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Dear Readers, 
The current drive towards greater use of biofuels is being around the world,  while 
in the same time of Thailand’s issues the government is preparing a plan to invest 
Bt300bn in bio-industry as well as China, efforts to promoting the use of biofuel 
in nationwide. Also, Brazil has the policy is expected to reduce greenhouse gas 
emissions within 10 years can rein it in. 

The faced domestic still surplus of India, Pakistan and the European Union has 
boosted sugar exports and The Global Sugar Alliance reminded to reconsider their 
use of artificial support mechanisms to export sugar arguing they could further 
depress global sugar prices.

The exclusive interview in this issue’s In The Hot Seat with Mr. Fredrik Thors, Manager of 
Hagglunds Products & Solutions DC-HD/SAL-STH, Rexroth Bosch Thailand.  Share 
us about the Rexroth Bosch products and services and how they could be just what 
sugar mills in Thailand are looking forward with cutting-edge optimization techs. 
Flip to find out more.

Another highlight on “Special Insight” by ITECA SOCADIE share us the knowledge 
about Crystobserver® further progress on crystal growth on-line monitoring. Also, 
one the innovation from Utile Engineering International as cooled drying refined 
sugar doesn’t use the refrigerant air conditioner. 

Outokumpu presents, how to an ultimate solution, cost-effective use of stainless 
steel in Sugar industry.

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please feel 
free to share it with us here!

Cheerios!

Publisher : FBI Publications (Thailand)
Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat 
Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : (+66) 2513-1418 ext 108
Fax : (+66) 2513-1419 
Email : thai@fireworksbi.com



Supplying Power Solutions, Equipment, Spare Parts, Service and 
Emergency Support in Thailand and S.E.A. for over 30 years 

Authorised Thailand Distributor for: 

GE Jenbacher 
Manufacturer of gas engine generator sets for the industrial, 
biogas and landfill markets 

Altronic 
Manufacturer of  ignition systems, instrumentation, engine 
controls and control panels 

Austart 
Manufacturer of air & gas engine starting systems 

Arrow Engines 
Manufacturer of small gas and diesel engines, generator 
sets and compressors 

GE Waukesha 
Manufacturer of gas engines and Enginators for compression, 
mechanical drive and power generation 

Clayton Boilers 
Manufacturer of  steam generators, gas & oil fired boilers and 
exhaust gas boilers for the industrial and marine markets 

333 Moo 5, Watprik, Muang, Phitsanulok 65230, Thailand 
Tel (+66) (0)55 002 009   Fax (+66) (0)