using with Sunshine Sugar sits
in a 40 foot shipping container. You
can move it around if you really want
to.” Said Terry Paule
Besides, the company has already
set up the Botanical Water Foundation
to use the technology to harvest
water from cane for operational
use as well as much needed fresh
Sunshine Sugar’s Chris Connors is excited with
drinking water for local communities. plans to capture and bottle water.
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แนวโน้มการผลิตน�้ำตาลของบราซิลต�่ำลง
เนื่องจากการเฟื่องฟูของเอทานอล
Brazil Sugar Outlook Has Fallen Due to
Ethanol Boom

เ

ป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก
ได้ปรับเปลีย่ นความสนใจหลักไปทีก่ ารผลิตเอทานอล และกลายเป็นประเทศผูผ้ ลิตเอทา
นอลรายใหญ่ที่สุดล�ำดับสองของโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงงานน�้ำตาลส่วนใหญ่ของบราซิล
หันไปผลิตเอทานอลแทน มีการคาดการณ์กันว่าปริมาณการผลิตน�้ำตาลในพื้นที่ปลูกอ้อย
หลักของประเทศ จะลดระดับลงต�่ำสุดในรอบ 14 ปี

ยอดการผลิตน�้ำตาลของบราซิล ลดต�่ำสุดในรอบ 14 ปี

I

t is known that Brazil, the world’s largest sugar exporter, have more
focused on producing ethanol, and become to the world’s second largest
producer of ethanol. However, as most of Brazilian millers turn to ethanol,
it is estimated that sugar production in the nation’s main growing region
is now forecast to fall to a 14-year low.
Brazil is the world’s second largest producer of ethanol fuel, has been
faced of depressed sugar price because India’s sugar export subsidies. So,
a shift to ethanol, will allay global sugar price, and respond on government
policies for boosting demand for biofuel as well. Conversely, Focusing on
ethanol manufacture is seem to decrease sugar production
According to Unica, Brazilian Sugarcane Industry Association, was
expected sugar output in the center south to fall by 5.7% year-on-year
to 25 million metric tons, the lowest since 2005-2006. The information
was collected from people who familiar with the matter, and not to
be identified because the information is private. Then, Unica is now
planning to present the new forecast to Brazil government committee
that monitors ethanol supplies.
Brazilian millers have focused on producing the biofuel after bumper
crops from Thailand to India left the global market oversupplied, sending
prices tumbling. Raw sugar futures traded in New York have lost about
50% from a 2016 peak, causing pain for producers contending with a
surplus and subsidies that have helped Indian millers export more of
their output.
The figures give traders the first insight into the thinking of the
industry group, which hasn’t publicly made any forecasts for the season,
but choosing only to update the government on its estimates.
In sector of Ethanol premium will raise over sugar from a year ago.
It is reported millers will crush 578 million tons of cane this season, about
1% higher than last year, the people said. That will come as a surprise for
some traders, as Green Pool Commodity Specialists said last week that
cane estimates seemed to be rising to 580 million to 590 million tons. The
Brisbane, Australia-based researcher is also currently forecasting 581 million
tons which is estimated that sugar cane is used for producing ethanol.
In addition, according to the Unica forecast, the sugar content in the
cane is expected to drop 3.2% from a year earlier. For the estimation of
Unica, the information of crushing, output and yields, will be published
through the first half of August.

ประเทศบราซิล เป็นประเทศผู้ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลรายใหญ่ที่สุดล�ำดับสองของ
โลก ต้องเผชิญกับปัญหาราคาน�้ำตาลตกต�่ำ เนื่องจากนโยบายการอุดหนุนอุตสาหกรรมส่ง
ออกน�้ำตาลของอินเดีย ดังนั้น การสลับมามุ่งเน้นการผลิตเอทานอลแทน จึงมีส่วนช่วยแก้
ปัญหาราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลก และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ทีจ่ ะเพิม่ ระดับ
อุปสงค์ตอ่ เชือ้ เพลิงชีวภาพด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน การหันมามุ่งเน้นทีอ่ ุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอล กลับยิ่งท�ำให้ยอดการผลิตน�้ำตาลลดต�่ำลง
ตามข้อมูลของ UNICA หรือสมาพันธ์อตุ สาหกรรมอ้อยแห่งประเทศบราซิล (Brazilian
Sugarcane Industry Association) มีการคาดกันว่า ยอดการผลิตน�ำ้ ตาลในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
ตอนล่างจะลดต�่ำลงในอัตรา 5.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มาอยู่ที่ระดับเพียง 25 ล้านเมตริกตัน
ซึ่งเป็นยอดการผลิตในระดับต�่ำสุด นับจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2549 เป็นต้นมา ข้อมูล
ประกอบถูกรวบรวมจากผู้ที่มีความคุ้นเคยกับประเด็นดังกล่าว แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวตน
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นในตอนนี้ UNICA จึงวางแผนที่จะน�ำ
เสนอข้อมูลการคาดการณ์ชุดใหม่กับคณะกรรมาธิการของรัฐบาลแห่งประเทศบราซิล ซึ่ง
ท�ำหน้าที่จับตาดูระดับอุปทานเอทานอลอยู่
ตอนนี้ โรงงานน�้ำตาลของประเทศบราซิลหันไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแทน หลังจากที่
ผลิตผลล้นเหลือจากประเทศไทยและอินเดียหลั่งไหลท่วมท้นตลาดโลก ส่งผลให้ราคาดิ่งลง
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าน�ำ้ ตาล (Raw Sugar Futures) ทีซ่ อื้ ขายกันในนิวยอร์ก มีมลู ค่าหดลง
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงทีม่ รี าคาสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 ก่อผลกระทบเชิงลบต่อบรรดา
ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลของบราซิล ทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับอุปสงค์สว่ นเกินในตลาด รวมทัง้ การสนับสนุน
จากภาครัฐ ที่ช่วยให้โรงงานน�้ำตาลอินเดียสามารถส่งออกผลิตผลได้มากขึ้น
ตัวเลขดังกล่าวช่วยให้ผคู้ า้ ได้มคี วามเข้าใจกระจ่างเป็นครัง้ แรก ต่อแนววิธคี ดิ ของกลุม่
อุตสาหกรรมนี้ ซึง่ ตกลงใจทีจ่ ะไม่เปิดเผยข้อมูลผลการพยากรณ์ใดๆด้วยสาเหตุทวี่ า่ ต่อภาค
สาธารณะ หากแต่เลือกที่จะน�ำเสนอข้อมูลการประมาณการณ์ต่อทางรัฐบาลเท่านั้น
ในภาคอุตสาหกรรม ส่วนต่างยอดการผลิตเอทานอลจะเพิ่มเกินหน้ายอดการผลิต
น�้ำตาลในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการรายงานว่าโรงงานน�้ำตาลจะมีการแปรรูปอ้อยกว่า
578 ล้านต้นในฤดูกาลผลิตนี้ ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วราว 1 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลที่ว่าอาจจะเป็น
เรื่องที่น่าประหลาดใจจากผู้ค้าบางราย เนื่องจากคณะผู้เชี่ยวชาญสินค้าการเกษตร (Green
Pool Commodity Specialists) กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ปริมาณการแปรรูปอ้อยโดย
ประมาณจะเพิ่มขึ้นจาก 580 เป็น 590 ล้านตัน ส่วน Brisbane องค์กรวิจัยจากประเทศ
ออสเตรเลีย ก็รายงานผลการพยากรณ์จ�ำนวนอ้อยที่จะถูกน�ำไปใช้ในการผลิตเอทานอลไว้
ที่ระดับ 581 ล้านตัน
นอกจากนี้ ตามผลการคาดการณ์ของ UNICA ปริมาณน�้ำตาลในอ้อยนั้นคาดว่าจะ
ลดลงราว 3.2 เปอร์เซ็นต์จากค่าเฉลีย่ ของปีกอ่ นหน้า ส�ำหรับข้อมูลค่าประมาณการณ์ตา่ งๆ
ของ UNICA รายละเอียดเกี่ยวกับยอดการแปรรูปอ้อย ปริมาณผลิตภัณฑ์และผลิตผล จะ Ethanol premium over sugar jumps from a year ago.
ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม
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ต่อยอดศักยภาพ “อุตสาหกรรมชีวภาพ”
ทางเลือกกระจายความเสีย่ งราคาอ้อยและน�ำ้ ตาล

Enhancing “Bioindustries” Capability to
Mitigate Risks on Cane and Sugar
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ ตอนนีส้ ถานการณ์ออ้ ยและราคาน�ำ้ ตาลอยูใ่ นช่วงทีไ่ ม่สดใส
เท่าไหร่นกั เนือ่ งจากราคาตลาดโลกทีผ่ นั ผวนมาจากนโยบายการส่งออก
ของอินเดีย รวมถึงสภาวะความแห้งแล้งทีเ่ กิดขึน้ ทางการเกษตร ท�ำให้สง่
ผลกระทบต่อประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตาล ซึ่งแน่นอนว่ารวม
ถึงประเทศไทยด้วย

ยังควบต�ำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทย และเป็นที่ปรึกษาโครงการ สถาบัน
พลาสติกแห่งประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจชีวภาพไทย ซึ่งได้บรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อ
ปี พ.ศ. 2556 อีกด้วย
แผนภาพที่ 1 แนวโน้มการเติบโตของพลาสติกชีวภาพโลกระหว่างปี 2560 - 2565

มีข้อมูลว่าในฤดูการผลิตปี 2561/2562 นั้น มีอ้อยเข้าหีบรวม 131 ล้านตัน ท�ำให้มีผลผลิตน�้ำตาล 14.6 ล้านตัน
เรียกได้วา่ สถานการณ์ตอนนีก้ ำ� ลังอยูใ่ นสภาวะทรงตัวสูง และอาจจะต้องใช้เวลาสองถึงสามปีในการฟืน้ ตัว ดังนัน้ เพือ่ ความ
อยูร่ อด ประเทศไทยจึงควรหาทางออกโดยมุง่ เน้นน�ำผลผลิตทางการเกษตรเช่นอ้อยและน�ำ้ ตาล ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ให้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะตอนนี้ที่กระแสพลาสติกชีวภาพก�ำลังมาแรง อันเนื่องมาจากกระแสการรักษ์โลก และ
ต้องการลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้
โดยผู้ที่จะมาให้ค�ำตอบในประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมชีวภาพไทยและความน่าสนใจของตลาดพลาสติกชีวภาพ ทาง
นิตยสาร Sugar Asia ได้รับเกียรติจากนักวิชาการทีเ่ ชีย่ วชาญในวงการอ้อยและน�้ำตาลไทย ดร.พิพัฒน์ วีรถาวร กรรมการ
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ อีกทั้ง
Source: European Bioplastics และ Nova Institute (2017), Germany

ศักยภาพของ “อุตสาหกรรมชีวภาพไทย”
เปรียบเทียบกับ “อุตสาหกรรมชีวภาพในเอเชีย”

ดร.พิ
พัฒน์ วีรถาวร
Dr. Pipat Weerathaworn

กรรมการสมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ก่อนกล่าวถึงประเด็นการเปรียบเทียบอุตสาหกรรม
ชีวภาพไทยกับอุตสาหกรรมชีวภาพในเอเชีย ดร.พิพฒ
ั น์ได้
ให้ค�ำจ�ำกัดความ “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bio-economy)
ว่าคือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้และแปรรูปชีว
มวลจากผลผลิตการเกษตรและหรือเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
การเกษตรเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น “อุตสาหกรรมชีวภาพไทย”
ก็คือ อุตสาหกรรมที่จะใช้ผลิตผลการเกษตร และหรือวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร เป็นวัตถุดิบหลักประเภทที่สร้างขึ้น
มาใหม่ได้ (Renewable feedstock) ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่างๆ นัน่ เอง เพราะปัจจุบนั เศรษฐกิจโลกของเราถูกขับเคลือ่ น
จาก น�้ำมันดิบ (Fossil Oil) และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี
ซึ่งอาจจะหมดไปได้ในที่สุด
ดร.พิพัฒน์ ได้กล่าวถึงการเกษตรว่า ประเทศไทย
ของเราเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรเป็น
อันดับต้นๆของโลกทั้งข้าว มันส�ำปะหลัง อ้อยและน�้ำตาล
เป็นต้น และ “อุตสาหกรรมชีวภาพ” เกิดเป็นธุรกิจระดับ

www.sugar-asia.com

Cover Story
โลกขึ้น และมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ก็คือ พลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic) ที่มีโรงงานผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก�ำลัง
การผลิต 150,000 ตันต่อปี ใช้วัตถุดิบคือน�้ำตาลจากข้าวโพด
แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพประเภทเดียวกัน (PLA หรือ Poly Lactic Acid) ก็เพิ่งเปิดสายการ
ผลิต ก�ำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี โดยใช้น�้ำตาลจากอ้อย ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับ 2
ของโลกปีละมากกว่า 10 ล้านตัน รองจากบราซิล ซึ่งอยู่กันคนละซีกโลก) จึงอาจกล่าวได้ว่า “ประเทศไทยในบริบทของ
“อุตสาหกรรมชีวภาพ” มีศักยภาพสามารถเป็น “BIO-INDUSTRIAL HUB in ASIA” ได้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
เพราะประเทศไทยเรามีจุดแข็งในเรื่องการเกษตรนั่นเอง”

ขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดพลาสติกชีวภาพไทย เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆในเอเชีย

ดร.พิพัฒน์ ได้อธิบายในแง่ของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุดิบคือ น�้ำตาล ไม่ว่าจะจากอ้อยหรือข้าวโพด
ก็ตาม จะเป็นต้นทุนแล้ว 50-60 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด การที่โรงงานอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบย่อมได้
เปรียบในแง่ต้นทุนการขนส่งแล้วระดับหนึ่ง
นอกจากนัน้ ประเทศไทย เรายังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประมาณ 3,000-4,000 โรง
สามารถที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่มีมูลค่าสูงขึ้น ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ยุโรปได้อีกด้วย
ดังนัน้ นอกจากปัจจัยต่างๆทีก่ ล่าวมาข้างต้น ดร.พิพฒ
ั น์ จึงกล่าวเสริมต่อไปว่า “ระบบการขนส่งและสิง่ อ�ำนวยความ

สะดวกต่างๆ ประเทศไทยก็ไม่แพ้ประเทศอืน่ ๆในเอเชีย รวมทัง้ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของ
รัฐบาลไทย น่าจะท�ำให้ได้เปรียบ หรือน�ำหน้าประเทศอื่นๆ ในเอเชียพอสมควร”

ดัน “Biotechnology” ชูประสิทธิภาพการวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพไทย

นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ดร.พิพฒ
ั น์ ได้อธิบายเพิม่ เติมว่า ไทยเรายังมีศกั ยภาพด้านผลิตภัณฑ์
ชีวภาพอื่นๆอีก และที่ด�ำเนินการอยู่แล้วคือ แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ทั้งสองชนิดจัดเป็น BIO-FUEL) ซึ่งในระยะต่อ
ไป ประเทศไทยเราต้องผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพราะจะเป็นเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แทนที่จะส่งในรูปของสินค้า
เกษตรขั้นต้น เช่น ข้าว แป้ง น�้ำตาล ประเทศไทยก็ต้องแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบขั้นสูงขึ้นไป เช่น Functional
food และสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ (Bio-medical)
ซึง่ จุดๆนี้ ดร.พิพฒ
ั น์ ได้ประเมินว่า “เราต้องใช้การวิจยั และเทคโนโลยีขนั้ สูงขึน้ ไป งานวิจยั ทีเ่ ป็นกุญแจหลักคือ Biotechnology ซึง่ เป็นศาสตร์ทมี่ สี าขาต่างๆหลายด้านทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็น Biotechnology ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์”
หากพูดตามตรงงานวิจัยด้านนี้ของไทย ดร.พิพัฒน์ ได้ให้ข้อมูลว่า ยังก้าวหน้าในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น (Lab
scale) ซึ่งทางรัฐบาลไทย ร่วมกับภาคเอกชนต้องให้การสนับสนุนและลงทุนด้านการวิจัยในระดับขยายผล (Up-scaling)
ระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) ตลอดจนระดับทดลองตลาด (Pre-marketing Scale) มีขนาดก�ำลังการผลิต หรือการ
ลงทุน แตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในระยะนี้ ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องหาผู้ร่วมลงทุน

ที่พร้อมในด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะเรียนรู้และเริ่มธุรกิจไปก่อน

กระตุ้นอุปสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในไทย เพิ่มการใช้ “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ”
ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการด้านภาษี 125% ส�ำหรับการใช้พลาสติกชีวภาพ แต่ยังขาดระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้ ดั้งนั้น ดร.พิพัฒน์ จึงได้รวบรวมประเด็นที่น่า
สนใจไว้ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทุกชนิดเป็นทางเลือกหนึง่ ของผูบ้ ริโภคเท่านัน้ ณ ปัจจุบนั ยังไม่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ดงั้ เดิม
ได้ทั้งหมด ทั้งในเชิงคุณภาพและราคา
2. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพส่วนใหญ่ มีราคาแพงเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบ มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ แต่สามารถ
ผลิตขึ้นมาใหม่ได้ เช่น แป้ง น�้ำตาล ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์จากน�้ำมันซึ่งอาจหมดไปเมื่อไรก็ได้ในอนาคต
3. เนื่องจากวัตถุดิบมาจากทางการเกษตร ในเชิงสิ่งแวดล้อมอาจมีผลกระทบโดยรวมทั้งหมดน้อยกว่าน�้ำมันดิบ ขึ้น
อยู่กับระบบการผลิตและการจัดการในองค์รวมทั้งหมด
4. ตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภาพในไทยมีขนาดเล็ก คล้ายๆตลาดพืชผักหรืออาหารอินทรีย์ ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. รัฐบาลอาจจะช่วยกระตุ้นด้านอุปสงค์ได้บ้าง โดยให้มีนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้างทางภาครัฐ ในด้านผลิตภัณฑ์
ชีวภาพก่อน ให้มีสัดส่วน 30-50% แม้ว่าราคาจะแพง ในส่วนของภาคประชาชนรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนด้านภาษีใน
เบื้องต้น และระยะเวลา 3-5 ปี

“ศักยภาพตลาดพลาสติกชีวภาพในเอเชียแปซิฟิก สู่การเป็นผู้น�ำตลาดแทนยุโรปภายใน 5 ปี”
มีขอ้ มูลว่า ผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพรายใหญ่คอื สหรัฐอเมริกา โดยจีน และไต้หวัน ส่งออกในรูปบรรจุภณ
ั ฑ์ single
uses และอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ เป็นหลัก และมีจำ� นวนประชาชนถึงร้อย 75 ทีย่ อมจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ เพือ่ ซือ้ สินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
ในส่วนของตลาดพลาสติกชีวภาพในเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านมานั้น ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่กระแสการตื่นตัวของ
ปัญหาสภาพแวดล้อม ท�ำให้มีการกระตุ้นผ่านมาตรการของรัฐ ส่งผลผลักดันให้ประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกเริ่มลดการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และเริ่มหาผลิตภัณฑ์ทดแทนจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
โดยดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า “มีความเป็นไปได้ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกมีสูงกว่าทางยุโรป
อีกทั้งช่วงเวลานี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพลาสติกค่อนข้างจะเป็นประเด็นส�ำคัญมาก” และสาเหตุตามจริงก็มา
จากการที่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกขาดระบบการก�ำจัดขยะที่ดีและมีประสิทธิภาพท�ำให้มีขยะพลาสติกปนเปื้อนลงในทะเล

และมหาสมุทรเป็นส่วนใหญ่ จนเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
และสายโซ่อาหารตามที่เป็นข่าวครับ แต่เรื่องระยะเวลา 5
ปี อาจจะเร็วเกินไป เพราะอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพก็
ยังค่อนข้างใหม่ในเอเชียแปซิฟิก
แต่อย่างไรก็ตาม ดร.พิพัฒน์ได้วิเคราะห์ว่าในเรื่อง
ระยะเวลา 5 ปี ก็ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน เพราะโลกสมัย
นี้เปลี่ยนแปลงเร็ว สังคมโลกมีการท�ำงานร่วมกันมากขึ้น
เช่น การท�ำธุรกิจต่างๆ ต้องมี Sustainability Development
Goals (SDG) 17 goals ของ UN ดังนัน้ ทุกประเทศก็ตอ้ งมี
การปรับตัวในการท�ำธุรกิจเพือ่ ตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมและ
ความยัง่ ยืนในมากขึน้ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จึงอาจ
เกิดขึ้นเร็วกว่า 5 ปี เนื่องกระแสความห่วงใยสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นกับประชาชน ทุกชาติ ทุกระดับ ก็เป็นไปได้
Currently, the situation of cane
and sugar is rather gloomy due to
fluctuating market prices according
to India’s export policy apart from
drought. Such situation certainly
affects many countries where sugar
is manufactured and exported, one
of which includes Thailand.
Following an information about sugar
production from year 2018/19, 131 million tons
of cane were harvested, resulting in a total of
14.6 million tons of sugar. The amount implies
the highly stable condition of the sugar industry
which requires a couple of years to rise again. As
a result, to survive the situation, Thailand needs
to find a solution by focusing on transforming
such agricultural products as cane and sugar
into various biological products. In particular, the
trend on bioplastic is currently à la mode thanks
to environmental conservation concerns, use of
less non-degradable plastic is promoted.
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In terms of a person to provide answers and information on Thailand’s bioindustries and
interesting bioplastic market, Sugar Asia is honored to have a talk with Dr. Pipat Weerathaworn,
one of the most renowned academics in the area of cane and sugar of Thailand. The committee
member of Thai Society of Sugar and Cane Technologists (TSSCT), the agricultural expert of
National Research Council of Thailand (NRCT) as well as the honorary president of the Thai
Bio-plastics Industry Association (TBIA) and the project advisor of Plastic Institute of Thailand and
The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Dr. Pipat proposed an
idea on Thailand’s bio-economy, which was included in the national agenda of 2013.

Capability of “Thai bioindustries” in comparison with “Asian bioindustries”
Prior to talking about comparison between Thai and Asian bioindustries, Dr. Pipat defined,
“Bio-economy”, as economic development that emphasizes on using and transforming biomass out
of agricultural products and/or agricultural waste for the sake of the most effective natural resource
use. Therefore, “Thai bioindustries” are industries using agricultural products and/or agricultural
waste as renewable feedstock to manufacture other products. Currently, our world’s economy is
mobilized by fossil oil and petrochemical goods that can finally be depleted in the future.
According to Dr. Pipat, Thailand produces and exports many agricultural products to the
world, such as rice, cassava, cane and sugar. “Bioindustries” are becoming the world business and
keep growing higher, especially bioplastic, 150,000 tons of which are produced in the US every
year. There, raw materials come from corn sugar.
Recently, Thailand has a newly launched bioplastic factory in Rayong where 75,000 tons
of products are manufactured out of cane sugar. The country is ranked the second for sugar
export in the world because over 10 million tons of sugar are exported from here whereas the
highest number comes from Brazil. In other words, in terms of “bioindustries” context, Thailand
can become “A Bio-Industrial Hub of Asia” more than other neighboring countries thanks to its
agricultural strength.

Competitiveness capability in bioplastic market between Thailand and
other Asian countries
Dr. Pipat explains about bioplastic industries, of which sugar from cane or corn is a raw
material. He said that 50-60% of cane and corn served as a capital of all production. As a result,
feedstock availability and location is advantageous of investment
Besides, Thailand has up to 4,000 factories of products and packaging made of plastic. The
factories are able to manufacture other goods of higher value for other countries, particularly
those in Europe, as well.
Apart from the above-mentioned factors, Dr. Pipat added that Thai transport systems and
other facilities are as good as other countries’ in Asia, including policy on bioeconomic industries
implemented in the country which enables it to become more advanced than other countries in
the same region.

Promoting “biotechnology” while highlighting research capacity for Thai
biomass products
Besides bioplastic industries, Dr. Pipat added that Thailand was capable for other biomass
products, especially gasohol and biodiesel (Both of them are categorized as “BIO-FUEL”), which
are already under operation. Soon, Thailand is supposed to produce more of them to add more
value to agricultural products. Instead of exporting basic agricultural ones like rice, flour or sugar,
the country must transform them into advanced forms of products like functional food and
bio-medical goods.
At this point, Dr. Pipat evaluates the fact that “we must use advanced research and technology
as the major research on “Bio-technology”. It involves various sciences, namely biotechnology on
agriculture and medicine,”
Frankly speaking, Dr. Pipat informes that the research in this area was only at the lab scale
and Thai government and private companies should provide support and invest on up-scaling,
pilot scale and pre-marketing scale researches. Each of them has various production capacity
or investment depending on types of products. Therefore, Thailand at present has to find jointinvestors available in terms of technology to initially learn and start the business.
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Promoting demand of using biomass
products in Thailand and increasing
use of biomass products
Recently, the government has approved 125%
tax measures for use of bioplastics. However, they
lack clear codes of conduct and people do not
have proper knowledge on the issue. Dr. Pipat
then presents the following issues of interest:
1. Every bio-product is only an alternative
for consumers. At present, the product is unable
to replace all conventional ones in terms of both
quality and prices.
2. Most of bio-products are expensive due
to raw materials’ costs. The raw materials are
natural but can be reproduced, unlike oil products
that may be depleted in the future.
3. Since raw materials are agricultural, they
affect environment less than fossil oil. However,
it depends on production systems and overall
management.
4. The Thai market of bio-products is as
small as organic foods market, but it tends
to grow gradually in case people have more
knowledge and understanding on the future
environmental problem.
5. The government may help promote
demand by implementing policy on procurement
of bio-products at the rates of between 30 and
50% despite expensive prices. In terms of civil
societies, the government should provide tax
support measures between 3 and 5 years.

“Capacity of bioplastic market in AsiaPacific towards leadership on European
market within the next 5 years”
Sources said that the US was the biggest
producers of bioplastic grains whereas China, and
Taiwan exported them in the form of packagings
for single uses mainly in food and beverage
industries. 75% of people in EU such as Germany
and the Netherlands are pleased to pay more for
environmentally-friendly products.
Regarding the latest Asia-Pacific’s market
of bioplastics, the product has not been much
favored. Nevertheless, concerns on environmental
problems encourage public measures, hence less
use of plastic products and more preference to
biodegradable ones.
“It is possible that, due to the growth of
economy in Asia-Pacific which is higher than
that of Europe and environmental problems
caused by plastic use, we found that countries
of Asia and the Pacific lacked effective waste
management system. Our sea and ocean are
mostly contaminated with plastic waste until
it becomes grave environmental problems
affecting current food chains. However, bioplastic
industries are still new for people in the region,”
said Dr. Pipat.
However, Dr. Pipat predicted that the period
of 5 years was not exactly predictable because
the world changed rapidly and the society
work together more. For instance, any business
requires 17 goals of Sustainability Development
Goals (SDG) proposed by the UN. Therefore,
every nation must adjust itself more in terms of
business management in response to environment
and sustainability. To put it simply, emergence of
bioplastic industries may probably occur earlier
than 5 years owing to environmental trends and
concerns among people in all nations and from
all walks of life.
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AI Drone for Sweetness
Assessment in Cane Farms:
Promoting Thai Agricultural
Innovation & Advanced
International Standard

“AI โดรนวัดความหวานไร่อ้อย”
ชูนวัตกรรมการเกษตรไทยอัจฉริยะ
ยกมาตรฐานก้าวไกลระดับสากล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือรัฐและเอกชนคิดค้นพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับ เพือ่ ประเมินความหวานอ้อยและประเมิน
ผลผลิตอ้อย ในภายใต้โครงการ “Field Practice Solutions
(FPS) น�ำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.ขวัญตรี แสง
ประชาธนารักษ์ หัวหน้าโครงการ เปิดตัวนวัตกรรมโดรนวัด
ความหวานไร่ออ้ ย โดยมีเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ต้นแบบที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ
ในวงการอุตสาหกรรมการเกษตรไทยให้ดียิ่งขึ้น

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ หัวหน้าโครงการ Field Practice Solutions (FPS)
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“โครงการโดรนวัดความหวานอ้อย” เป็นโครงการแพลตฟอร์มหุน่ ยนต์ และยานพาหนะ
ไร้คนขับ ส�ำหรับการเกษตรทีม่ คี วามแม่นย�ำ เพือ่ สร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือน ภายใต้แผน
งาน spearhead ด้านเศรษฐกิจ ของส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเอกชน ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ร่วมมือกับ บริษัท HG Robotics และ บริษัท Global crop ในการพัฒนาเทคโนโลยี และ
มี บริษัท อุตสาหกรรมน�้ำตาลบ้านไร่ บริษัท น�้ำตาลสระบุรี จ�ำกัด และบริษัท เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
www.sugar-asia.com
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รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม
และการส่งเสริมวิสาหกิจให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
ต่อยอดและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล ในขณะที่เรามีต้นทุนการ
ผลิตในภาคเกษตรสูงกว่าประเทศอื่น ๆ การลดต้นทุนการ
ผลิตจึงจ�ำเป็นต้องมี solution หรือวิธีการแก้ปัญหาในการ
บริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การพัฒนาโดรนวัดความหวานไร่ออ้ ยนี้ เป็นศักยภาพทีจ่ ะผลักดันให้เกิด New S-curve
ในการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการจัดการในการเกษตรของไทยได้ ซึง่ ในช่วงปี พ.ศ.
2559 ทางห้องวิจัยของมหาลัยขอนแก่นเห็นความส�ำคัญของการเตรียมความพร้อมใน
การน�ำเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำมาใช้จริง ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถใช้ได้จริงใน
ประเทศไทย และการพัฒนาบุคคลากรด้านเกษตรแม่นย�ำ จึงได้เริม่ ท�ำงานวิจยั เพือ่ ท�ำนาย
ผลผลิตจากภาพถ่ายจากโดรน
ประกอบกับบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จ�ำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบอากาศยาน
ไร้คนขับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และบริษัท โกลบอล ครอปส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่าย
และบริการด้านเคมีเกษตร ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาโดรนส�ำรวจและโดรนฉีดยา
และได้เริ่มความร่วมมือทางวิชาการกับห้องวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
รศ.ดร.ขวัญตรี เปิดเผยว่า “จากประสบการณ์ในการน�ำเทคโนโลยีไปใช้จริง ปัญหา
ส�ำคัญคือ การทีจ่ ะน�ำภาพถ่ายจากโดรนมาใช้จริงเพือ่ จะช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ผลผลิตทางการ
เกษตร มีความจ�ำเป็นต้องมีระบบที่ช่วยประมวลผลภาพ รวมถึงจัดการข้อมูลจ�ำนวนมาก
(Big data) ให้กลายเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ (decision making data) เพื่อให้
ทัง้ เกษตรกรและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าใจ และน�ำไปใช้ตดั สินใจ เช่น การให้ปยุ๋ การจัดการ
น�ำ้ และการจัดตารางการเก็บเกีย่ วเพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูง ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ เป็นต้น”
การประเมินผลผลิตอ้อย (Field Practice Solutions : FPS) จะช่วยลดต้นทุน คุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโครงการ FPS นับเป็นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อ
ประเมินความหวานอ้อย มีราคาต้นทุนต�่ำกว่าบริการคู่แข่งในต่างประเทศมากถึง 20 เท่า
และมีความหวานแม่นย�ำมากกว่าบริการปัจจุบันเพียงบวกลบหนึ่ง การน�ำอากาศยานไร้คน
ขับหรือโดรน มาพัฒนากับซอฟแวร์ภาพถ่ายดาวเทียมของเอกชน เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
หวาน การเติบโตของพืช การวิเคราะห์โรคพืช โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลไร่ออ้ ยเป็นแสนๆ
ไร่ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นย�ำ
รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
อธิบายว่า “นักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่น�ำภาพถ่ายดาวเทียม มาวิเคราะห์
อัลกอริทมึ หรือวิธขี นั้ ตอนกระบวนการ วิเคราะห์ ค่าสะท้อนแสงของใบพืช ค่าการดูดกลืน
ของน�้ำ ในใบพืช แสดงผลเป็น ความเข้มของสี แสดงความหวานที่เหมาะสม บวกลบไม่
เกิน 1 คือมีความแม่นย�ำสูงมาก ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ (AI) ท�ำให้เห็นว่า พื้นที่ตรงไหน
เป็นอ้อย ตรงไหนคือดิน ความสูงของอ้อยเท่าไหร่ คิดเป็นความหวานเท่าไหร่ สุขภาพดีไหม
อ้อยโตหรือยัง โดยอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เทคโนโลยีอัตโนมัติ AI”
ในส่วนของการตอบรับจากทางโรงงานน�้ำตาลในไทยและเกษตรกรที่มีต่อโดรนวัด
ความหวาน รศ.ดร.ขวัญตรี เผยว่า “เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความสนใจในนวัตกรรม
สาเหตุสบื เนือ่ งมาจากปัญหาเรือ่ งราคาอ้อยเเละการคาดการณ์ชว่ งเวลาการเก็บเกีย่ วผลผลิต
เพราะปัญหาต้นทุนการเก็บเกี่ยวสูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงมีความ
สนใจเเละต้องการที่จะหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อมาเเก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ลดลง เเละเพิ่มก�ำไรให้เเก่ทั้งตัวโรงงานเเละเกษตรกรเอง”
โดยเป้าหมายของโครงการ Field Practice Solutions (FPS) จะให้บริการ 3 แบบ
ด้วยกัน ซึง่ เป็นบริการทีส่ ามารถจ่ายได้เป็นรายปีในเร็วๆนี้ และจะมีขอ้ มูลส่งตรงไปยังมือถือ
โดยบริการระยะแรกจะเป็น Farm Monitoring and Mapping Service (FMMS) คือ การ
ให้บริการตรวจวัดสภาพไร่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน โดยตรวจวัด 4 ด้าน ได้แก่
ปริมาณผลผลิต ความหวาน โรคใบขาว และความต้องการปุ๋ยของอ้อย
บริการระยะที่สองคือ Farm Robotic Solution Services (FRS) ในส่วนนี้จะเป็น
บริการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติของเครื่องจักรในแปลง
และพัฒนา AI ส�ำหรับสั่งการ
และบริการระยะที่สามคือ Farm Business Intelligent Services (FBI) คือการให้
ระบบอัจฉริยะส�ำหรับวางแผนงานและปรับแผนงานตามสถานการณ์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
เช่น แผนการเก็บเกี่ยวและขนส่ง แผนการส่งเสริมการให้ปุ๋ย เป็นต้น
และในส่วนของงานวิจัยตัวอื่นที่ก�ำลังท�ำการพัฒนานวัตกรรม AI เพื่อใช้ในไร่อ้อย
รศ.ดร.ขวัญตรีกล่าวว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงานวิจัยที่ก�ำลังพัฒนาโดยใช้
พัฒนานวัตกรรม AI ส�ำหรับการประเมินผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร่) การตรวจสอบหาโรคใบ
ขาวอ้อย และการตรวจวัดคุณภาพธาตุอาหารในดิน เพื่อการจัดการดูแลอ้อยตั้งแต่ ก่อน
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Planters Corner
ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย เพื่อให้ทางโรงงานจัดการคิวรถตัด รถบรรทุก ส�ำหรับ
น�ำอ้อยส่งเข้าโรงงาน เพื่อให้ได้ก�ำไรทั้ง เกษตรกร และโรงงาน”
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยแรงสนับสนุนและผลักดันทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยผู้วิจัย
และพัฒนา มีเป้าหมายเพิ่มเติมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีวัดความหวาน ที่ไม่ใช่แค่การใช้ใน
อ้อยเท่านั้น แต่หากเป็นการใช้เทคโนโลยี AI นี้ เพื่อเป็นต้นแบบที่จะน�ำไปใช้ได้กับทุกพืช
ทุกผลผลิต ทางการเกษตรของโลก เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันส�ำปะหลัง หรือนาข้าว เพื่อให้
เทคโนโลยี AI ก้าวไกลสู่ระดับสากล
ดังนั้นการส่งเสริมวิสาหกิจให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ทั้งต่อยอดและร่วม
มือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โครงการField Practice Solutions (FPS) จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาติ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ทัง้ ในระบบ 5G และระบบ AI ทีก่ ำ� ลังมาถึงในไม่ชา้ นี้ โดยมีแนวโน้มว่าเกษตรกรจะสามารถ
ปลูกอ้อยและจัดการอ้อยเป็นร้อยไร่ได้เพียงคนเดียว โดยระบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะ
กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต และการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดจะพร้อมมากขึ้นในหลากหลายมิติ
รายละเอียดเพิ่มเติม: รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ หัวหน้าโครงการ Field
Practice Solutions (FPS) ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เบอร์โทร: 043-362148 E-mail: khwantri@kku.ac.th

Khon Kaen University, with cooperation of private and
public sectors, has lately innovated a drone to detect sweetness
of sugarcane and assess the product. At the press conference
on Field Practice Solutions (FPS) Project, chaired by the
acting rector of Khon Kaen University Assoc. Prof. Dr.
Chanchai Panthongwiriyakul and the head of the project
Assoc. Prof. Dr. Khwantri Saengprachathanarug said that
the newly invented drone aimed to develop a model
platform for less capital expenses but high product
amount and upgraded quality of Thailand’s agricultural
industries.
“Sugarcane’s Sweetness Assessment” is a robotic platform project
for precision-dependent agriculture aiming to create a virtual large
farm under the economic spearhead framework of National Council for
Higher Education, Science, Research and Innovation Policy (NCHESRIT),
National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Khon
Kaen University and private companies. To develop a non-driver aviation,
collaboration was created with HG Robotics Co. Ltd., Global Crop Co.
Ltd., Baanrai Sugar Industry Co. Ltd., Saraburi Sugarmill Co. Ltd. and
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited.
Assoc. Prof. Dr. Chanchai said that Khon Kaen University realized
importance of innovation development and promotion of academic
advancement among enterprises as well as cooperation with private and
public sectors to improve commercially-based innovations so that they
are nationally and internationally recognized. Thailand has higher capital
cost of production than other countries, so reduction of the cost requires
solution or as highly effective forms of resource management as possible.
Development of the above-mentioned drone is a capacity that can
mobilize the new S-curve in terms of reduction of production capital
cost and upgrading Thailand’s agricultural management. In 2016, the
research lab of Khon Kaen University realized how
important the preparation for precision-dependent
agriculture is in actual application. This includes
technological development in Thailand and human
resources development of precision-dependent
agriculture. Consequently, a research was carried
out to predict production according to images
taken by the drone.
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Also, HG Robo ics Co. Ltd., which is a company working on improvement of non-driver aviation for both hardware and software, as
well as the Global Corps. Co. Ltd., which sells and provides services
on agricultural chemical substances, have jointly developed explorer
and spraying drones as well as initiated academic cooperation with a
research lab since 2017.
Assoc. Prof. Dr. Khwantri added that, according to experiences on
real-life technology application, major problems included how to use images
taken from drones to reduce capital cost while increase agricultural
products. This necessitates a system able to processing pictorial results
and managing big data until it becomes decision making data so that
both farmers and concerned people understand and use the results for
decision-making on providing fertilizer, water management and formulating
a timetable for high-product harvesting with low capital cost.
The Field Practice Solutions (FPS) will be useful in reducing costs,
value and high efficiency in which of development in non-driver aviation
for sugarcane’s sweetness assessment. The cost of the project is lower 20
times than competitor services in foreign countries as well as the most
of accurate assessment, which is no more and no less than 1 in current
services. To bring non-driver aviation or drone for advance with satellite
imagery software, that owning by private, it could be analysed the
sweetness, plant growth, plant disease, including one hundred thousand
of sugarcane farms data analysis with fast and accurate time.
“Academics at Khon Kaen University are responsible for analysing
satellite photographs in terms of algorithm. In other words, it is a
methodology on analysis of plants’ photosynthesis and water absorption
to come up with results of color intensity and proper sweetness, which
is no more and no less than 1. The precision is highly correct due to AI
robots which can recognize well where is soil, sugarcane and how high,
sweet and healthy is the cane. With the robots, nothing is never easier,”
explained Assoc. Prof. Dr. Khwantri.
In terms of responses from Thailand’s sugar mills and farm owners,
Assoc. Prof. Dr. Khwantri said that they were interested in the said innovations
because of problems on sugarcane prices and prediction about product
harvest which costs higher than in other countries. As a result, everyone
needs new technology to solve the problems and reduce expenses while
increasing profits to factories and farm owners themselves.
The goal of the FPS project is to provide 3 types of services for which
one can pay in an annual basis. The first one includes Farm Monitoring
and Mapping Service (FMMS). It provides services on aerial detection of
sugarcane farms from a drone in terms of product amount, sweetness,
white leaf disease and needs for fertilizer.
The second type of service is Farm Robotic Solution (FRS). It focuses
on designing and installing automatic or semi-automatic control systems
and improving commanding AI.
The third type of service is Farm Business Intelligent (FBI). It refers
to enabling the AI to plan and adjust work under current situation
automatically, such as work on harvest and transport or providing fertilizer
to all plants.
Regarding other research on development of AI innovations for
sugarcane farms, Assoc. Prof. Dr. Khwantri said that Khon Kaen University
had at present on-going research to improve AI innovations for assessing
sugarcane products (tons per Rai), detecting white leaf disease and
probing nutritional quality of soil for taking care of sugarcane before
planting until after harvesting it. Doing so will facilitate sugar mills to
provide trucks to transport sugarcane to the factories, hence profits for
both farm owners and factories themselves.
In addition, thanks to support and encouragement of private and
public sectors, researchers and developers would like to improve more
technology on sweetness detection not only among sugarcane but for
all types of plants like corn, cassava or rice. Doing so will promote AI
technology to international standard.
In conclusion, to promote academic advancement among enterprises
as well as cooperation with private and public sectors, the FPS project is
useful for the country in terms of improvement of future technology and
innovations of both upcoming 5G and AI systems. Farmers tend to be
able to plant and manage sugarcane in a farm by themselves. The AI will
soon become tangible and much favoured along with rapid development
in various aspects.
For further information, please contact Assoc. Prof. Dr. Khwantri
Saengprachathanarug, the head of the Field Practice Solutions (FPS)
project, Department of Agricultural Technology, Faculty of Agriculture,
Khon Kaen University, tel. 043 362148 or e-mail: khwantri@kku.ac.th.
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On-line Analyzers

for Consistent Sugar Production
เครื�องมือวัด “ตาอัจฉริยะ” เพื�อการผลิตนํา� ตาลอย่างสมํ�าเสมอ
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ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าสีนํ�าตาลและ
ตรวจจับสิ�งปนเป� ื อนจากการผลิตแแบบเรียลไทม์

4K วิดีโอ ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลึกนํ�าตาลในหม้อเคี�ยว
แสดงผล MA, CV, % Fine และจํานวนผลึกอย่างต่อเนื�อง

การติดตัง� กว่า 84 เครือ� งร่วมกับสายพานท ุกประเภท!

กว่า 112 เครือ� งได้รบั การยอมรับจากโรงงานนํ�าตาลทัว� โลก

มัน� ใจด้วยประสบการณ์การติดตัง� และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื�องในท ุกภ ูมิภาค กว่า 28 ปี
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ฟั งก์ชนั � การสืบกลับข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบตลอดปี การผลิต
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ั นาการของผลึก
แบบเรียลไทม์ในช่วง 70 นาที
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CAÑA BRAVA ประเทศเปรู ได้นำ� ระบบออนไลน์

มาใช้ ในการวัดสีของน�้ำตาลและควบคุมการ
เติบโตของกระบวนการเคี่ยวตกผลึก

CAÑA BRAVA IMPLEMENTS ONLINE SYSTEM ON SUGAR
COLOR MEASUREMENT AND CONTROL ON CRYSTAL GROWTH
AND CRYSTALLIZATION
ภายใต้กระบวนการปรับปรุงอุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่ง
ชาติให้ทนั สมัยนัน้ บริษทั Sucroalcoholera del Chira
(Caña Brava) ของกลุ่ม Romero ได้ด�ำเนินการ
ติดตั้งและใช้งานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้วย
กระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่
ทันสมัยที่สุดในการวัดสีของน�้ำตาลแบบออนไลน์รวม
ถึงควบคุมการเติบโตและการตกผลึกโดยอัตโนมัติที่
นับว่าเป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการผลิตน�้ำตาล
1. ระบบ Colobserver® Online Colorimeter
บทความนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือวัดแบบออนไลน์ Colobserver ® Colorimeter
และกล้องจุลทรรศน์ Crystobserver ® จากผู้ผลิต ITECA SOCADEI ประเทศ
ฝรั่งเศส ในกรณีของ Colobserver รุ่น CL150 นั้น จะท�ำการวัดสีของน�้ำตาลเปียก
หรือน�้ำตาลแห้งตามล�ำดับและตรวจจับสิ่งปลอมปนจากน�้ำตาลโดยอัตโนมัติ ส่วนใน
กรณีของกล้องจุลทรรศน์ Crystobserver ® จะท�ำการวัดและติดตามการเติบโตและ
ตกผลึกโดยให้ข้อมูลทางสถิติแบบเรียลไทม์

เครือ่ งวัดค่าสีแบบออนไลน์นจี้ ะติดตัง้ บนเครือ่ งล�ำเลียงทุกประเภท (สายพานล�ำเลียง
แบบ Belt แบบตะแกรงโยก แบบโซ่ หรือแบบสกรู)
เครื่องมือวัดนี้ช่วยให้สามารถวัดสีนำ�้ ตาลแห้ง (หลังออกจากเครื่องอบแห้ง) หรือ
น�้ำตาลเปียกที่หลังจากหม้อปั่น ตามที่เป็นอยู่ในกรณีนี้ เราสามารถติดตามคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันในเครื่องมือเดียวกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ใช้การประมวลผลภาพและ
กล้อง 4K เราจึงสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมด ดูวิดีโอเตือนภัย ตรวจจับสิ่งปลอมปนสี
น�้ำตาลบนน�้ำตาล (และแยกน�้ำตาลที่ตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดออก) หรือ
ใช้วิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษาได้
การวัดค่าสีสามารถน�ำมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการฉีดน�ำ้ ของหม้อปัน่ และหลีก
เลี่ยงการเสียน�้ำตาลคุณภาพดีไป ซึ่งน�ำไปสู่ผลตอบแทนในการลงทุนอย่างรวดเร็ว ในไม่
กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์
ตามรูปแบบนี้ จะใช้น�้ำหนึ่งลิตรท�ำการละลายน�้ำตาลคุณภาพดี 3 กิโลกรัมที่จะ
การผลิตน�้ำตาลที่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการนั้น สิ่งที่มีความส�ำคัญคือ จ่ายเข้าสูก่ ระบวนการและจะน�ำมาด�ำเนินการอีกครัง้ หรือส่งต่อไปยังกระบวนการอืน่ วิธี
นี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะปกติแล้วค่าใช้จ่ายของการฉีดน�้ำที่มากเกินไปจะแพง
พารามิเตอร์การผลิตที่สามารถปรับแต่งได้
ซึ่ง Colobserver® มีหลักสามประการที่เราปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ คือ มาก เครื่องวัดค่าสีนี้ ได้ลดการใช้น�้ำลงอย่างมีนัยส�ำคัญเพราะในบางกรณีมีการใช้น�้ำถึง
• รับรองความสม�่ำเสมอของสี ICUMSA ตามพารามิเตอร์ที่ก�ำหนดและที่เพิ่มเติม 6 ลิตรเพื่อละลายน�้ำตาลหนึ่งกิโลกรัม และเพื่อปรับการบริโภคนี้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในการผลิตโดยรวมของโรงงานซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตลงอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งในน�้ำตาลทรายขาวและน�้ำตาลทรายแดง
• เป็นองค์ประกอบที่ช่วยลดการใช้น�้ำส�ำหรับหม้อปั่นโดยพิจารณาอัตราส่วนของ 2. กล้องจุลทรรศน์ Crystobserver®
ฉีดน�้ำหนึ่งลิตร ที่ซึ่งท�ำการละลายน�้ำตาลถึงสามกิโลกรัม
จะช่วยติดตามการเจริญเติบโตและการตกผลึกแบบเรียลไทม์ โดยสามารถใช้
• เป็นองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพทีต่ รวจจับและระบุนำ�้ ตาลไม่เป็นไปตามข้อ
• ก่อนที่จะหยอดเมล็ดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน�้ำเชื่อม (การตรวจจับและการหา
ก�ำหนด โดยการก�ำจัดทิ้งก่อนที่กระบวนการอบแห้ง
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The Colobserver® measures the color of wet or dry sugar online and
ปริมาณของฟองอากาศที่หนาเป็นพิเศษหรือสิ่งปนเปื้อน)
• ในระหว่างขั้นตอนการเพาะเชื้อ (Seeding phase) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ขนาดและ automatically detects non conformities while the microscope, Crystobserver®
follows the crystal growth inside the pans and provides statistical information
ปริมาณผลึกที่ดีในเวลาที่เหมาะสม
• ในระหว่างขัน้ ตอนติดตามการเติบโตของผลึก การวัดค่า CV ค่า MA จ�ำนวนอนุภาค in real time.
ขนาดเล็ก (การตรวจจับเม็ดเสีย)
®
การใช้กล้อง 4K ช่วยให้คุณได้ภาพที่คมชัดมากซึ่งน่าสนใจมากเมื่อเราต้องตรวจ 1. Online Colorimeter Colobserver
อนุภาคขนาดเล็ก (fines) ที่อยู่ตรงกลางของผลึกที่มีขนาดใหญ่กว่า คุณภาพโดยรวมที่
Producing sugar according to the standards demanded by the market
เหนือกว่าการค�ำนวณค่าทางสถิติ (MA, CV, จ�ำนวนอนุภาคขนาดเล็ก) ก็ถกู ปรับปรุงและ is the priority in setting the production parameters. The Colobserver® has
วิดีโอนั้นก็มีความละเอียดสูงมากซึ่งเอื้อต่อการมองเห็นผลึก
three mandatory advantages to meet these standards:
อีกทัง้ ยังใช้ในการผลิตแมสควิสทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่า (ได้ผลึกทีเ่ ป็นเนือ้ เดียวกันมากขึน้ )
• Ensure ICUMSA color uniformity in accordance with the established
มีความเสถียรมากกว่า โดยไม่คำ� นึงถึงคุณภาพทีแ่ ตกต่างกันของน�ำ้ เชือ่ มหรือความสามารถ
and requested parameters both in white sugar and brown sugar.
ของผู้ปฏิบัติงาน สรุปผลประโยชน์หลักได้ดังนี้
• It is an element that reduces the consumption of water in centrifuges
• ปรับปรุงคุณภาพของแมสควิสที่เคี่ยวแล้ว ช่วยให้การปั่นดีขึ้น การละลายใหม่น้อย
considering the ratio of one liter of water to remelt three kilos of sugar.
ลงและการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 20%
• It is a quality control element that identifies and eliminates non
• ในบางกรณีที่หม้อเคี่ยวถูกล้างสะอาดเกินไป สามารถลดปริมาณการใช้ไอน�้ำลง
conformities by diverting them before entering the dryer.
ได้ 10% ด้วยการตรวจจับผลึกขนาดใหญ่ (super coarse) จึงสามารถพูดได้ว่า
The online colorimeter is placed above any type of conveyor (belt,
หม้อเคี่ยวมีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม จึงลดปริมาณไอน�้ำที่ต้องการลงได้
vibrating conveyor, drag or screw).
• ปรับปรุงคุณภาพของการเพาะเชือ้ (Seed) ด้วยขนาดผลึกทีเ่ หมาะสมพร้อมกับ CV
This allows a measurement of dry sugar color (after the dryer), or wet
ที่ดีขึ้น ช่วยให้ได้ผลึกมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มการผลิตมากกว่า 10%
sugar at the end of a line of centrifugals, as in this particular case. Different
• ลดเวลาของในการด�ำเนินการเคี่ยวต่อสไตรค์ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิต qualities can be followed with the same equipment. As this technology uses
น�้ำตาลได้มากขึ้นต่อวัน
image treatment and a 4K camera, it also records all data, displays alarm videos,
กล่าวโดยสรุปคือ ITECA SOCADEI เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสูงสุดส�ำหรับแอพพลิ detects brown sugar spots (and deviates sugar when a nonconformity is
เคชั่นประเภทนี้และด้วยตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็ว จาก detected) or uses the video to optimize maintenance.
การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดเหล่านี้
The color measurements can be used to optimize the washing time and
thus avoid remelting good quality sugar which brings a very fast return on
investment. In this way, the equipment is paid in a few months or a few weeks.
Based on the scheme a liter of water remelts 3 Kg of good quality sugar
that must be forwarded to the process to be treated again, over washing is
associated to considerable costs for the factory. The colorimeter has
significantly reduced this water consumption because in some cases up to
6 liters of water was used to dissolve a kilo of sugar. Adjusting this water
consumption in a very efficient way to the production needs also reduced
the level of energy and reduced production costs very noticeably.

®

2. Pan camera Crystobserver

It allows following the crystal growth in real time. It can be used:
• Before seeding to monitor the quality of the syrup (Detection and
quantification of super coarses, air bubbles or contaminants)
• During the seeding phase to ensure that it enters the pan at the right
time, with good size and volume.
• During the granulation phase to monitor the growth of the crystals,
measuring the CV, the MA and the number of fines (detection of false
grains).
4K cameras give very sharp images, which is very interesting for
detecting very small crystals (fines) in the middle of larger crystals. The overall
image quality being higher, the statistical calculation (MA, CV, number of
fines) is also improved; High resolution video also facilitates the visualization
of crystals.
This has made it possible to produce a massecuite with a better quality
(more homogeneous crystals) in the seeding pan, more stable regardless
of the quality of the syrup or the operator handling the pan. Here are the

In the context of modernization of the national
sugar industry, Sucroalcoholera del Chira
(Caña Brava) Co., Ltd., belonging to the Romero
Group, has implemented - since February
2018 - the most modern system for measuring
sugar color online as well as automatic growth
control that is the critical part of the sugar
manufacturing process.

main savings:
• A better massecuite quality allows for better centrifugation, less remelt
and an overall production increase of 20%
• In some cases where the pans were over washed, steam consumption
was lowered by 10%. With the detection of super coarse crystals, the
pan camera can detect whether the pan is washed properly and lower
the amount of steam needed.
• A better seed quality - optimized size with a better CV allows obtaining
more crystals at the end. It can go up to a 10% production increase.
• The reduction of the strike time also allows to extract more sugar per
day and to increase production.
In conclusion, ITECA SOCADEI has already positioned
itself as a provider of the highest technology for this
type of applications. With this example at Caña Brava

The online systems, the colorimeter Colobserver® and the pan camera
Crystobserver®, are manufactured by ITECA SOCADEI Co., Ltd. of France.

October - December 2019

– Peru, it demonstrated the rapid return of investment
that these instruments brought to the factory.
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เปิดประมูลเครื่องผลิตน�้ำตาล
แบบครบวงจร
Public Auction for Complete
Sugar Refinery
บริษทั ประมูลระดับนานาชาติ Rabin Worldwide และ
Meco Machinery ร่วมมือเป็นพันธมิตรในการเปิดขาย
เครื่องผลิตน�้ำตาลของโรงงานน�้ำตาล Sugat ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตน�้ำตาลขนาดใหญ่แบบครบวงจรในประเทศ
อิสราเอล ด้วยประสิทธิภาพของพลังงานในอิสราเอล
โรงงานแห่งนี้เคยผลิตน�้ำตาลแบบไม่ฟอกขาวให้เป็น
น�ำ้ ตาลบริสทุ ธิไ์ ด้ถงึ 70 ตันต่อชัว่ โมงเพราะมีเครือ่ งจักร
อันซับซ้อน ขั้นตอนการผลิตเต็มรูปแบบ และพื้นที่
ใช้สอยที่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
การขายอุปกรณ์ผลิตน�ำ้ ตาลดังกล่าวจะด�ำเนินการแบบออนไลน์และน�ำเสนอเครือ่ งอัด
ตะกอน เครื่องปั่นน�้ำตาลแบบเซนทริฟิวส์ ระบบหม้อเคี่ยวแบบสูญญากาศ BMA และถัง
สเตนเลสเพือ่ ฟอกน�ำ้ ตาลแบบแนวนอน เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังมีการแสดงเครือ่ งแลกเปลีย่ น
ความร้อนแบบแผ่น Alfa Laval รุ่นล่าสุด เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน BMA ถังและภาชนะ
สเตนเลสหลายขนาดและหลากประเภท รวมทั้งเครื่องสูบต่างๆ อีกด้วย
Sugat ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1957 นับตั้งแต่นั้นมา บริษัทได้กลายเป็นผู้น�ำทางการตลาด
ด้านอุตสาหกรรมน�้ำตาลของอิสราเอล โดยมีโรงงานผลิตน�้ำตาลแห่งนี้ที่มีพลังการผลิตถึง
95% ของน�้ำตาลที่จ�ำหน่ายในประเทศ ส่วนอุปกรณ์ผลิตที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นติดตั้งอยู่
ในพื้นที่อุตสาหกรรมกว่าหนึ่งแสนตารางเมตรของ Kiryat Gat
Rabin Worldwide เป็นบริษทั ทีม่ ฐี านอยูใ่ นอเมริกาและด�ำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปีแล้ว
โดยด�ำเนินการด้านการให้ประมูลทางอุตสาหกรรมและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เน้นการ
เป็นเจ้าของและการจ�ำหน่ายโรงงานท�ำอาหาร ขนมปัง ขนมหวาน และเครื่องดื่มระดับโลก
ในฐานะผูน้ ำ� ด้านการช�ำระบัญชีดา้ นอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ Rabin เคยขายสินทรัพย์
อุปกรณ์ของภาคการติดตามทุกๆ ภาคในเกือบทุกๆทวีปของโลก เนื่องจากมีชื่อเสียงด้าน
อาหารและการบรรจุหีบห่อ บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
Hostess, Flowers Foods, Nestle’s and Heinz/Kraft เป็นต้น ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่
70 บริษัทฯได้ด�ำเนินการขายสถานที่ส�ำหรับแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มและโรงงานบรรจุ
หีบห่อมากกว่า 300 ครั้ง
Meco Machinery ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1936 และด�ำเนินงานเกี่ยวกับการขายและซื้อ
อุปกรณ์ส�ำหรับการปกป้องอาหาร สารเคมี ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องส�ำอาง และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ใหม่และเก่า ถือเป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องจักรและสายการ
ผลิต การประกอบใหม่ การให้เช่าเครื่องมือ การท�ำระบบบ�ำบัดของเสีย การให้ค�ำปรึกษา
และการตั้งโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลายแขนง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯมี
ประสบการณ์กว้างขวางในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา สารเคมี
และสิง่ แวดล้อม การตัง้ สายงานผลิตอาหารและเครือ่ งจักรทัง้ ใหญ่และเล็ก การขายอุปกรณ์
เพื่อรื้อโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักรส�ำหรับยกเครื่องต่างๆ
ผู้เปิดประมูลทั้งสองมีความยินดีที่จะน�ำอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนเข้า
สู่ตลาด จึงถือเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับผู้ที่ต้องการขยายการผลิตน�้ำตาลหรือผู้ที่ก�ำลังเสาะหา
เครื่องจักรใหม่มาทดแทนอุปกรณ์ตัวเก่าในราคาย่อมเยา
การประมูลขายดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มีอยู่ในเวบไซท์ www.rabin.com

• ระบบหม้อเคี่ยวแบบสูญญากาศ BMA
• ถังสเตนเลสเพื่อฟอกน�้ำตาลแบบแนวนอน
• อะหลั่ยชิ้นใหม่ทุกชิ้นส�ำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น

อุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติม

• ชุดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนของ Alfa Laval รุ่นใหม่
• เครือ่ งอบแห้งน�ำ้ ตาลแบบถังหมุนของ BMA พร้อมเครือ่ งแช่เยือกแข็งแบบฟลูอไิ ดซ์ เบด
• ถังและภาชนะสเตนเลสหลายขนาด จ�ำนวน 50 ชิ้น
• เครื่องสูบแบบสุญญากาศของ Nash สภาพเหมือนใหม่
• เครื่องสูบจ�ำนวนกว่าหนึ่งร้อยเครื่องของ Warman, Durco & Sandpiper
• สายพาน เครื่องยก ท่อล�ำเลียงและชุดวาล์วแบบสเตนเลส

ชุดอุปกรณ์ช่วยติดตั้ง

รายชื่อสินค้าส�ำคัญในการประมูลขาย

• เครื่องก�ำเนิดไอน�้ำขนาด 7.7 เมกะวัตต์ของ Siemens
• หม้อไอน�้ำแรงดันสูงและแผงรองรับความร้อนของ Volund
• ระบบควบอากาศและเครื่องปั่นแห้งของ Atlas Copco
• อุปกรณ์ตัดไฟหลายประเภทของ ABB & Siemens
• ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบตั้งอิสระขนาด 24 หน่วย และชิ้นส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์เสริมมากมายหลายประเภท

• เครื่องอัดตะกอนขนาด 1300 x 1300 ของ Putch (ติดตั้งเมื่อปี 2550)
• เครือ่ งปั่นน�้ำตาลแบบต่อเนื่องของ Broadbent C54MT
• เครือ่ งปั่นน�้ำตาลของ Broadbent SPV-1220R และ BMA G1250

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

กลุ่มเน้นการผลิต
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COMPLETE SUGAR
REFINERY AUCTION
Online Sale October 27th to 30th • Plant located in Israel
No longer needed in continuing operations of Sugat
Previously processing 70 tons
per hour of unrefined brown
sugar into white crystalline
PRODUCTION GROUPS:
• (5) 2007 Putsch 1300x1300 filter presses
• (6) Broadbent continuous & batch centrifugals
• (5) BMA & Wiedmann vacuum pan crystallizers
• (6) Alfa Laval plate heat exchangers
• Wiedmann shell & tube heat exchanger
• BMA rotary dryer with fluidized bed cooler
• (60) Assorted size stainless tanks & vessels
• Full inventory of new spare parts for all

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

in partnership

Complete Details Online Now...

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

rabin.com

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

The sale will be held online and features filter presses, continuous
centrifugals, BMA vacuum pan crystallizer systems and stainless horizontal
crystalling tanks. In addition to this production equipment, the sale will
also include late-model Alfa Laval plate heat exchanger sets, BMA rotary
dryer, assorted stainless tanks and vessels, and many pumps.
Sugat was established in 1957 and has been a market leader in the
Israel sugar industry, with this plant accounting for 95% of the sugar sold
in Israel. Items in the October auction are housed in the 100,000 square
meter site in the industrial area of Kiryat Gat.
US-based Rabin Worldwide has been in business for over 60 years.
Rabin is a family-held industrial auction and real estate investment
company with a focus on the acquisition and sale of global food, baking,
confectionery and beverage facilities. As leading industrial and commercial
liquidators, Rabin has sold equipment assets in every trace sector and
on almost every continent. Internationally recognized in the food and
packaging sector, Rabin has an impressive client list which includes
Hostess, Flowers Foods, Nestle’s and Heinz/Kraft to name a few. Since
the late 1970’s, Rabin has conducted over 300 sales of food and beverage
processing and packaging facilities.
Meco Machinery was founded in 1936 engaging in the buying and
selling new and used equipment for the food, chemical, pharmaceutical,
cosmetics and environmental protection. They specialize in building
machines and production lines, remodeling, equipment rental, sewage
treatment, consulting and construction of projects in various industry. Over
the years the company has gained wide experience in providing solutions
in the food industry, pharmaceuticals, chemicals and the environment,
setting up production lines of food and medicine large and small, selling
the equipment at factories dismantle, overhaul machines.
The auctioneers are excited to be able to bring to market such quality
machinery and support equipment. It is a chance for those looking to
expand their sugar production, or those looking replace their existing
equipment to find items at greatly discounted prices.
The sale for the refinery equipment will be from October 27 – 30,
2019. Details of this auction can be found at www.rabin.com

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

Additional Production Equipment
•
•
•
•
•
•

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

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

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

32

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

www.sugar-asia.com

Special Insight

ลูกค้าของ Case IH พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับ
ชั้นน�ำของอุตสาหกรรมอ้อยในประเทศไทย
Case IH Customers Meet Sugarcane
Leading Experts in Thailand
อุตสาหกรรมอ้อยต้องประสบกับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
มากๆ ในช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ อ้อยกลายเป็นพืชเพาะปลูก
ที่ส�ำคัญใน 10 อันดับแรกทั่วโลกและคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 80% ของการใช้ผลิตน�้ำตาลของโลก
จากรายงานที่เผยแพร่ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(OECD) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าในช่วง 10
ปีข้างหน้า การเพิ่มผลผลิตน�้ำตาลทั่วโลกนั้น 83% จะมาจากประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของการผลิตทัว่ โลกคาดว่าจะอยูท่ ปี่ ระเทศอินเดีย (+20%) ตามมาด้วย
จีน (+11%), บราซิล (+11%), ไทย (+9%) และสหภาพยุโรป (+5%) การผลิตน�้ำตาล
คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตลดลง 1.5% ต่อปี ภายในช่วงเวลาเทียบเท่ากันเมื่อเปรียบเทียบ
กับทีอ่ ตั รา 2.0% ต่อปีในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา แต่อตั ราการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ คาดว่าจะเกิดขึน้
ในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึง่ จะมีการผลิตน�ำ้ ตาลคิดเป็นสัดส่วน 77% ของการผลิตทัว่ โลกใน
ปีพ.ศ. 2570 (เปรียบเทียบกับที่สัดส่วน 76% ในช่วงเวลาเทียบเท่ากัน)
Case IH ตระหนักถึงวิธีการเพิ่มผลผลิตด้วยการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียในอุตสาหกรรมอ้อยทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด และได้จดั กิจกรรม การประชุมสุดยอด
อุตสาหกรรมอ้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะน�ำผู้เพาะ
ปลูกอ้อย โรงหีบอ้อย และตัวแทนส่วนอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกมารวมตัวกัน
ในกิจกรรมริเริ่มที่ส�ำคัญครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้นี้
การประชุมสุดยอดจะน�ำผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยทั่วโลกมากกว่า 130 ท่านมา
ถกอภิปรายในหัวข้อนวัตกรรมใหม่ ความยั่งยืน และอัตราการท�ำก�ำไรในอุตสาหกรรมอ้อย
กิจกรรมนีย้ งั ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 75 ปีของผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft®
ของ Case IH ซึง่ เป็นก้าวทีส่ ำ� คัญและช่วงเวลาแห่งความภาคภูมใิ จส�ำหรับแบรนด์ Case IH
ความต้องการพืชเพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลอาจมีผลมาจากปริมาณการบริโภคน�ำ้ ตาลทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน
การควบคุมอาหารของผูค้ นทัว่ โลกและกระบวนการเพิม่ มูลค่าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
ของพืช เช่น ชานอ้อย กากน�้ำตาล และเอธานอล
ภายใต้อัตราการเติบโตทั่วโลกนี้ Case IH ต้องการอยู่เคียงข้างผู้เพาะปลูกอ้อยและ
โรงหีบอ้อย ไม่เพียงแค่การจัดส่งเครือ่ งจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีสงู เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการให้
ค�ำแนะน�ำในภาคสนามเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน
คุณภาพของอ้อยที่เป็นเลิศและตัวอย่างที่มีความสะอาดสูง

October - December 2019

ในช่วงเวลาของการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมอ้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019
นี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล จีน ไทย และประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมถกอภิปรายในหัวข้อที่มีความส�ำคัญสูงภายในอุตสาหกรรม ได้แก่
วิธีการเพิ่มอัตราผลผลิตด้วยวิธีการท�ำไร่แบบทางเลือกใหม่ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
ใช้ทรัพยากรน�้ำ การปรับปรุงกระแสของเสียในการผลิตอ้อย และการปรับปรุงสุขภาพ
ของคนงานตัดอ้อย วิธีการเพาะปลูกอ้อยสมัยใหม่ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประโยชน์ของรถตัดอ้อยของ Case IH ระบบเทเลเมติกส์และระบบน�ำทางที่แม่นย�ำพร้อม
ด้วยการสาธิตภาคปฏิบัติจากผู้เข้าร่วม และประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 75 ปีของ
ผลิตภัณฑ์ Austoft

Case IH team at the 2019 South East Asia Sugarcane Summit in Thailand.
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Emre Karazli, CNH Industrial Business Director, Agriculture, South East Asia & Japan

มร. ไมเคิล มอนซิโอ ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ Austoft ประจ�ำภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาของ Case IH กล่าวว่า “เราใช้ประสบการณ์มากกว่า 75 ปีของเราท�ำงาน
ร่วมกับผู้ปลูกอ้อยและโรงงานหีบอ้อยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่พลิกเปลี่ยนวงการการท�ำไร่อ้อยทั่วโลก”
“ผู้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของเราเป็นตัวแทนจากตลาดหลัก 8 แห่งในภูมิภาค
เอเชีย ซึ่งทั้งหมดได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Austoft มาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งเป็นปีที่
ผลิตภัณฑ์ Austoft 8000 ซีรสี อ์ อกวางตลาดครัง้ แรก ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft
ได้จ�ำหน่ายรวมมากกว่า 750 เครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน และเรามี
ความภาคภูมใิ จในความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูป้ ลูกอ้อยและโรงงานหีบอ้อยในภูมภิ าคนีด้ ว้ ย”
มร. เคน ชมิดท์ ผู้จัดการฝ่ายประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Austoft ของ Case IH กล่าว
ว่า “นับตั้งแต่การผลิตเป็นครั้งแรกในยุคต้นทศวรรษ 1940 โดยบริษัท Toft Bros ในเขต
ตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเครื่องจักรซีรีส์นี้ได้รับ
การพัฒนาเป็นเครื่องจักรที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยที่ยังคงรักษาเทคโนโลยีอันก้าวล�้ำอันบ่งบอก
ถึงประสบการณ์มากกว่า 75 ปีของเครื่องจักรซีรีส์นี้ได้”
“ปัจจุบัน มีการใช้รถตัดอ้อย Austoft ส�ำหรับตัดอ้อยประมาณครึ่งพันล้านเมตริกตัน
ต่อปีทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศอินเดียและจีนจนถึงซูดาน ปาปัวนิวกินี ตลอดจนถึงในภูมิภาค
อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย”
มร. ชมิดท์ ท�ำงานกับบริษัทมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1970 ได้พบกับเกษตรกรชาวไร่
อ้อยจากทั่วโลกและได้พบเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายนับตั้งแต่ท�ำงานมา ซึ่งมีการ
จุดประกายมาจากปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง การ
ขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ เป็นต้น

ในแง่ของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่มีต่ออุตสาหกรรมอ้อย
นั้น มร. โรเบิร์ต เควร์ค ทูตสากลขององค์กร Bonsucro และเป็นเจ้าของไร่ 106 เฮกตาร์
ในประเทศออสเตรเลีย ได้อธิบายวิธีการที่เขาได้จัดการปัญหาที่ส�ำคัญเกี่ยวกับในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขด้านสภาพอากาศท�ำให้เกิดรูปแบบสภาพอากาศที่ขึ้นๆ
ลงๆ ในภูมิภาคเพาะปลูกอ้อยที่ส�ำคัญ และการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญของน�้ำ
กลายเป็นแหล่งวัตถุดิบโภคภัณฑ์ที่น่าตระหนกอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เขาได้ติดตั้งเทคโนโลยี
การจัดการน�้ำและปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับพื้นที่เพาะปลูกอ้อยทั้งหมดของเขา การลงทุน
ดังกล่าวได้รบั การพิสจู น์ในเวลาต่อมาว่าพืน้ ทีไ่ ร่ออ้ ยของเขาสามารถลดต้นทุนและมีระบบการ
จัดการไร่ด้วยตัวเองส�ำหรับทุกฤดูกาล
มร. เจมี ฟินเกอรัต ผูอ้ ำ� นวยการและสมาชิกคณะกรรมการบริการของ ITC – (Instituto
de Tecnologia Canavieira) ได้กล่าวเสริมว่า อ้อยมีศักยภาพทางชีววิทยาที่จะให้ผลผลิต
มากกว่า 330 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้ อีกทั้งเรื่องแหล่งพลังงาน
สีเขียวนั้นไม่สามารถรีรอได้แล้วภายใต้สภาพอากาศของโลกในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลในหลาย
ประเทศทั่วโลกต่างก็มีเป้าหมายหลักในการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
Case IH ภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพงานกิจกรรมครั้งนี้
ที่ก่อให้เกิดการถกอภิปรายที่มีประโยชน์มากมาย และที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน
อุตสาหกรรมทั้งหมด แม้ว่าเกษตรกรผู้เพาะปลูก โรงงานหีบอ้อย
และโรงงานแปรรูปน�้ำตาลยังคงพบแรงกดดันจากหลายทิศทาง
อย่างต่อเนื่อง Case IH ก็ยังคงยืนหยัดเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
และสม�่ำเสมอส�ำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั้งหมด

The sugarcane industry has
experienced a very rapid
transition over the last forty
years with sugarcane now
ranking between the ten
most planted crops all over
the world and accounting
for about 80% of the world’s
sugar production

Jaime Finguerut, Director and Board member at ITC - Instituto de Tecnologia Canavieira (left) and Ken Schmidt, Case IH Product
Performance Manager– Austoft (right)
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As stated by OECD-FAO, over the next 10
years, 83% of the global increase in sugar output
is projected to originate in developing countries,
where major changes in global production are
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expected in India (+20%), followed by China (+11%), Brazil (+11%), Thailand
(+9%) and the European Union (+5%). Growth in world sugar production
is expected to slow to 1.5% p.a. over the projection period compared to
2.0% p.a. in the previous decade. But most of the production increases
are expected to occur in developing countries which will represent 77% of
global sugar production in 2027 (compared to 76% during the base period).
Recognising that the only way to increase production is through
close collaboration of all major sugarcane stakeholders, Case IH recently
organised the 2019 South East Asia Sugarcane Summit in Thailand where
sugarcane growers, millers and other industry representatives from
throughout the world gathered together for the first major initiative of
this type in South East Asia.
The Summit brought together over 130 sugarcane professionals to
discuss innovation, sustainability and profitability in the sugarcane industry.
The event was also the occasion to celebrate the 75th anniversary of the
Case IH Austoft® sugarcane harvester marking a significant milestone and
a proud moment for the Case IH brand.
The demand for sugar-producing crops can be attributed to the
increased consumption of sugar in human diets and the value-added
processes performed on the by-products of the crop such as bagasse,
molasses and ethanol.
In this process of growth around the world, Case IH wants to be
on the side of sugarcane growers and millers, not only supplying highly
advanced machinery but also leading the field with sugarcane harvesting
technology, promoting sustainable practises, excellent cane quality and
ultra-clean samples.
During the 2019 South East Asia Sugarcane Summit speakers from
Australia, Brazil, China, Thailand and many other South East Asian countries
addressed key subjects of high importance for the industry including how
alternative farming practises can increase yield; best practices on water
usage, optimisation of the sugarcane waste stream and improvement of the

Weerayut Sangchan, Owner/Operator of the first Case IH multi-row sugarcane harvester outside of Brazil

October - December 2019

health of cane cutters; modern methods of planting sugarcane for South
East Asia; the advantages of Case IH sugarcane harvesters; telematics
systems and precision guidance with practical demonstration for guests;
and the history of Austoft sugarcane harvester over the past 75 years.
Michele Monzio, Case IH Austoft Product Manager, Asia, Middle East
and Africa, said: “With 75 years of expertise in the field, we have worked
with growers and millers to develop our harvesting technology which has
revolutionised sugarcane farming throughout the world”.
“Our Summit participants represented eight major markets in Asia,
all of which have benefited from Austoft technology since at least 2009
when the Austoft 8000 Series was launched. To date over 750 Austoft
sugarcane harvesters have been sold in South East Asia and China, and
we are very proud to have such a good relationship with growers and
millers.”
Ken Schmidt, Case IH Product Performance Manager – Austoft, said:
“Since it was first manufactured in the early 1940s by the Toft brothers in
south-east Queensland, Australia, this sugarcane harvester evolved into the
high-tech, sleek-looking machine of today, while retaining the innovative
edge that heralded the arrival of the machine 75 years ago.”
“Today, Austoft sugarcane harvesters cut around half a billion metric
tonnes of sugarcane per year across the globe, from India and China to
Sudan, Papua New Guinea and throughout South America, South East
Asia and Australia.”
Mr. Schmidt has been working with the company since the 1970s,
meeting sugarcane farmers around the world and witnessing many
product developments during that time, which have been influenced
by many external factors such as urbanisation, labour shortage, climate
changing among the others.
On the impact of changing climate on the sugarcane industry, Robert
Quirk, Bonsucro global ambassador and owner of a 106-hectare farm in
Australia, explained how he has overcome significant issues with water in
the last few years. Changing climactic conditions have brought fluctuating
weather patterns to major sugarcane regions and the understanding
that water is fast becoming a scare commodity has led to him installing
efficient water and fertiliser application technology to all his sugarcane
land. This investment in futureproofing the farm has already led to reduced
costs and the ability to manage the whole farm single-handed for most
of the season.
Jamie Finguerut, Director and Board member at ITC - Instituto
de Tecnologia Canavieira, added that as sugarcane has the biological
potential to yield over 330 tonnes per hectare, its use as a carbon store
and source of green energy cannot be understated in the present world
climate, where the reduction of fossil fuel emissions are key targets for
governments across the world.
Case IH was proud to be the catalyst for such a great event that
generated a lot of valuable discussion and, most crucially, relationships
between stakeholders across the sector. With growers, millers and
processors of sugar facing increased pressure from multiple directions, Case
IH remains a strong and stable partner for every sugarcane farmer.

More information on Case IH products and services
can be found online at www.caseih.com
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“หม้อเคีย่ วระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อน”
นวัตกรรมระดับโลกส�ำหรับโรงงานน�้ำตาล
A Stacked Continuous Vacuum Pan, A World
Class Innovation For Sugar Cane

หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
กระบวนการผลิตในโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล เป็นทีร่ กู้ นั ว่า
ในโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลหลายแห่ง จ�ำเป็นต้องใช้ทงั้ หม้อ
เคีย่ วตัง้ และหม้อเคีย่ วนอน อย่างไรก็ตาม ยังมีหม้อ
เคี่ยวระบบสุญญากาศคุณภาพสูงซึ่งมีคุณประโยชน์
มากมาย เช่น ระบบอัตโนมัตสิ มบูรณ์แบบและใช้การ
ควบคุมขั้นต�่ำ การประหยัดไอน�้ำ การระบายไอเสีย
ทีด่ ขี นึ้ การตกผลึกในแบบเดียวกัน อัตราการระเหย
ทีส่ งู อัตราการปล่อยผ่านสูง รวมทัง้ การใช้กำ� ลังการ
ผลิตสูงสุดในระดับต�่ำสุด คุณสมบัติเหล่านี้รวมอยู่
ในหม้อเคีย่ วระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อน

กระบวนการตกผลึกโดยทั่วไป

โดยปกติ น�้ำตาลท�ำมาจากอ้อยหรือหัวผักกาดหวาน เมื่อมีการเก็บเกี่ยว น�้ำตาลจะ
ได้รับการสกัดและท�ำให้บริสุทธิ์โดยการระเหย การตกผลึกจนเป็นเกล็ดน�้ำตาลจึงเป็นขั้น
ตอนต่อไปของการผลิตน�้ำตาล
กระบวนการตกผลึกจนเป็นเกล็ดน�้ำตาลโดยทั่วไป จะเกิดขึ้นในขั้นตอนสุญญากาศ
และมีขนั้ ตอนของการส่งถ่ายและการระเหยร่วมด้วย ขัน้ ตอนสุญญากาศจะใช้เพือ่ คงอุณหภูมิ
ให้ต�่ำพอที่จะลดการสร้างสีเช่นเดียวกับการผกผันหรือย่อยสลายของซูโครส การตกผลึก
นี้จะใช้หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแบบแนวตั้งแม้ว่าหม้อเคี่ยวแบบแนวนอนจะเริ่มน�ำมาใช้
ในปัจจุบันบ้างแล้ว
อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนของการเริม่ การตกผลึกยังคงใช้หม้อเคีย่ วแบบแนวตัง้ เป็นพืน้ ฐาน
เมือ่ ความเข้มข้นของซูโครสเพิม่ ขึน้ ถึงจุดทีต่ อ้ งการ จะเกิดการผสมของน�ำ้ เชือ่ มและผลึกน�ำ้ ตาล
แบบเข้มข้นเรียกว่า แมสควิท ซึง่ ต่อมาจะถูกปล่อยลงไปในภาชนะรับรองขนาดใหญ่เรียกว่า
เครื่องตกผลึก จากนั้นกระบวนการการตกผลึกยังคงด�ำเนินต่อไปในเครื่องตกผลึกเมื่อแมส
ควิทได้รบั การคนและท�ำให้เย็นตัวลงช้าๆ แล้วแมสควิทจึงไหลลงไปในเครือ่ งสูบและดันน�ำ้ ใน
ชานอ้อย ซึง่ จะถูกคัดแยกออกจากน�ำ้ ตาลดิบด้วยแรงสูบทีใ่ ช้กำ� ลังเหวีย่ งออกจากศูนย์กลาง
เพื่อดันน�้ำขึ้นมา ผลึกน�้ำตาลจะแห้งและกลายเป็นของแข็งและหรือของเหลวก็ได้

แบบ โดยแต่ละแบบจะมีฝาครอบแบบแนวนอนและเตาปฏิกรณ์แนวตั้งติดอยู่ตามฝาครอบ
ซึ่งเกณฑ์วัดทั้งสามแบบนี้จะติดตั้งในพื้นที่แยกกันของระบบภายในการก�ำหนดค่าเรียงแบบ
ซ้อน และระบบดังกล่าวอาจด�ำเนินการเป็นระบบเดี่ยวเพื่อให้น�้ำเชื่อม ชานอ้อย และผลิต
ภัณฑ์แมสควิทไหลเรื่อยลงไปตามเกณฑ์วัดแบบแนวนอนทั้งสามนี้ เตาปฏิกรณ์แนวตั้งอาจ
ได้รับการออกแบบมาในรูปของโลหะสเตนเลสและอาจมีหลอดแนวตั้งเรียงเป็นตับก็ได้ ซึ่ง
ในที่สุดหลอดเหล่านี้อาจถูกหุ้มห่อเป็นรูปหลายเหลี่ยม
ในแต่ละเกณฑ์วดั อย่างน้อยสามส่วน อาจจะมีชอ่ งว่างอย่างน้อยสองช่องและแมสควิท
จะไหลจากช่องว่างหนึง่ ไปอีกช่องหนึง่ ซึง่ พืน้ ผิวภายในของฝาครอบแนวนอนของแต่ละเกณฑ์
วัดอย่างน้อยสามเกณฑ์ดงั กล่าวนัน้ อาจจะเป็นพืน้ ผิวแบบไม่มอี ะไรมาติดได้ซงึ่ อาจอยูใ่ นรูป
หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อนคืออะไร?
ของโพลีเตตราฟลูออโรไธลีน เครือ่ งท�ำการระเหยท่อสัน้ แบบแนวตัง้ อาจสร้างพืน้ ผิวทีใ่ ห้ความ
ระบบหม้อเคีย่ วสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อนมีเกณฑ์วดั แบบแนวนอนอย่างน้อยสาม ร้อนสูงถึงร้อยละ 25 มากกว่าชุดท่อและสตรีมเชลท์ด้วยซ�้ำไป
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ประโยชน์หลัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีความเหมาะสมกับอ้อย หัวผักกาดแดงและแมสควิทที่ท�ำให้บริสุทธิ์แล้ว
มีการออกแบบเกณฑ์วัดที่กะทัดรัดโดยใช้ท่อสั้นแบบรังผึ้ง
มีอัตราการหมุนเวียนสูงโดยปราศจากการใช้เครื่องกวนแบบเครื่องจักร
มีอัตราส่วนการเปิดต�่ำกว่าในระหว่างรอบวงจรการท�ำความสะอาด
มีรอยพิมพ์เล็กลง
ติดตั้งและประกอบได้รวดเร็ว
สามารถเพิ่มเกณฑ์วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้
มีการประหยัดไอน�้ำด้วยการใช้การระเหยของไอน�้ำที่มีแรงดันต�่ำ
เกณฑ์วัดแต่ละเกณฑ์สามารถสั่งงานโดยใช้แรงดันไอน�้ำที่แตกต่างกันได้
ท�ำงานโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เป็นส่วนๆเพื่อให้แมสควิทไหลลงผ่านตัวควบคุม และเป็นที่ที่สามารถผ่านเกณฑ์วัดแต่ละ
เกณฑ์แยกกันโดยทางอ้อม และให้สามารถใช้ระบบอย่างต่อเนื่องในอัตราต�่ำผ่านเกณฑ์วัด
แบบแนวนอนคงเหลือได้ โดยแต่ละเกณฑ์วัดดังกล่าวอย่างน้อยสามตัวนั้นอาจมีแผ่นเซลล์
อย่างน้อยสองแผ่น เพื่อให้แมสควิทไหลผ่านไป พื้นผิวด้านในของแผ่นครอบแบบแนวนอน
ทีป่ กป้องเกณฑ์วดั นัน้ ทีอ่ าจมีลกั ษณะไม่หนาเกินไป ซึง่ ลักษณะของระบบอาจเอือ้ ให้การไหล
ของแมสควิทลื่นขึ้นโดยปราศจากจุดขัดขวางหรือวงจรระยะสั้น

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและนวัตกรรมอื่นๆได้ที่

Sugar Technology International (STI)

The vacuum pans is necessary for sugar
mills in terms of sugar manufacturing
process. And, it is known that batch
vacuum pan and continuous vacuum pan
are generally used in many sugar mills.
However, there is the high quality vacuum pans which is provided
significant advantages such as complete automation and minimal
supervision, steam economy, better exhausting, uniform crystal, high rate
of evaporation, high throughput and maximum capacity utilization in a
minimum footprint, it is called stacked continuous vacuum pans.

The crystallization process in general
Sugar typically comes from sugarcane or sugar beets. Once harvested,
the sugar is extracted and then undergoes purification and clarification
followed by evaporation. Crystallization is the next step in the sugar
manufacturing process.
This crystallization process typically takes place under vacuum and
involves the simultaneous processes of mass transfer and evaporation.
Vacuum is used to keep the temperature at a low enough level to
minimize color formation as well as the inversion/degradation of sucrose.

หม้อเคีย่ วระบบสุญญากาศทีซ่ อ้ นแบบต่อเนือ่ งกันนัน้ ท�ำงานอย่างไร?

แผ่นสุญญากาศที่ซ้อนแบบต่อเนื่องกันนั้นอยู่ในเกณฑ์วัดแนวนอนแบบแรก รวมทั้ง
แมสควิทที่สร้างกระบวนการในเกณฑ์วัดแนวนอนแบบแรก แมสควิทที่ไหลจากเกณฑ์วัด
แนวนอนแบบแรกไปยังเกณฑ์วดั แนวนอนแบบทีส่ อง แมสควิททีส่ ร้างกระบวนการในเกณฑ์
วัดแนวนอนแบบที่สองและแมสควิทที่ไหลจากเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่สองไปยังเกณฑ์วัด
แนวนอนแบบที่สามที่ซึ่งเกณฑ์วัดแนวนอนแบบที่หนึ่ง แบบที่สองและแบบที่สามอาจจะมี
ฝาครอบตามแนวนอนและเตาปฏิกรณ์แนวตัง้ ติดอยูต่ ามฝาครอบแนวนอนทีซ่ งึ่ เกณฑ์วดั แนว
นอนแบบทีห่ นึง่ แบบทีส่ องและแบบทีส่ ามอาจสร้างขึน้ ตามแบบซ้อนกันด้วยเกณฑ์วดั ทีต่ ดิ อยู่
บนพืน้ ผิวทีแ่ ยกออกจากกันเพือ่ ท�ำให้แมสควิทไหลลงไปตามเกณฑ์วดั ได้อย่างต่อเนือ่ ง
แต่ละเกณฑ์วัดแบบแนวนอนอย่างน้อยสามเกณฑ์สามารถแยกออกจากกันได้จาก
ระบบ เพื่อท�ำความสะอาดในขณะที่ยังคงอยู่ในกระบวนการต้มให้เดือดในอัตราลดน้อยลง
โดยใช้เกณฑ์วัดที่เหลือของทั้งสามเกณฑ์วัดที่ไม่ได้ถูกแยกออกไป ระบบดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับแมสควิท A, B และ C รวมทั้งแมสควิทดิบ แมสควิทที่ท�ำให้บริสุทธิ์แล้ว
แมสควิทที่มีความบริสุทธิ์สูงและที่มีความหนืด ระบบดังกล่าวอาจใช้ส�ำหรับกระบวนการ
รักษาและการท�ำให้บริสุทธิ์ในโรงงานอ้อยและโรงงานผลิตน�้ำตาลจากหัวผักกาดหวาน รูป
ร่างของระบบดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดทางของการไหลของแมสควิทที่ลื่นขึ้นโดยปราศจากจุด
ขัดขวางหรือวงจรระยะสั้น

กระบวนการของแผ่นสูญญากาศที่ซ้อนแบบต่อเนื่องกัน

กระบวนการดังกล่าวใช้เกณฑ์วัดแบบแนวนอนตัวแรก ส่วนตัวที่สองและสามอาจมี
แผ่นเซลล์อย่างน้อยสองแผ่นทีท่ ำ� ให้เกิดกระบวนการเป็นขัน้ เป็นตอน เตาปฏิกรณ์แนวตัง้ อาจ
มีโครงสร้างแบบรังผึง้ กระบวนการนีย้ งั อาจจะมีเกณฑ์วดั แบบแนวนอนเกณฑ์แรก เกณฑ์ที่
สองและสามที่ใช้ทางอ้อม ในขณะที่ยังคงมีกระบวนการต้มให้เดือดในอัตราต�่ำโดยใช้เกณฑ์
วัดแนวนอนอื่นๆอีกสองแบบ
แต่ละเกณฑ์วัดดังกล่าวที่มีแผ่นคลุมแบบแนวนอนและเตาปฏิกรณ์แบบรังผึ้ง จะถูก
ติดตั้งเพื่อเป็นที่ส�ำหรับติดตั้งเกณฑ์วัดอย่างน้อยสามเกณฑ์ในพื้นที่ของระบบที่แยกออก
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Special Insight

module may be formed in a stacked configuration with each
module mounted on a separate floor to allow massecuite to
flow continuously down through the modules.
Each of the at least three horizontal modules may be separately
removable from the system to be cleaned while continuing a boiling process
at a reduced rate through remaining ones of the at least three horizontal
modules. The system may be suitable for use with A massecuite, B massecuite,
C massecuite, raw massecuite, refined massecuite and high-purity,
high-viscosity massecuite. The system may be used for both
recovery and refinery operations in cane and beet sugar refineries. The shape of the system may provide a smooth massecuite
flow-path without stagnant areas or short circuiting.

Crystallization has typically been carried out in batch vacuum pans,
although more recently, continuous systems have been introduced.
Nevertheless, the process of initiating crystallization is still carried
out on a batch basis. When sucrose concentration reaches the desired
level, the dense mixture of syrup and sugar crystals, called massecuite,
is discharged into large containers, known as crystallizers. Crystallization
continues in the crystallizers as the massecuite is slowly stirred and cooled.
Massecuite then flows into centrifugals, where molasses is separated from
the raw sugar by centrifugal force. The sugar crystals may then be dried
and packaged in solid and or liquid form.

What is stacked continuous vacuum pan
A stacked continuous vacuum pan system comprised at least three
horizontal modules, each module having a horizontal shell and a vertical
calandria mounted along the horizontal shell, wherein each of the at
least three horizontal modules may be mounted on a separate floor of
the system in a stacked configuration and the system may operate as a
single unit such that syrup, molasses and product massecuite may flow
continuously down through the at least three horizontal modules. The
vertical calandria may be formed of stainless steel. The vertical calandria
may be a single bank of vertical tubes within a housing, wherein the
vertical tubes may be sealed in a polygonal formation at the ends.
Each of the at least three horizontal modules may have at least
two compartments and massecuite may flow from one compartment to
another compartment. An internal surface of the horizontal shell of each
of the at least three horizontal modules may have a non-stick surface,
which may be polytetrafluoroethylene (PTFE). The vertical calandria
may provide for up to approximately 25% greater heating surface than
a tubular calandria.

KEY BENEFITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suitable for cane, beet and refinery massecuites.
Compact modular design using a honeycomb calandria.
High Circulation Rate without the use of mechanical stirrers.
Lower turndown ratio during the cleaning cycle.
Small footprint.
Fast track installation and assembly.
Modules can be added for required increase in capacity.
Improved steam economy with the use of low pressure vapors.
Each module can be operated using different vapor pressures.
Fully automated.

How is the stacked continuous vacuum pan working?
The stacked continuous vacuum pan in a first horizontal module;
processing massecuite in the first horizontal module; flowing massecuite
from the first horizontal module to a second horizontal module; processing
massecuite in the second horizontal module; and flowing massecuite
from the second horizontal module to a third horizontal module, wherein
each of the first horizontal module, the second horizontal module and
the third horizontal module may have a horizontal shell and a vertical
calandria mounted along the horizontal shell, and wherein the first
horizontal module, the second horizontal module and the third horizontal
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The method of the stacked continuous vacuum pan
The stacked continuous vacuum pan method is consisted of each
of the first horizontal module, the second horizontal module and the
third horizontal module may have at least two cells where the processing
steps occur. The vertical calandria may have a honeycomb structure.
The method also may comprise bypassing one of the first horizontal
module, the second horizontal module and the third horizontal module
while continuing a boiling process at a reduced rate through the other
two horizontal modules.
Each module having a horizontal shell and a honeycomb-shaped
calandria mounted along the horizontal shell, wherein each of the at least
three horizontal modules may be mounted on a separate floor of the
system in a stacked configuration such that massecuite may flow down
through the stacked configuration, and wherein each of the at least three
horizontal modules may be separately by-passable such that the system
may be capable of being continuously used at a reduced rate through
the remaining horizontal modules. Each of the at least three horizontal
modules may have at least two cells through which massecuite flows.
An internal surface of the horizontal shell of each of the at least three
horizontal modules may have a non-stick surface. The shape of the system
may provide a smooth massecuite flow-path without stagnant areas or
short circuiting.

For More Information
You can look for further information
and other ways of innovation at Sugar
Technology International (STI)

www.sugar-asia.com
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KTIS ชี้อุตสาหกรรมเอทานอลเติบโตต่อเนื่อง
คาดยอดจ�ำหน่ายมากกว่า 75 ล้านลิตร
KTIS Indicates Gradual Rise of Ethanol
Industry with over 75 Million Liters Sale

บ

นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จ�ำกัด

ริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จ�ำกัด บริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้น�ำอุตสาหกรรมน�้ำตาลรายใหญ่ของไทย เปิด
เผย ธุรกิจสายชีวภาพมีความก้าวหน้าต่อเนื่อง หลังตัวเลข 6 เดือนแรกโชว์ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นกว่า 34% สร้างราย
ได้จากการขายเพิ่มขึ้น 21.4% คาดทั้งปีมียอดจ�ำหน่ายมากกว่า 75 ล้านลิตร ย�้ำลูกค้าเชื่อมั่น เพราะการบริหารจัดการ
วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จ�ำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ความ
ต้องการใช้เอทานอลในประเทศอยูใ่ นระดับสูงกว่าปีกอ่ นอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ปริมาณการจ�ำหน่ายเอทานอลของบริษทั ในช่วง
6 เดือนแรกของงบการเงินปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า
34% ดังนั้น ถึงแม้ราคาขายจะลดลง แต่รายได้จากการขายเอทานอลก็ยังเพิ่มขึ้นถึง 21.4%
ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี กลุ่ม KTIS ได้จ�ำหน่ายเอทานอลไปแล้วประมาณ 40.2 ล้านลิตร มีรายได้
ประมาณ 895 ล้านบาท ซึ่งปริมาณการจ�ำหน่ายที่สูง เนื่องจากการบริหารวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมลาสส่วน
ใหญ่จากโรงงานน�้ำตาลเกษตรไทยที่มีก�ำลังการผลิตต่อวันสูงทีส่ ดุ ในโลก จึงมีโมลาสเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี คาดว่าจนถึงสิ้นงวดบัญชีปี 2562 (30 กันยายน 2562) จะมีปริมาณการจ�ำหน่ายเอทานอลสูงกว่า
75 ล้านลิตร ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับก�ำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน
ถึงแม้วา่ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในไทยและราคาน�ำ้ ตาลโลกยังทรงตัว แต่การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในทิศทางใหม่ๆ นัน่ คือ
เศรษฐกิจชีวภาพ อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ทดี่ กี ว่า เพราะประเทศไทยมีพนื้ ฐานทีด่ ที างด้านเกษตรกรรม จึงมีศกั ยภาพมาก
ในด้านของอุตสาหกรรมชีวภาพ ดังนัน้ การสนับสนุนจากภาครัฐ ทัง้ ในด้านนโยบายและการสนับสนุนด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ลดต้นทุนของผูล้ งทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านนี้ จึงเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นอย่างมาก

Mr. Pipat Suttiwisedsak, Chief Operational Officer of KTIS BioEthanol Co. Ltd.,
said that, in this year, needs of ethanol
consumption were continuously higher
than the previous year, hence increasing
amount of ethanol sale from the company
during the first six months of the fiscal
year of 2019 (between October, 2018, and
March, 2019) – over 34% in comparison with
the amount during the preceding fiscal
year. As a result, although selling prices
dropped, income from selling ethanol was
21.4% more.
During the first 6 months of the present
fiscal year, the KTIS Group sold around 40.2
million liters of ethanol, earning around 895
million Thai Baht. It is because effective raw
material management, particularly use of
molasses, most of which come from Kaset
Thai sugar production companies. Thanks
to their daily highest production power of
the world, sufficient molasses was provided
to sugar companies throughout the year.
It is therefore expected that, by the end
of the present fiscal year (30 September
2019), more than 75 million liters of ethanol
will have been sold. It is considered the high
number if compared with the daily production
power of 230,000 liters.
Even though Thai sugar industries and the
world sugar prices are staggering, new economic
mobilization, especially biotechnology economy,
is possibly a better alternative. Thanks to strong
agricultural bases, Thailand will have much
potential in terms of biotechnology industries.
Consequently, support from public sectors in
terms of policy and other aspects like reduced
capital costs of investors for biotechnology
industries or promotion of human resources, is
extremely essential.

T

he KTIS BioEthanol Company Limited, a manufacturer and seller or ethanol and a subsidiary
of the sugar industrial leader Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company
Limited (KTIS), revealed that biotechnology business was gradually rising after the number of
products sold had increased to more than 34% in the first six months, making 21.4% more income
from the sale. It is also expected that over 75 million liters of products will be sold throughout the
year thanks to customers’ confidence and effective raw material management.
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โมเดลการผลิตเอทานอลของฟิลิปปินส์ อาจ
ได้รับการส�ำรวจโดยเหล่าผู้ผลิตจากอินเดีย

Philippine Ethanol Model May Be Investigated
by Indian Producers

U

.S. Grains Council (USGC) provided an
opportunity to the government and
private industry in the Philippines cooperate to
promote ethanol to a delegation of sugar-based
ethanol producers from India at the seventh
annual Bioenergy Week of the Global Bioenergy
Partnership (GBEP).

ส

ทางสภาได้น�ำเอาคณะผู้แทนจากฟิลิปปินส์และอินเดียมาร่วมสนทนากัน ในการที่รัฐบาลอินเดียก�ำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแนวนโยบายเอทา
นอล อันอาจจะมีส่วนช่วยสร้างตลาดเชื้อเพลิงใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นได้

ภาธัญพืชแห่งสหรัฐ (U.S. Grains Council – USGS) ให้โอกาสทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคอุตสาหกรรม
เอกชนของประเทศฟิลิปปินส์ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เอทานอลของฟิลิปปินส์ต่อคณะตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเอทา
นอลจากน�้ำตาลจากประเทศอินเดีย ในการประชุมสัปดาห์พลังงานชีวภาพ (Bioenergy Week) ประจ�ำปีครั้งที่เจ็ด ซึ่งจัด
ขึ้นโดยพันธมิตรพลังงานชีวภาพโลก (Global Bioenergy Partnership - GBEP)
GBEP นัน้ เป็นกลุม่ พันธมิตรระดับโลกทีช่ ว่ ยเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภาคสาธารณะ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เข้าหากัน เพื่อการสนับสนุนการใช้พลังงานชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสัปดาห์พลังงานชีวภาพซึ่งจัด
ขึ้นที่กรุงมะนิลาในปีนี้ ได้น�ำเอาประเทศอุตสาหกรรมผู้ผลิตเอทานอลชั้นน�ำแปดประเทศ จากภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาพบปะกัน เพื่อร่วมกันน�ำเสนอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ
นายทิม เทอร์นยี่ ์ (Tim Tierney) ประธานฝ่ายการตลาดเอทานอลเชิงกลยุทธ์ กรมส�ำรวจธรณีวทิ ยาแห่งสหรัฐอเมริกา
ภูมภิ าคเอเชียเหนือของ เผยว่า “งานประชุมสัปดาห์พลังงานชีวภาพประจ�ำปี 2019 ได้รบั การจัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอย่างจริงจังซึ่งพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืนในเอเชีย
ทางสภาให้การสนับสนุนคณะตัวแทนจากอินเดีย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการค้าเอทานอล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจจะใช้เป็นโมเดลตัวอย่างในการขยายอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอลของอินเดียเอง”
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศฟิลิปปินส์นั้น มีลักษณะเป็นระบบตลาดสองช่วงชั้น ซึ่งระบบการผลิต
ในประเทศและการจัดหาวัตถุดิบโดยการน�ำเข้าจากต่างประเทศ จะด�ำเนินไปร่วมกัน และในส่วนของผู้ผลิตในประเทศ
ซึ่งปัจจุบันใช้อ้อยและกากน�้ำตาลเป็นวัตถุดิบ เป็นผู้สนับสนุนเอทานอลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตน�ำ้ มันเชื้อเพลิงสูตร E10
ตามข้อบังคับของประเทศ ฝั่งรัฐบาลเองก็มีส่วนช่วยสร้างสิ่งจูงใจต่างๆ ส�ำหรับการสร้างโรงงานเอทานอลขึ้นใหม่ ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ปริมาณการผลิตเอทานอล เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 62 ล้านแกลลอน (235 ล้านลิตร) และมีการใช้ความจุการผลิต
เกินกว่า 83 เปอร์เซ็นต์
ผลก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศฟิลิปปินส์ จึงน่าจะเป็นตัวแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ส�ำหรับ
การน�ำไปปรับใช้โดยอินเดีย เนื่องจากรัฐบาลอินเดียมีการยื่นข้อเสนอที่จะก�ำหนดอัตราส่วนผสมเอทานอลให้เพิ่มขึ้นเป็น
20 เปอร์เซ็นต์
ในระหว่างเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์ คณะผู้แทนจากอินเดียได้เข้าร่วมการประชุมนอกรอบกับตัวแทนจากภาค
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและรัฐบาลของฟิลปิ ปินส์ เพือ่ อภิปรายถึงระบบการตลาดสองช่วงชัน้ และสนทนาร่วมกันว่าภาค
รัฐและภาคเอกชนท�ำงานร่วมกันได้อย่างไร ในการบรรลุระบบการผลิตที่ประหยัดต้นทุนและยังประโยชน์ทางด้านสภาพ
แวดล้อม ซึ่งต่างเป็นข้อพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับประเทศอินเดีย
อามิท เสชเดฟ ที่ปรึกษาของกรมส�ำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ในประเทศอินเดีย ระบุว่า “หากว่าประเทศ
อินเดียจะบังคับใช้สูตรผสมเชื้อเพลิงแบบ E10 โดยใช้เอทานอลที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศและที่น�ำเข้ามา คล้ายๆ กับแนวทาง
ที่ฟิลิปปินส์ใช้อยู่ แนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนอยู่ได้ราว 2.87 – 3.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความ
แพร่หลายของเชื้อเพลิงเอทานอลทั่วประเทศนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเงิน หากแต่ยังมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง
และปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้นด้วย”
ดังนั้น สภาธัญพืชของสหรัฐจึงได้เชิญคณะผู้แทนจากทั้งอินเดียและฟิลิปปินส์ ให้มาร่วมอภิปรายกันถึงแนวทางการ
ใช้เอทานอลกันต่อ ที่งานประชุมสุดยอดผู้น�ำเอทานอลโลก (Global Ethanol Summit) ซึ่งจัดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารจากธุรกิจชั้นน�ำในวงการอุตสาหกรรมผลิตและกลั่น
เอทานอลรวมกว่า 250 ท่าน จาก 40 ประเทศทั่วโลก

October - December 2019

The GBEP (Global Bioenergy Partnership) is
a global group that connects public, private and
civil society stakeholders to promote bioenergy
for sustainable development. The Bioenergy Week
forum, held in Manila in June this year, brought
together ethanol industry leaders from eight
countries across South and Southeast Asia to
provide updates on the programs
Tim Tierney, USGC director of strategic
marketing/ethanol – North Asia, said, “The
2019 Bioenergy Week was organized to foster
discussion and exchange of experiences and
skills related to the practicality of sustainable
bioenergy services in Asia. The Council sponsored
the Indian delegation to learn about trade flows
for ethanol and specifically about the Philippines
ethanol industry as a potential model for their
own industry expansion.”
Philippines ethanol industry is a two-tiered
market system in which domestic ethanol and
imported supplies co-exist. Domestic producers,
which currently use sugarcane or molasses as
feedstock, provide the primary supply of ethanol
to meet the country’s E10 blend mandate. The
government also provides incentives for building
new ethanol plants, which has increased ethanol
production to 62 million gallons (235 million
liters) and capacity utilization to 83 percent.
As a result, Philippines ethanol industry is
appropriately, and it is potential model for India,
as the government has proposed on blend rates
of ethanol up to 20 percent.
While in the Philippines, the Indian delegation had side meetings with industry, university
and government representatives to discuss the
two-tier system and how public-private work has
achieved cost-savings and environmental benefits
– both important considerations for India.
Amit Sachdev, USGC consultant in India, “If
India would implement an E10 blending mandate
using domestic and imported ethanol, similar to
the Philippines, cost-savings could range between
$2.87 to $3.12 billion, a consistent availability of
ethanol across the country will not only save
money, but also ensure lower particulate matter,
improving air quality.”
Therefore, U.S. Grains Council has invited
delegations from both India and the Philippines
to continue their discussions on fuel ethanol use
at the Global Ethanol Summit in October 2019
in Washington, D.C., along with more than 250
ministerial-level officials and senior-level industry
leaders, ethanol producers and refiners from
more than 40 countries.
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รัฐบาลบราซิลและรัฐบาลอินเดียนัด
หารือเพื่อกระตุ้นการค้าเอทานอล

Brazil and India Government are Likely
to Discuss for Boosting Ethanol Trade
บวกกับการใช้อ้อยจ�ำนวนมากขึ้นในการผลิตเอทานอลของ
อินเดียแทนการจะผลิตน�้ำตาล จะสามารถลดซัพพลายของ
สารให้ความหวานทั่วโลกได้
UDOP กล่าวโดยอิงกับข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน
ในกระทรวงต่างประเทศของบราซิลว่า รัฐบาลของนาย
ฌาอีร์ โบลโซนารู วางแผนช่วยอินเดียกระตุ้นการผลิตเอ
ทานอลและสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพในตลาดอินเดีย ซึ่ง
เป็นการช่วยเพิ่มการใช้เอทานอลในระดับโลกและช่วยลด
น�้ำตาลส่วนเกินในอินเดียได้

B

ค

ฌาอีร์ โบลโซนารู ประธานาธิบดีบราซิล

าดการณ์กันว่า รัฐบาลบราซิลและรัฐบาลอินเดียจะลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการผลิตและการค้าเอทานอล
โดยผู้น�ำทั้งสองประเทศจะนัดพบกันในกรุงบราซิลเลียปลายปีนี้

นายฌาอีร์ โบลโซนารู ประธานาธิบดีบราซิล ได้โพส์ข้อความบน Twitter แสดงความยินดีกับนายนเรนทระ โมที
นายกรัฐมนตรีอินเดีย เรื่องการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมและแสดงท่าทีผูกสัมพันธ์กับอินเดียในเรื่องการค้า โดยนาย
นเรนทระ โมที และนายฌาอีร์ โบลโซนารู เคยพบกันมาก่อนในการประชุมซัมมิต G20 ในจังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
เมื่อปลายเดือนมิถุนายน
ตามรายงานของ UDOP สมาคมผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลและเอทานอลของบราซิล เผยว่าค�ำแนะน�ำในการนัดหารือกับพันธมิตร
ในเรื่องเอทานอลมาจากรัฐบาลอินเดีย ที่ตั้งเป้าจะค่อยๆเพิ่มการผสมอเทนอลในน�้ำมันเบนซินให้สูงถึง 20%
แม้จะมีสัญญาณบวกในเรื่องการประชุมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่เป็นที่รู้กันดีว่าบราซิลก�ำลังฟ้อง
ร้องอินเดียต่อองค์กรการค้าโลกในกรณีที่อินเดียอุดหนุนการส่งออกน�้ำตาลภายในประเทศ มาตรการที่อินเดียใช้ ได้แซง
หน้าบราซิลในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกไปไกล โดยอินเดียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร
ผูป้ ลูกอ้อยและโรงงานน�ำ้ ตาล ซึง่ มาตรการนีข้ องอินเดียขัดขวางการฟืน้ ตัวของราคาในตลาดน�ำ้ ตาลโลกทีก่ ำ� ลังซบเซา
ในสองฤดูกาลที่ผ่านมา บราซิลในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดเป็นล�ำดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา ได้
จัดสรรอ้อยในการผลิตน�้ำตาลไว้ที่ 35% ซึ่งต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปี 2018-2019 ดังนั้น การท�ำการค้ากับอินเดีย

razil and India government are expected
to sign a memorandum of understanding
on production and trade of ethanol, which the
leaders of the two countries will meet in Brasilia
at later this year.
Jair Bolsonaro, Brazilian President posted
messages on Twitter for congratulating Narendra
Modi, Indian Prime Minister about election in May,
and expressing intentions to boost ties with India,
particularly in trade which Modi Narendra and
Jair Bolsonaro, have later met during the G20
summit in Osaka, Japan at the end of June.
According to UDOP, a Brazilian association
of sugar and ethanol producers, the suggestion
to discuss a partnership on ethanol came from
the Indian government, which has a target to
gradually increase blending of ethanol to gasoline
to up to 20%.
Although, there is a positive signal for
November’s meeting, but it is known that Brazil
is fighting India in the World Trade Organization
because of sugar export subsidies. India has
surpassed Brazil as the world’s largest sugar
producer as it gives financial help to cane
producers and sugar mills, a stimulus that is
hampering a potential price recovery in the
depressed global sugar market.
Brazil, is the second largest ethanol maker
after the United States, has been doing for the
last two seasons with cane allocation to sugar
production hitting a record low of 35% in 2018-19.
A being trade with India, and using more cane in
India to produce ethanol, instead of sugar, could
reduce the global supply of the sweetener.
Therefore, UDOP said, citing information
from the energy department in Brazil’s foreign
relations ministry, that Bolsonaro’s government
plans to help India to boost ethanol production
and open the Indian market for the biofuel,
helping to expand global use of ethanol, and
help reduce surplus sugar in India.

นเรนทระ โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย
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เอทานอลบราซิลก�ำลังเฟื่องฟูขึ้นตาม
อุปสงค์ตลาดจีน

Brazil’s Ethanol Industry May Be Heat Up Due
to Chinese’s Demand

ป

ระเทศจีนก�ำลังอยู่ในสภาวะขาดแคลนเอทานอลอยู่ราว 10 ล้านตัน ซึ่งอาจจะกลายเป็นโอกาสให้ประเทศบราซิล
ซึ่งมีจีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ได้กลายเป็นผู้จัดหาเอทานอลหลักให้กับจีน จริงอยู่ว่าอุตสาหกรรมการผลิต
เอทานอลส�ำหรับส่งออกไปยังประเทศจีนนั้นจะสร้างรายรับได้เป็นจ�ำนวนมาก และจะมีส่วนช่วยในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซจากการใช้น�้ำมันที่ผสมเชื้อเพลิงชีวภาพแทน แต่อย่างไรก็ตาม สภาพเช่นนี้อาจท�ำให้ปัญหาการตัดไม้ท�ำลายป่าของ
ประเทศบราซิลทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ประเทศจีนมีรถยนต์อยู่บนท้องถนนทั้งสิ้นราวๆ 332 ล้านคัน ว่ากันว่าจีนนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีรถวิ่งอยู่
บนท้องถนนเป็นจ�ำนวนมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก รถส่วนใหญ่ใช้น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิง โดยจีนวางแผนเอาไว้ว่าจะปรับ
สัดส่วนน�้ำมันเชื้อเพลิงให้ใช้เอทานอล 10 เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมในปีหน้า
และเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ประเทศบราซิลนัน้ เป็นประเทศอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นล�ำดังสองของโลก
แต่อตุ สาหกรรมดังกล่าวก็ตอ้ งเผชิญกับผลจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง อันเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ แต่กระนัน้ ก็ยงั ได้รบั การสนับสนุนจากช่องทางการส่งออกในปริมาณมหาศาลยิง่ ไปยังตลาดของประเทศจีน
มีการวิเคราะห์จากนักสิง่ แวดล้อมหลายๆท่านว่า การผสมเอทานอลเข้ากับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในจีน จะมีสว่ นช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่นกั สิง่ แวดล้อมเหล่านีก้ ลับไม่ตระหนักถึงผลสืบเนือ่ งทีจ่ ะตามมา เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพจ�ำต้องอาศัยพื้นที่มหาศาลในการปลูกข้าวโพดและอ้อย เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล จากประเด็น
ดังกล่าว มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่การผลิตเอทานอลจะน�ำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่า
“มันมีความเสี่ยงของการแลกปัญหาข้อหนึ่ง คือปัญหาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตามมาด้วยปัญหาอีกอย่างที่เลวร้ายก
ว่าเดิม อย่างการบุกรุกท�ำลายป่า” ริคาโด จุนเคียรา ฟูจิ นักวิเคราะห์ฝ่ายอนุรักษ์ของกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลบราซิล
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร กล่าว
ในส่วนของทางภาครัฐบาลจีน ก็ได้มีการประเทศโควตาเชื้อเพลิงชีวภาพรอบใหม่ ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2560
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทุ่มเทในความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ภายใต้ความตกลงปารีส
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
อย่างไรก็ตาม, เอดูอาร์ดุ ลึอาวว์ ผู้อ�ำนวยการบริหารของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอ้อยแห่งชาติบราซิล (Brazilian
Sugarcane Industry Association – UNICA) ระบุว่า “ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้” ในการให้
สัมภาษณ์กับทาง Diálogo Chino (ส�ำนักข่าวอิสระที่มุ่งเน้นประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน, กลุ่มประเทศ
ละตินอเมริกาและสภาพแวดล้อม)
“ประเทศจีนนัน้ ก�ำลังเตรียมการผลิตเอทานอลขึน้ เอง จากวัตถุดบิ ทีน่ ำ� เข้ามา แต่อาจจะมีขอ้ จ�ำกัดในขีดความสามารถ
การผลิตของประเทศ ซึ่งนั่นจะสร้างโอกาสให้กับประเทศบราซิล” ริคาร์ดุ โทมชิค ประธานสหภาพเอทานอลจากข้าวโพด
แห่งชาติ (UNEM) กล่าว

China has 332 million cars on the
road. It is said that China is the one
of countries in the world that got a
quantity of cars than anywhere in the
world. Most of cars run on pure petrol,
and next year China is planning to add
10% ethanol of ethanol.
It is known that Brazil’s is the world’s
second largest biofuel industry, but it
has suffered from fuel price shocks from
shifting of government policy, but it
has been encouraged by the enormous
potential of the Chinese market.
There is an analysis from
environmentalists that adding ethanol
to Chinese petrol will cut greenhouse
gas emissions, but they are unconscious
of the consequences, as biofuel
industry requires an enormous of corn
and sugarcane area to manufacture
ethanol. From this issue, it cannot help
encroaching on forests.
“There is the risk of trading one
problem – fossil fuels – for one that
is much worse: deforestation,” said Ricardo
Junqueira Fujii, a conservation analyst at NGO
WWF-Brazil.
In the sector of Chinese government, has
announced the new biofuel quota in September
2017 as part of the commitment to reduce fossil
fuel consumption under the Paris Agreement on
climate change.
However, Eduardo Leão, executive director
of the Brazilian Sugarcane Industry Association
(UNICA), “the economic benefits are undeniable”.
He interviewed Diálogo Chino (the independent
journalism platform devoted to covering the
relationship between China, Latin America and
the environment)
“China is making preparations to produce
its own ethanol from imported raw materials but
there may be limits to its production capacity,
which would create opportunities for Brazil”.
said Ricardo Tomczyk, president of the National
Union of Maize Ethanol (UNEM).

C

hina is being a shortfall of around 10 million tonnes of ethanol, which could allow Brazil,
whose largest trading partner is China, to become a leading supplier. It is the fact that the
manufacture of ethanol for exportation to china will obtain large revenue, and help to decrease
emissions from using biofuel add to petrol. However, it could be worsen Brazil’s deforestation.
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คาดปริมาณการบริโภคเอทานอลในกลุ่ม
สหภาพยุโรปจะพุ่งสูงขึ้น

EU Ethanol Consumption is Possibly Raise

มี

รายงานล่าสุดปรากฎต่อกระทรวงเกษตรกรรมสหรัฐอเมริกา (USDA) ระบุถงึ ปริมาณ
การใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพในสหภาพยุโรปในปัจจุบนั และคาดการณ์ศกั ยภาพการบริโภค
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
รายงานดังกล่าวระบุวา่ สหภาพยุโรป (EU) ได้ตงั้ เป้าให้มกี ารน�ำพลังงานทดแทนมาใช้
กับภาคการขนส่งเป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ในปีพ.ศ. 2563 และตั้งเป้าหมายให้เพิ่มเป็นร้อย
ละ 14 ในปีพ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้นไปที่เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งมีเป้าหมายว่าท�ำให้
ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้
ข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการผลิตเชือ้ เพลิงเอทานอลในสหภาพ
ยุโรปเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณราวๆ 5.443 พันล้านลิตร (1.44 พันล้านแกลลอน) ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปริมาณเดิมคือ 5.38 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเชื้อ
เพลิงเอทานอลในสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.505 พันล้านลิตรในปีนี้
เมื่อปีที่แล้ว สหภาพยุโรปมีการส่งออกเชื้อเพลิงเอทานอลเป็นจ�ำนวนประมาณ 91
ล้านลิตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 41 ล้านลิตรในปีพ.ศ. 2560 คาดกันว่าปริมาณการ
ส่งออกในปีนี้จะอยู่ที่ 95 ล้านลิตร
ในภาคส่วนของการน�ำเข้าเชื้อเพลิงเอทานอล มีปริมาณอยู่ที่ราวๆ 505 ล้านลิตรใน
ปีพ.ศ. 2561 เพิม่ ขึน้ จากเดิม 238 ล้านลิตรเมือ่ ปีพ.ศ. 2560 คาดกันว่าปริมาณการน�ำเข้า
เชื้อเพลิงเอทานอลในปีนี้จะขยับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 570 ล้านลิตร
การบริโภคเอทานอล มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 7.22 พันล้านลิตรในปีนี้ ซึ่ง
เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 7.082 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2561 และจาก 6.89 พันล้านลิตร
ในปีพ.ศ. 2560
คาดว่า อัตราการผสมน�้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.9 ในปีนี้ โดยอัตรา
การผสมเอทานอลเฉลี่ยของสหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ตัวเลขเดิมคือร้อยละ 5.4 ในปีพ.ศ. 2560
รายงานฉบับนีย้ งั ระบุอกี ว่า ในปัจจุบนั สหภาพยุโรปมีโรงงานกลัน่ เอทานอลระยะแรก
อยูจ่ ำ� นวน 58 แห่ง ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงมาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2560 ก�ำลังการผลิตเชือ้
เพลิงเอทานอลของโรงงานเหล่านีเ้ มือ่ ปีทแี่ ล้วมีตวั เลขอยูท่ ี่ 8.6 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2557
และคาดว่าความสามารถในการผลิตจะคงอยู่ที่ 8.66 พันล้านลิตรไปตลอดปี พ.ศ. 2562
ซึง่ การใช้ศกั ยภาพในก�ำลังการผลิตจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 70 ในปีพ.ศ. 2560 และ
2561 มาเป็นร้อยละ 71 ในปีพ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีโรงกลั่นเอทานอล
ที่ผลิตจากเซลลูโลสอยู่จ�ำนวนสองแห่ง มีก�ำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่ 60 ล้านลิตร
นอกจากนี้ หัวผักกาดหวานคาดว่าจะน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอ
ทานอลของสหภาพยุโรปปีนี้ กะปริมาณการใช้อยู่ที่ 8.145 ล้านเมตริกตัน ตามด้วย
ข้าวสาลีจ�ำนวน 5.665 ล้านเมตริกตัน ข้าวโพดจ�ำนวน 5 ล้านตัน ข้าวทริทิเคลี
จ�ำนวน 720,000 ตัน ข้าวบาร์เลย์จำ� นวน 430,000 ตัน และข้าวไรย์จำ� นวน 418,000 ตัน
อีกทัง้ ยังคาดกันว่าเยอรมนีจะเป็นผูบ้ ริโภคเอทานอลจ�ำนวนสูงทีส่ ดุ ของปีนดี้ ว้ ยปริมาณ
1.505 พันล้านลิตร ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรที่ปริมาณ 925 ล้านลิตร และฝรั่งเศสที่
ปริมาณ 880 ล้านลิตร ส่วนสเปน โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และสวีเดนรั้ง 8 อันดับ
ประเทศที่มีปริมาณบริโภคเอทานอลสูงที่สุดในสหภาพยุโรป

ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงเอทานอล ผู้บริโภครายใหญ่ (ล้านลิตร)

ปริมาณการผลิตเอทานอลผู้ผลิตรายใหญ่ (ล้านลิตร)
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สรุปได้วา่ ฝรัง่ เศสมีแนวโน้มเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตเอทานอลในสหภาพยุโรปประจ�ำปีนี้
ด้วยปริมาณ 1 พันล้านลิตร ตามมาด้วยเยอรมนีทปี่ ริมาณ 785 ล้านลิตร สหราชอาณาจักร
ที่ 695 ล้านลิตร ฮังการีที่ 645 ล้านลิตร เบลเยียมที่ 645 ล้านลิตร เนเธอร์แลนด์ที่
565 ล้านลิตร สเปนที่ 522 ล้านลิตร โปแลนด์ที่ 265 ล้านลิตร และสุดท้ายออสเตรีย
ที่ 235 ล้านลิตร

A

recent report filed with U.S. Department of Agriculture Foreign
Agricultural Service (USDA), shown the current use of biofuels in
the European Union and the potential for increased use in the future.

According to the report, the EU (The European Union) has set a
10 per cent target for renewable energy use in transport for 2020. That
target increases to 14 percent in 2030, with advanced biofuels which is
counting double to the target.
Data included in the report shows that fuel ethanol production
reached approximately 5.443 billion liters (1.44 billion gallons) in the EU
last year, up from 5.38 billion liters in 2017. EU fuel ethanol production is
expected to increase to 5.505 billion liters this year.
The EU exported approximately 91 million liters of fuel ethanol last
year, up from 41 million liters in 2017. Exports this year are expected to
reach 95 million liters.
In the sector of fuel ethanol importation reached approximately 505
million liters in 2018, up from 238 million liters in 2017. Fuel ethanol imports
are expected to increase slightly this year, reaching 570 million liters.
Ethanol consumption is expected to reach 7.22 billion liters this
year, up from 7.082 billion liters in 2018 and 6.89 billion liters in 2017.
The blend rate is expected to increase to 5.9 percent this year, and
the average ethanol blend rate in the EU was 5.7 percent in 2018, up
from 5.4 percent in 2017.
According to the report, the EU currently has 58 first-generation
ethanol plants, a number that has remained stable since 2017. The capacity of those facilities was 8.66 billion liters last year, up from 8.6 billion
liters in 2014. Capacity is expected to remain at 8.66 billion liters through
2019. Capacity use is expected to be up slightly, from 70 percent in 2017
and 2018 to 71 percent in 2019. The EU also currently has two cellulosic
ethanol refineries, with a combined capacity of 60 million liters.
In addition, sugar beet is expected to be the primarily feedstock for EU ethanol
production this year, reaching 8.145 million metric tons, followed by wheat
with 5.665 million tons, corn with 5 million tons, triticale with 720,000
tons, barley with 430,000 tons and rye with 418,000 tons.
Moreover, Germany is expected to be the top EU consumer of ethanol
this year, with 1.505 billion liters, followed by the U.K. with 925 million
liters and France with 880 million liters. Spain, Poland, the Netherlands,
Italy and Sweden are also among the top eight ethanol consuming
countries in the EU.
In conclusion, France is expected to be the main ethanol producing
country in the EU with year, with 1 billion liters, followed by Germany
at 785 million liters, the U.K. with 695 million liters, Hungary with 645
million liters, Belgium with 645 million liters, the Netherlands with 565
million liters, Spain with 522 million liters, Poland with 265 million liters
and Austria with 235 million liters.
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ไทยเล็งส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ไปญี่ปุ่น คาดเริ่มปี 2563

Thailand to Start Wood Pellet Export to Japan
in 2020

ศู

นย์วจิ ยั กสิกรไทย ได้ประเมินถึงความต้องการเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)
ของญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้น ภายหลังจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของญี่ปุ่น เปิดด�ำเนินการ
และเดินครือ่ งการผลิต เฉพาะในช่วงปี 2562-2565 มีการคาดว่าจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทยอย
เปิดด�ำเนินการใหม่อกี 2,000 กิโลวัตต์ ท�ำให้ความต้องการเชือ้ เพลิงจากไม้เพิม่ ขึน้ แบบก้าว
กระโดด ซึ่งความต้องการน�ำเข้า Wood Pellet ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นโอกาสส�ำหรับประเทศผู้
ผลิตและส่งออกอย่างประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งน�ำเข้าเชื้อเพลิงชีวมวล ที่โรงไฟฟ้ารายใหม่
ของญี่ปุ่น เริ่มให้ความสนใจที่จะเป็นพันธมิตร เพื่อเพิ่มความยั่งยืนทางด้านวัตถุดิบให้กับ
โรงไฟฟ้าที่จะเปิดเดินเครื่องการผลิตใหม่ในระยะข้างหน้าด้วย

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลรูปแบบหนึ่ง ส�ำหรับใช้
ในภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ซึ่งเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลในต่างประเทศมี
ความต้องการค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากกระแสสนับสนุนพลังงานทดแทน ซึ่งเชื้อเพลิงชีว
มวลผลิตมาจากวัสดุทางการเกษตร อาทิ แกลบ ซังข้าวโพด เหง้ามันส�ำปะหลัง กะลาปาล์ม
เปลือกไม้ เศษไม้หรือขีเ้ ลือ่ ยจากโรงงานแปรรูปไม้หรือเฟอร์นเิ จอร์ มาย่อยและลดความชืน้
และน�ำมาอัดเป็นเม็ดหรือแท่ง ซึง่ จะได้เชือ้ เพลิงชีวมวลทีม่ คี า่ ความชืน้ ต�ำ่ และมีคา่ ความร้อน
สูง มีความสะดวกในการขนส่ง และสามารถเก็บสต็อกวัตถุดิบได้นาน
ประเทศในเอเชียที่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นอันดับต้นๆ คือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
แต่ทั้งสองประเทศล้วนผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องน�ำเข้าประเทศละมากก
ว่าล้านตันต่อปี แต่ความน่าสนใจตลาดญี่ปุ่นคือ ในระยะข้างหน้า จะมีแนวโน้มอัตราการใช้
ทีส่ งู กว่าเมือ่ เทียบกับเกาหลีใต้ โดยมีการคาดการณ์วา่ ญีป่ นุ่ จะมีความต้องการใช้เชือ้ เพลิงชีว
มวลเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านตันในปี 2562 มาเป็น 5 ล้านตันในปี 2565
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางด้านวัตถุดิบ
โดยเฉพาะการโค่นต้นยางประมาณปีละ 4 แสนไร่ ซึ่งนอกจากจะได้เนื้อไม้แปรรูปเพื่อ
เข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไม้แปรรูปแล้ว ผลพลอยได้ประเภทเศษไม้ เศษขี้เลื่อย ยัง
สามารถป้อนเป็นวัตถุดบิ ผลิตเป็น Wood Pellet ได้ถงึ ประมาณ 8 ล้านตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท
มีการประเมินอีกว่า ในช่วงปี 2562-2565 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของปริมาณ
ความต้องการถึง 54.5% ดังนัน้ ความต้องการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงชีวมวลทีเ่ พิม่ ขึน้ จะเป็นโอกาส
ส�ำหรับประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกทีม่ บี ทบาทส�ำคัญทัง้ ผูผ้ ลิตในอเมริกาเหนืออันได้แก่แคนาดา
และผู้ผลิตในเอเชีย คือ เวียดนาม ซึ่งครองตลาด Wood Pellet ในญี่ปุ่น ที่มีการส่งออก
ไปตลาดญี่ปุ่นประมาณ 6.3 แสนตันและ 3.8 แสนตัน ตามล�ำดับ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
รวมกันถึง 95% (ปี 2561) ขณะทีไ่ ทยเองมีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.2 หมืน่ ตัน คิด
เป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1.2% เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของญี่ปุ่นที่เดินเครื่องอยู่เดิม
มีการท�ำสัญญาซื้อขาย Wood Pellet ระยะยาว 10-20 ปีกับทั้งสองแหล่งผลิต ท�ำให้เป็น
อุปสรรคต่อการท�ำตลาดของ Wood Pellet จากไทย
สุดท้ายนี้ ปัจจัยที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงโอกาสที่ไทยจะสามารถมีบทบาทการส่งออกเชื้อ
เพลิงชีวมวลอัดเม็ดไปยังญี่ปุ่นคือ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้น�ำเข้า ทั้งด้านปริมาณและ
ความต่อเนื่องของวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนตลอดช่วงอายุสัญญาซื้อขาย เนื่องจากการสั่งซื้อ
จากญี่ปุ่นส่วนมากเป็นการท�ำสัญญาระยะยาว 10-20 ปี ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการของ
ไทยอาจใช้โอกาสจากความพร้อมในด้านต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก White Pellet มาเป็น
Black Pellet ที่มีค่าความร้อนสูงกว่า พร้อมทั้งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ได้อีกด้วย

expected that, between 2019 and 2022, more biofuel-based electricity
generating plants would start functioning, requiring more 2,000 kilowatts.
Needs for fuel from wood may probably soar rapidly, hence inevitable
import of wood pellet. Such will be a good opportunity for Thailand,
a wood pellet producer and exporter for Japan. At present, the two
countries are allies, hoping to enhance sustainability on raw materials
specifically for new electricity generating plants in the near future
Wood pellet is a type of biofuel normally used in several industries and
electricity generating plants. It is highly needed overseas due to serious
concern on alternative energy. Generally, biofuel is made of agricultural
materials like rice husk, corn stalks, cassava rhizomes, palm shells, bark,
wood chips or sawdust from wood or furniture processing factories. They
can be decomposed and dehumidified before felted. The end result is a
kind of convenient-for-transport and durable biofuel with low humidity
but high heating value.
South Korea and Japan are Asian countries where a lot of biofuel
is used, hence almost impossibility to serve the need of people. Each
year, the two countries import over million tons of biofuel. Interesting
things about Japanese markets, though, include the fact that, in the near
future, use of biofuel tends to increase more than in South Korea. It is
expected that Japan will require biofuel from 1.2 million tons in 2019 to
5 million tons in 2022.
Thailand is a country with high capacity on raw materials, especially
cutting rubber trees in around 4-Rai land per year. Besides processed wood
for furniture, wood waste and sawdust can become major ingredients for
wood pellet. Around 8 million tons of wood waste and sawdust per year
can worth over 30,000 million Thai Baht in terms of economic value.
Another estimation speculated that, between 2019 and 2022, the
growth rate of biofuel needs would reach 54.5%. Therefore, increasing needs
for biofuel from other countries are good opportunities for manufacturers
and importers in North America like Canada and Asia like Vietnam. Both
countries are dominating Japanese wood pellet as around 630,000 tons
and 380,000 tons of wood pellet are respectively exported to Japan – a
total market share of 95% (only in 2018). Thailand itself exported around
12,000 tons of biofuel to Japan – a total market share of around 1.2%.
This is because the existing biofuel electricity generating plant in Japan
has a long-term purchasing contract of wood pellet with Canada and
Japan for up to 20 years.
Finally, a major factor that can indicate Thailand’s capacity for
exporting wood pellet to Japan includes creating confidence among
importers, concerning product amount and continuation of existing raw
materials throughout the purchasing contract as Japan prefers to sign a
long-term contract with its partner. At the same time, Thai entrepreneurs
may use this opportunity to improve products from white pellet and
transform it into the black one which provides higher heating value, and
expand markets in other countries for more opportunities.

T

he Kasikorn Bank Research Center has lately assessed increasing
needs of biofuel tablets, known as wood pellet, in Japan, after a
Japanese biofuel-based electricity generating plant was launched. It is
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บราซิลน�ำการอันดับ 3 ของโลกในการผลิต
พลังงานชีวมวลจากอ้อย
Brazil is Planning to Become the World’s
Third-Largest Bioenergy Operation from
Sugarcane

อีกทัง้ ยังจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากกากชีวมวลของอ้อยผ่านโรงผลิตพลังงาน
ที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงทุกแห่งของบริษัท และจะขายไฟฟ้าส่วน
เหลือใช้ที่ได้มาให้กับการไฟฟ้าของประเทศบราซิล
นอกจากนี้ มีการคาดกันว่ากิจการร่วมดังกล่าวจะจัดตั้งส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซา
เปาโล โดยมีมาริโอ ลินเดนเฮย์นจากบีพี ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ จีโอแวน คอนซุล
จากบันกี้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริหาร และมาร์คัส ชลอสเซอร์ จากบีพี ด�ำรงต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน โดยบริษทั บีพี และ บันกี้ จะมีคณะกรรมการบริษทั เป็นจ�ำนวนเท่ากัน

B

unge Limited is an American agribusiness and food company, and
BP Plc, a British multinational oil and gas company headquartered in
London, United Kingdom, teamed up to merge Brazilian sugar and ethanol
business, to create the world’s third-largest sugarcane operation. It is said
that this joint venture is the largest deal in Brazil’s bioenergy sector.

มาริโอ ลินเดนเฮย์น หัวหน้าแผนกเชือ้ เพลิงชีวภาพของบริษทั บีพี พูดคุยกับ จีโอแวน คอนซุล ประธานฝ่ายบริหารของ
บันกี้ ผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพของบราซิล ในเมืองเซาเปาโลของประเทศบราซิล เมือ่ วันที่ 22 กรกรฎาคม พ.ศ. 2562

บั

นกี้ ลิมิเต็ด เป็นบริษัทธุรกิจการเกษตรและอาหารของอเมริกา ร่วมกับบีพี บริษัท
น�้ำมันและก๊าซข้ามชาติจากแดนอังกฤษที่มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของ
สหราชอาณาจักร ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกันเพื่อเข้าควบรวมธุรกิจน�้ำตาลและเอทานอลของ
บราซิลเพื่อสร้างกิจการอ้อยให้ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก กล่าวกันว่าการร่วมลงทุนนี้
มีมูลค่าสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลของบราซิล
จากการที่ มาริโอ ลินเดนเฮย์น หัวหน้าแผนกเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัท บีพี ที่ได้
หารือกับ จีโอแวน คอนซุล ประธานฝ่ายบริหารของ บันเจ ในเมืองเซาเปาโลของบราซิล
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ท�ำให้ทราบประเด็นส�ำคัญคือการร่วมลงทุน
ครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลของบราซิลนับ
ตั้งแต่ที่บริษัทรอยัล ดัทช์ เชลล์ ผนึกก�ำลังกับบริษัทโคซาน เพื่อก่อตั้งบริษัทไรเซินให้เป็น
ผู้น�ำของอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลเมื่อปีพ.ศ. 2554
เป็นทีท่ ราบกันว่าเอทานอลซึง่ ผลิตมาจากอ้อยนัน้ เป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทางคาร์บอนสูงสุดและมีวางจ�ำหน่ายทัว่ โลก โดยเอทานอลมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
กว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมแบบปกติที่ใช้ในการขนส่งถึงราวๆ 70% โดยบราซิลเป็นผู้ผลิต
เอทานอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีตลาดน�้ำมันเชื้อเพลิงเอทานอลเพื่อการ
ขนส่งที่ใหญ่ที่สุด และคาดการณ์กันว่าความต้องการเอทานอลจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน
อนาคต ยานพาหนะส่วนใหญ่ของประเทศบราซิลซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนประมาณ 70% มีความ
พร้อมรองรับการใช้งานเชือ้ เพลิงเอทานอล และคาดกันว่าความต้องการเอทนอลของบราซิล
จะเพิ่มขึ้นสูงไปถึง 70% ภายในปีพ.ศ. 2573
ก่อนหน้านี้ บริษทั บันเจ เพิง่ จะขายกิจการน�ำ้ ตาลให้กบั บริษทั วิลมาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เมื่อปีที่แล้ว แผนกพลังงานชีวภาพของบริษัทประสบสภาวะขาดทุนตลอด 5 ไตรมาสจาก
6 ไตรมาสล่าสุด มีการคาดการณ์ว่าแผนกนี้จะถึงจุดคุ้มทุนในปีพ.ศ. 2562 และเปิดเผย
ว่าจะได้รับเงินรายได้จ�ำนวน 775 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการร่วมลงทุน ซึ่งคาดกันว่าเงิน
จ�ำนวนนี้จะถูกน�ำไปใช้ชดเชยหนี้สิน
การร่วมลงทุนครั้งนี้อยู่ในนามของบริษัท บีพี บันเจ ไบโอเอเนอร์เจีย จะเป็นการ
ด�ำเนินการในรูปแบบบริษัทเดี่ยว และนอกเหนือจากน�้ำตาลและเอทานอลแล้ว ทางบริษัท
ยังมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกากชีวมวลที่ได้มาจากอ้อยอีกด้วย
เกรกอรี่ เอ เฮ็คแมน ประธานฝ่ายบริหารของบันเจ กล่าวว่า “การร่วมลงทุนครั้งนี้
กับบีพี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นน�ำของโลกได้ถือเป็นเกียรติประวัติครั้งส�ำคัญของ
บันกี้ พวกเราภาคภูมใิ จในผลงานของทีมงานเราทีท่ มุ่ เทพัฒนาธุรกิจน�ำ้ ตาลและพลังงานชีวภาพ
เพือ่ ก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� ของอุตสาหกรรม ผมเชือ่ มัน่ ว่าทีมงานของเราชุดนี้ บวกกับความมุง่ มัน่
อันแรงกล้าของบริษทั ชัน้ น�ำระดับโลกอย่างบีพี จะยิง่ เพิม่ มูลค่าทีส่ งู ขึน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ”
ทางบริษัท บีพี บันกี้ ไบโอเอเนอร์เจีย จะมีการเปิดโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 11
แห่งในบราซิล โดยตั้งเป้าปริมาณสกัดอ้อยรวมกันให้ได้ถึง 32 ล้านเมตริกตันต่อปี ท�ำให้
การร่วมลงทุนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการผลิตเอทานอลและน�้ำตาลมากน้อยเพียงใด

October - December 2019

According to Mario Lindenhayn, head of biofuels at BP, talked with
Bunge’s CEO, Geovane Consul in Sao Paulo, Brazil on July 22, 2019. The
main point was this joint venture was the largest deal in Brazil’s bioenergy
sector since Royal Dutch Shell joined forces with Cosan to form industry
leader Raízen in 2011.
It is known that ethanol produced from sugarcane is one of the most
carbon-efficient biofuels available globally, with lifecycle greenhouse gas
emissions around 70% lower than conventional hydrocarbon transport
fuels. Brazil is the world’s second largest and most integrated market for
ethanol as a transportation fuel with demand forecast to grow rapidly.
The majority of vehicles in the country – around 70% – are already able
to run on ethanol and the country’s demand for ethanol is estimated to
increase by around 70% by 2030.
Formerly, Bunge sold its sugar trading business to Wilmar
International Ltd last year. Its bioenergy unit posted losses in five of the
past six quarters and the company forecast results for the unit would be
roughly break-even in 2019. The company revealed that will receive cash
proceeds of US$775 million as part of the agreement, which it expects
to use to cut debt.
The joint venture, named BP Bunge Bioenergia, will operate on a
standalone basis. Besides sugar and ethanol, the company has capacity
to produce electricity fueled by waste biomass from sugarcane.
Gregory A. Heckman, Bunge’s Chief Executive Officer, said “This
joint venture with BP, one of the world’s leading energy companies,
represents a major portfolio optimization milestone for Bunge. We are
proud of what our team has done to evolve our sugar and bioenergy
business as an industry leader. I am confident that this team, and the
strong commitment from a global leader such as BP, will create even
greater shareholder value.”
According to BP Bunge Bioenergia, will have 11 biofuels sites in
Brazil. With 32 million metric tonnes of combined crushing capacity per
year, the joint venture will have the flexibility to produce a mix of ethanol
and sugar. It will also generate renewable electricity - fuelled by waste
biomass from the sugar cane - through its cogeneration facilities to power
all its sites and sell surplus electricity to the Brazilian power grid.
In addition, the new business is expected to be headquartered
in São Paulo. Mario Lindenhayn from BP will be executive chairman,
Geovane Consul from Bunge, chief executive, and Marcus Schlosser from
BP, chief financial officer. BP and Bunge will have equal representation
on the board of directors.
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โรงกลั่นชีวภาพจากสหรัฐอเมริกาใช้
เทคโนโลยีการแปลงสารเชิงชีวภาพเพื่อผลิต
พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับโลก
The Biomass Refinery from USA Applies
Bio-Conversion Technology for Sustainable
Clean Energy

N

ew Energy Blue, a company operated a biomass
refinery, announced the purchase of exclusive
rights to Inbicon bio-conversion technology from Ørsted,
one of the leading energy groups in Northern Europe
headquartered in Denmark. To process agricultural residues
including wheat straw, cornstalks, and sugar bagasse, and
convert them into a high-octane advanced ethanol.

รูปจ�ำลองโรงกลั่นที่เมืองสปิริตวู้ด รัฐนอร์ทดาโกต้าซึ่งมีแผนจะสร้างในปีพ.ศ. 2563

นิ

ว เอเนอร์จี บลู บริษัทผู้ด�ำเนินกิจการโรงกลั่นชีวภาพประกาศซื้อสิทธิ์ในการใช้
เทคโนโลยีการแปลงสารเชิงชีวภาพในชื่อเรียก อินบิคอน แต่เพียงผูเ้ ดียวจาก ออร์ส
เต็ด หนึง่ ในกลุม่ ผูน้ ำ� ด้านพลังงานของทวีปยุโรปตอนเหนือซึง่ มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ปี่ ระเทศ
เดนมาร์ก โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ แปรรูปกากพืชผลทางการเกษตรเช่นฟางข้าวสาลี ซังข้าวโพด
และชานอ้อยและน�ำมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลชนิดให้ออกเทนสูง
ทางบริษทั ได้วางแผนจะเริม่ ใช้เทคโนโลยีนเี้ ป็นครัง้ แรกทีร่ ฐั นอร์ทดาโกต้า เพือ่ แปรรูป
ฟางข้าวสาลีให้กลายเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงปลอดสารคาร์บอนมูลค่าสูงส�ำหรับยานยนต์ ซึ่ง
ออร์สเต็ดได้ผลิตเทคโนโลยีนมี้ าเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยใช้ตน้ ทุนไปกว่า 200 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และได้พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและศักยภาพทางธุรกิจจากการด�ำเนินกิจการโรงกลั่น
ที่เมืองการ์ลุนด์บอร์ก มาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี
นิว เอเนอร์จี บลู มุง่ ทีจ่ ะสร้างกลุม่ โรงกลัน่ ชีวมวลจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ตัง้ เป้าสร้างกลุม่
โรงกลัน่ ชีวมวลในบริเวณพืน้ ทีก่ ารเกษตรต่างๆ และพืน้ ทีป่ ลูกพืชน�ำ้ ตาลเพือ่ แปรรูปกากพืช
ผลทางการเกษตรเช่นฟางข้าวสาลี ซังข้าวโพด และชานอ้อยเพือ่ น�ำมาแปลงเป็นเชือ้ เพลิงเอ
ทานอลชนิดให้ออกเทนสูง
โธมัส คอร์ล ประธานบริหารของนิว เอเนอร์จี บลู กล่าวว่า “การน�ำเทคโนโลยี อิน
บิคอน มาใช้เป็นหัวใจหลักในโรงกลั่นของเราท�ำให้กระบวนการผลิตมีความสะอาด ปลอด
กรดหรือสารแอมโมเนียซึ่งจะแตกต่างไปจากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ทั่วไป โรง
กลั่นของบริษัทเราใช้ไอน�้ำแรงดันสูงตามด้วยการอาบเอนไซม์เพื่อย่อยสลายกากใยชีวมวล
ให้กลายเป็นน�้ำตาลและลิกนิน ซึ่งจะสามารถน�ำไปใช้ผลิตผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไป
แทนที่จะใช้น�้ำเปล่าใหม่ เราเลือกใช้การรีไซเคิลน�้ำจากชีวมวลผ่านวงจรแบบปิดซึ่งมีค่า
ความชื้นประมาณ 15% และสามารถน�ำมาผลิตเป็นน�้ำสะอาดเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้
ในลักษณะเดียวกันกับการท�ำชลประทาน”
เป้าหมายต่อไปของบริษทั คือการตอบสนองความต้องการของตลาดเชือ้ เพลิงในรัฐต่างๆ
เช่นแคลิฟอร์เนียและประเทศอืน่ ๆ ทีม่ งุ่ มัน่ จะลดมลพิษจากคาร์บอนด้วยนโยบายจูงใจให้หนั
มาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากกากพืชผลทางการเกษตร
ในอนาคต บริษัท นิว เอเนอร์จี บลู ตั้งเป้าจะปูทางด้วยการเปิดโรงกลั่นที่เมืองสปิริต
วูด้ รัฐนอร์ทดาโกต้าในปีพ.ศ. 2563 โดยบริษทั และผูถ้ อื หุน้ จะเป็นเจ้าของโรงกลัน่ ดังกล่าว
ซึ่งจะรวมถึงนักลงทุนในพื้นที่ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณท้องถิ่น
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The company is planning to first use the technology
in North Dakota. To turn wheat straw into a high-value,
carbon-neutral automotive fuel which Ørsted has developed
the technology over 15 years at a cost exceeding $200
million, proving efficacy and commercial operation at its
refinery in Kalundborg for nearly five of those years.
New Energy Blue plans to build a series of biomass
refineries, and intends to construct a series of biomass
refineries across grain belts and sugar-growing regions
to process agricultural residues including wheat straw,
cornstalks, and sugar bagasse, and convert them into a
high-octane advanced ethanol.
“Using Inbicon technology at the core of our refinery
gives a clean process–no acid or high ammonia used–
unlike other technologies at commercial scale,” Thomas Corle, CEO of
New Energy Blue said, then he continuously said, “noting that the
company’s refinery uses high-pressure steam followed by an enzyme
bath to break down the biomass fibres into sugars and lignin, which can
then be used for the production of biofuels.”
He adds “Instead of using fresh water, we enclosed-loop design
recycles the water from the biomass. It is about 15% moisture which can
produce a surplus of clean water for uses like irrigation.”
The next plan of the company is to feed fuel markets in states like
California and countries who likewise battle carbon pollution with policies
that incentivize low-carbon biofuels made from agricultural residues.
In the future, New Energy Blue expects to break ground on its
refinery in Spiritwood, North Dakota in 2020. The refinery will be owned
by the company and its equity holders, who include regional investors
with interest it contributes to the local area economy.

Biomass Refineries Process Agricultural Residues and Convert Them into A High-Octane Advanced Ethanol.

www.sugar-asia.com
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นักวิชาการไทย คิดค้นวิจัยผลิตแก๊สมีเทน
ด้วยวิธีการหมักชานอ้อยสองขั้นตอน
Thai Researcher Invents Methane from
Bagasse Fermentation

ช

านอ้อย เป็นส่วนของล�ำต้นอ้อยที่หีบเอาน�้ำอ้อยหรือน�้ำตาลออกแล้ว นับเป็นซาก
ทางการเกษตรที่น�ำมาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเหตุฉะนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากชานอ้อยให้เป็นเชื้อเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้
ศึกษาหาใช้ประโยชน์การใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแก๊สมีเทนอย่างต่อเนื่อง
โดยวิธีการหมักแบบสองขั้นตอน โดยการหมักขั้นต้นเป็นการผลิตแก๊สไฮโดรเจน ถัดไป
ขั้นตอนที่สองจึงได้แก๊สมีเทน

วิธีการหมักชานอ้อยให้เป็นแก๊สมีเทน

ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ ชานอ้อยเป็นวัสดุชวี ภาพทางการเกษตรทีป่ ระกอบด้วยสารอินทรียเ์ ป็น
ส่วนใหญ่ คือมีคาร์บอนและเซลลูโลสในปริมาณมาก(ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 48.5 ตาม
ล�ำดับ) และสามารถย่อยสลายได้ดว้ ยจุลนิ ทรีย์ ในช่วงแรกจึงเป็นการผลิตแก๊สไฮโดรเจน(H2)
จากชานอ้อยโดยการหมักแบบไม่ใช้อากาศในถังปฏิกรณ์ที่ 55 องศาเซลเซียสด้วยเชื้อ
Clostridium thermopalmarium HM756303 แต่เนื่องจากชานอ้อยมีองค์ประกอบของ
ลิกโนเซลลูเลส ซึ่งมีเฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และเซลลูโลส จึงต้องปรับสภาพชานอ้อยด้วย
สารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2
ชั่วโมง เพื่อก�ำจัดเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน
โดยพบว่า ความเป็นกรด-ด่างเริม่ ต้น (pH) ความเข้มข้นของเป็ปโตน บัฟเฟอร์ฟอสเฟต
และโซเดียมไบคาร์บอนเนต (NaHCO3) มีผลต่อการผลิตไฮโดรเจนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ผลการ
ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสม ได้แก่การหมักชานอ้อยร่วมกับเป็ปโตนทีค่ วามเข้มข้นของ 3 กรัม/
ลิตร และเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าpHที่ 5.5
นอกจากนี้เชื้อ C. thermopalmarium สามารถท�ำงานได้ในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อด้วย
โดยปริมาณไฮโดรเจนที่ได้จากการหมักในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อมีค่าน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการหมักในสภาวะที่ปลอดเชื้อ ดังนั้นการผลิตไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่องใน
สภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อด้วย C. thermopalmarium ได้จากการหมักที่ hydraulic retention
times (HRT) ที่ 6 ชั่วโมง จะได้ปริมาณไฮโดรเจนสูงสุดที่ 2745 มิลลิลิตรต่อวัน และ
ความเข้มข้นไฮโดรเจนสูงสุดมีค่าประมาณ 60%
นอกจากนั้น พบว่า ผลการปรับสภาพชานอ้อยด้วยสารละลาย NaOH ส่งเสริมการ
ผลิตไฮโดรเจน และการหมักชานอ้อยที่ปรับสภาพด้วยสารละลาย NaOH ที่ความเข้นข้น
2% ได้แก๊สไฮโดรเจนสูงสุด
ขั้นตอนที่สอง น�ำน�้ำหมักหลังจากการผลิตไฮโดรเจนไปหมักต่อเพื่อผลิตแก๊สมีเทน
(CH4) ที่ 55 องศาเซลเซียส ได้ความเข้มข้นของมีเทนสูงสุดที่ 65% และปริมาณมีเทนทีไ่ ด้
จากการหมักในระยะเวลาการหมัก 24 ชัว่ โมง ได้แก๊สมีเทนเฉลีย่ สูงสุด 2906.95±253.93
มิลลิลิตรต่อวัน และผลผลิตมีเทนเฉลี่ยสูงสุด 184.99±14.57 ลิตรต่อการหมักชานอ้อย
1 กิโลกรัม
ดังนั้น เมื่อพิจารณาค่าพลังงานจากแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักทั้งสองขั้น
ตอน จะได้ผลผลิตพลังงานสูงสุดที่ 8102.45 กิโลจูลต่อการหมักชานอ้อย 1 กิโลกรัม ทั้งนี้
ความเข้มข้นของแก๊สที่สนใจได้แก่ แก๊สไฮโดรเจนและมีเทน สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อบ�ำบัด
แก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมด้วยสารละลาย NaOH
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agasse comes from sugarcane stems of which juice was already
extracted. However, this agricultural remainder can be useful in
various ways, namely a raw material for electricity generation. In order to
make more use of bagasse in terms
of producing effective fuel, Asst. Prof.
Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn, a
lecturer of the Department of Technology
and Environmental Management, the
Faculty of Environment, Kasetsart
University, has continuously studied
about using bagasse as a major
ingredient for methane production
from two-stage fermentation. The first
stage concerns hydrogen production
whereas the second focuses on
methane production.
Asst. Prof. Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn

How Methane is Derived from Bagasse
Firstly, as bagasse is a biological material for agriculture which
mostly consists of organic substances, particularly 55% of carbon
and 48.5% of cellulose respectively. Also, it can be degraded by
microorganism. The initial stage therefore concerns production of
hydrogen from non-air fermentation in a reactor tank under the
temperature of 55 degree Celsius. The Clostridium thermopalmarium
HM756303 will be used to ferment the bagasse at this stage, but, since
bagasse has elements of Lignocellulose, in which Hemicellulose, Lignin
and cellulose are found, it has to be neutralized by Sodium Hydroxide
solution at the temperature of 100 degree Celsius for two hours. Doing
so will get rid of Hemicellulose and Lignin.
After the process as above-mentioned, the initial pH balance, intensity
of Peptone, Phosphate buffer and sodium bicarbonate play a major role in
hydrogen production with significant implication. According to the results
from a study under appropriate condition, bagasse is fermented together
with Peptone at the intensity of 3 grams per liter and Ferrous Sulphate
at the intensity of 50 milligrams per liter, with the pH balance of 5.5.
Besides, the Clostridium thermopalmarium HM756303 can work under
non-sterile condition, as well. The amount of hydrogen from non-sterile
fermentation is less than the one from sterile fermentation. The Clostridium
thermopalmarium HM756303 fermented for six hours according to hydraulic
retention time (HRT) will release the maximum amount of hydrogen of
2,745 milliliters per day with its 60% of highest intensity.
Also, it was found that neutralization of bagasse with NaOH had
promoted hydrogen production and fermenting bagasse neutralized
by 2% intensity NaOH solution would produce the highest amount of
hydrogen.
Following the first stage, the fermented extraction obtained from
hydrogen production will be further fermented to get methane. The
second fermentation uses the temperature of 55 degree Celsius and
produces methane of 65% intensity. The amount of methane from 24-hour
fermentation is averagely 2906.95±253.93 milliliters per day while 1 kilogram
of bagasse can produce 184.99±14.57 liters of methane at maximum.
As a result, if value of energy from hydrogen and methane is
calculated according to the two-stage fermentation, 8102.45 kilojules
of energy at the maximum will be gained from 1-kilogram bagasse. The
intensity level of the two gases can be augmented when the biogases
are produced under an absorption process with NaOH solution as the
main neutralizer.
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เผยโฉมเสือ้ กันฝนรักษ์โลกจากวัสดุพลาสติก
ชีวภาพ
First Eco-Raincoats Made from Bioplastic

พัฒนาความยั่งยืนให้กับสังคมของเรา
ปัจจุบนั เสือ้ กันฝน อีโคเรน พอนโช วางจ�ำหน่ายแล้วที่
สโมสรฟุตบอลนอร์ธแคโรไลนา และเร็วๆ นี้ จะน�ำไปจ�ำหน่าย
ที่ร้านค้าของมหาวิทยาลัยดยุค ทั้งนี้ ทางบริษัท กรีนเกียร์
ซัพพลาย ยังมีการบริจาคเงินเป็นจ�ำนวน 1% จากยอดขาย
ประจ�ำปีให้กับองค์กรต่างๆ ที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของโลกเราตามนโยบายขององค์กร 1% For the Planet
(บริจาครายได้ 1% เพื่อช่วยโลก) ที่กรีนเกียร์ ซัพพลาย
ร่วมเป็นสมาชิกอยู่

B

บ

ริษทั บลาสเคม ผูผ้ ลิตเทอร์โมพลาสติกโพลิโอเลฟินส์รายใหญ่ทสี่ ดุ ของทวีปอเมริกา
และเป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตพอลิเมอร์ชวี ภาพชัน้ น�ำของโลกได้ประกาศร่วมมือกับบริษทั
กรีนเกียร์ ซัพพลาย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพทีเ่ รียกว่าเสือ้ กันฝน อีโคเรน
พอนโช ซึง่ มีความทนทาน สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ แถมยังมีนำ�้ หนักเบา และผลิตด้วย
วัสดุพลาสติกชีวภาพจากอ้อยของประเทศบราซิลถึง 99%
โมนิกา้ ทาเรีย ประธานฝ่ายบริหารของบริษทั กรีนเกียร์ ซัพพลาย ให้สมั ภาษณ์วา่
“พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รักษ์โลกออกสู่ตลาด และมอบทางเลือก
ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกทีม่ าจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ปัญหาหนึง่ ทีเ่ ราพบบ่อยครัง้ คือผลิตภัณฑ์
รักษ์โลกจ�ำนวนมาก มักจะด้อยคุณภาพหรือไม่ก็มีราคาสูง จึงถือเป็นเรื่องดีที่ผลิตภัณฑ์
ตัวแรกของเราอย่างเสื้อกันฝน อีโคเรน พอนโช ได้ออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้ ทางบริษัท
แบรสเคม ถือเป็นสุดยอดพันธมิตรของเรามาตัง้ แต่แรกเริม่ และพวกเราซาบซึง้ ที่ บลาสเคม
ให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดี”
เสือ้ กันฝน อีโคเรน พอนโช ผลิตขึน้ จากพลาสติกชีวภาพ โดยใช้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
เชิงลบ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ I’M GREEN™ POLYETHYLENE (PE) ของบริษทั บลาสเคม สามารถ
แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดเป็นพลาสติกระดับ 4 (พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต�่ำ) ซึ่ง
ได้มาจากแหล่งรีไซเคิลพลาสติกต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของเสื้อกันฝนยังท�ำ
มาจากกระดาษรีไซเคิล 100% อีกทั้งยังใช้น�้ำหมึกที่ท�ำมาจากถั่วเหลือง เป็นการส่งเสริม
พันธกิจของบริษัท กรีนเกียร์ ซัพพลาย ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
โจ แจนโควสกี้ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของทีมงานแผนกวัสดุหมุนเวียนประจ�ำแถบ
อเมริกาเหนือ กล่าวว่า “บลาสเคม ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับบริษัท กรีนเกียร์ ซัพพลาย
เป็นการแสดงถึงวิสยั ทัศน์รว่ มกันของเราในด้านนวัตกรรมวัสดุรกั ษ์โลกทีจ่ ะน�ำมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อันเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและโลกของเรา ทาง กรีนเกียร์ ซัพพลาย ได้ขยายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาด้วยชุดป้องกันฝนที่เป็นมิตรกับโลกของเราโดยที่ยังคงไว้
ด้วยประสิทธิภาพสูง ความเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทดแทนคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ กรีนเกียร์ ซัพพลาย ที่ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศนั้น มีความเหมาะสมกับวัสดุพลาสติกชีวภาพ
I’M GREEN™ POLYETHYLENE (PE) ของเราเป็นอย่างยิ่ง”
การเพาะปลูกอ้อยที่น�ำมาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ I’M GREEN™ POLYETHYLENE
(PE) ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชัน้ บรรยากาศและปล่อยก๊าซออกซิเจน (O2)
ออกมา ซึง่ แปลว่าพลาสติกชีวภาพของบลาสเคม นัน้ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
ศูนย์ หากดูจากวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ตงั้ แต่เริม่ นัน้ วัสดุ I’M GREEN™ POLYETHYLENE
(PE) ทุก ๆ 1 กิโลกรัมทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากชั้นบรรยากาศได้ 3.09 กิโลกรัม ดังนั้น I’M GREEN™ POLYETHYLENE (PE) ถือ
เป็นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายใหญ่ของบลาสเคม ในการมุง่ ไปสูแ่ นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
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raskem, the largest thermoplastics
polyolefins producer in the Americas
and leading producer of biopolymers in the
world, recently announced the company has
partnered with GreenGear Supply Company
to provide bioplastic called EcoRain Poncho
which is durable, reusable and lightweight,
and the product is made using 99% Brazilian
sugarcane bioplastic.

Monika Dharia, GreenGear Supply Company
CEO, commented, “We are excited to bring a more
sustainable product to market and provide an alternative to fossil-fuel
based plastics. One issue we have seen is that often times, products that
are sustainable are either lacking in quality or affordability. It is an amazing
feeling to see our first product, the EcoRain Poncho, come to life and
address this issue. Braskem has been a fantastic partner since the start
of our journey, and we are very thankful for all of their assistance.”
EcoRain Ponchos made from Braskem’s carbon negative, I’m Green ™
Polyethylene (PE) bioplastic are recyclable as number 4 plastic (Low
Density Polyethylene) through traditional community based plastic
recycling locations and are packaged with 100% recycled paper as
well as soy-based ink, further contributing to GreenGear Supply Co.’s
commitment to sustainable consumption solutions.
Joe Jankowski, Commercial Manager for Braskem’s Renewables team
in North America, commented, “Braskem is proud to be partnering with
GreenGear Supply Company, reflecting our shared vision for innovation in
sustainable materials to drive better products for consumers and the planet.
GreenGear Supply is expanding sports fans choice for protective weather
gear that is better for the planet without compromising performance.
Their entrepreneurial spirit and commitment to high-quality, eco-friendly
alternatives that help capture carbon dioxide from the atmosphere are
a perfect match for our I’m GreenTM Polyethylene (PE) bioplastic.”
Cultivation of sugarcane utilized in the production of I’m Green™
Polyethylene captures carbon dioxide (CO2) from atmosphere, and
releases oxygen (O2), which means Braskem’s bioplastic has a negative
carbon footprint. From a cradle-to-gate life-cycle perspective, every 1kg
of I’m green ™ Polyethylene used in the production process equates to
3.09 kg of CO2 captured from the atmosphere. I’m Green Polyethylene
is part of Braskem’s broader commitment to a more circular economy as
well as more sustainable solutions for society as a whole.
At present, EcoRain Ponchos are available for sale at the North
Carolina Football Club and will soon be available in Duke University
Stores. Besides, GreenGear Supply Co., is donating 1% of its annual sales
to organizations dedicated to improving our environment through its
partnership with 1% for the planet.
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ไฟร์เวิร์คสร่วมกับภาครัฐจัดงาน

Sugarex Thailand 2019
ระดมหาทางรอดชาวไร่อ้อย เน้นลด
เผาอ้อย เพิ่มศักยภาพแข่งขัน

Fireworks Media & OCSB Organize
Sugarex Thailand 2019 to Save Cane
Farmers, Reduce Cane Burning &
Boost Competition Power
บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จับมือภาครัฐ สอน. หาทางรอดชาวไร่อ้อย จาก
วิกฤตอุตสาหกรรมอ้อยน�้ำตาลไทย ที่ราคาตกต�่ำ เน้นลดเผาอ้อย หนุนรับช่วยชาวไร่อ้อยแก้ปัญหา
ขาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน 3 สมาคมหลัก อุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาล รวมทั้งโรงงานน�้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 แห่ง ร่วมกันจัดงาน Sugarex Thailand
2019 โดยมี นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ Mr. Nong Guang
ประธานสมาคมกว่างซีจ้วง ชูการ์ อินดัสทรี่ ร่วมเปิดงาน
น.ส.ปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการบริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เปิดเผยว่า
เป็นการจัดงานครัง้ แรกในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน เพราะเป็นภาคทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
การเกษตร อีกทั้งเป็นภาคที่มีโรงงานน�้ำตาลทราย ถึง 21 แห่ง มากที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่ง
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม เป็นพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทีส่ ำ� คัญของประเทศ และยังมีเกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพปลูกอ้อย
อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนับสนุนหลักการจัดงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม,
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร, สมาคมโรงงานน�้ำตาลไทย, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน�้ำตาล และ
สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย
Mr. Nong Guang ประธานสมาคมกว่างซีจ้วง ชูการ์ อินดัสทรี่ กล่าวว่า อุตสาหกรรมน�้ำตาล
ของจีนมีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่ดีกับองค์การน�้ำตาลโลกและอุตสาหกรรมน�้ำตาลใน
ประเทศไทยอย่างดีเสมอ ในการเข้าร่วมในนิทรรศการครัง้ นี้ มีบริษทั ตัวแทนผูผ้ ลิตอุปกรณ์เครือ่ งจักร
น�้ำตาลจากประเทศจีน ได้แก่ Guangxi Liugong Machinery, Guangxi Bost Machinery Co., Ltd,
Guangxi Machinery Industry Academe, Guangxi Research Institute of Mechanical Industry,
Guangdong Uwell Environment, Penglai Automation Factory, Guangxi Kede Valve, Hebei
Mintz Machine, Changsha Wei’erbao New Material, Liuzhou YiPuKe Chemical Technology
Co-Located With :

Fireworks Media (Thailand) Co. Ltd. has recently
worked with the Office of Cane and Sugar Board (OCSB)
to find solutions to help sugarcane farm owners from
crises about cane and sugar industries in Thailand,
particularly dramatically low prices and problems on cane farm
burning. The two organizations also gave support on labor
shortage in cane farms and capacity-building for competition
in ASEAN and world markets.

Development และ Guangxi Xingfeng Technology Co., Ltd.
นายสมพล โนดไสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลทรายอันดับ 2 ของ
โลกและอันดับ 4 ของโลกส�ำหรับการผลิตน�้ำตาล ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมน�้ำตาลก�ำลังต้องการ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยผลักดันในการผลิตและส่งออก
การจัดงาน Sugarex Thailand 2019 เป็นการรวมตัวของนักวิชาการ ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม นักลงทุน คูค่ า้ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศแถบทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเครือ่ งจักรและ
เทคโนโลยีนวัตกรรมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล นอกจากนี้ ยังได้รบั
ฟังการเสวนาเพือ่ เสริมสร้างความรูส้ คู่ วามยัง่ ยืนให้อตุ สาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลในหัวข้อ “ทางรอดของ
ชาวไร่อ้อย จากวิกฤตอุตสาหกรรมอ้อย น�้ำตาลไทย ที่ราคาตกต�่ำ” เน้นย�้ำ “มาตรการแก้ปัญหาเผา
อ้อย” และนวัตกรรมใหม่จาก บริษทั ชัน้ น�ำ เครือ่ งจักรกลในไร่ออ้ ย และเครือ่ งจักรกลการเกษตร การ
ประชุมนานาชาติ Thailand Sugar Conference 2019 อัพเดตแนวโน้มตลาดน�้ำตาลโลก ที่รวบรวมผู้
มีชอื่ เสียงในวงการน�้ำตาลและเอทานอลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมการเข้า
เยีย่ มชมโรงผลิตน�ำ้ ตาล ณ โรงงานน�ำ้ ตาลไทยอุดรธานี (Thai Udonthani Sugar Mill Co., Ltd.)
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรชาวไร่อ้อย การจัดงาน
Sugarex Thailand 2019 จึงเป็นการสร้างประสิทธิภาพในวงการธุรกิจน�้ำตาลและอ้อย ให้เทียบเท่า
ระดับสากล

Between 12 and 13 September 2019, the Sugarex Thailand 2019 took place
at KICE International Conference and Product Exhibition Hall in Khon Kaen.
Organized by public and private sectors as well as 3 major associations on cane
and sugar industries and 21 sugar factories in northeastern Thailand, this event
was presided over by the Deputy Secretary General of the OCSB, the Ministry
of Industry, the Khon Kaen Governor Mr. Panthong Sarakhuphan and the Chair
of Kwang Si Juang Sugar Industry Association Mr. Nong Guang.
The Manager of Fireworks Media (Thailand) Co. Ltd. said that it was the
first time the event had been held in northeastern Thailand, the crucial area that
contributes to agricultural development of the country. Also, the highest number
of sugar factories are located here – 21 of them – as northeastern Thailand is the
major agricultural part of the country where sugar cane, among others, is planted.
Sugar cane farming here is assisted by a lot of public and private organizations,
namely the OCSB, the Ministry of Industry, the Association of Cane and Sugar
Academics of Thailand, the Department of Agricultural Extension of the Ministry
of Agriculture, the Department of Agriculture, the Association of Sugar Factories
of Thailand, the Commercial Association of Sugar Industries and the Association
of Sugar and Biomass Manufacturers of Thailand.
According to Mr. Nong Guang, Chinese sugar industries have experienced
supportive exchange and cooperation with the World Sugar Organization
and Thailand. At the event, many representatives from sugar refinery machine
manufacturers participated in it, such as Guangxi Liugong Machinery, Guangxi Bost
Machinery Co., Ltd, Guangxi Machinery Industry Academe, Guangxi Research Institute
of Mechanical Industry, Guangdong Uwell Environment, Penglai Automation
Factory, Guangxi Kede Valve, Hebei Mintz Machine, Changsha Wei’erbao New
Material, Liuzhou YiPuKe Chemical Technology Development as well as Guangxi
Xingfeng Technology Co., Ltd.
The OCSB Deputy Secretary General Mr. Sompol Nodsa-ngai said that the
cane and sugar industries in Thailand are ranked the 2nd as the world sugar
exporter and the 4th for sugar production. At present, sugar industries require
modern technology and new equipment to mobilize export and production.
The Sugarex Thailand 2019 is a forum where academics, industrial entrepreneurs,
investors and partners from Thailand and Asia, especially those working on
production of machines and innovations for cane and sugar industries, had
a chance to meet one another. Besides, a special talk, “Survival of Sugarcane
Farmers from Thailand’s Low-Price Crises of Sugarcane Industries”, was held
to provide knowledge and sustain the concerned business. It also emphasized
on problem-solving about burning cane farms to cultivate the crop. There are
many innovations of machines used in sugarcane farm on display apart from an
international conference, Thailand Sugar Conference 2019, where leading people
on sugar and ethanol of Southeast Asia and Thailand came to update about
trends of sugar in the world market. Finally, a visit to Thai Udonthani Sugar Mill
Co., Ltd. was organized for the participants.
The Sugarex Thailand 2019 is expected to enhance efficiency of cane and
sugar businesses to reach the international level while promoting cooperation
and concerns about environment among Thai cane farm owners.
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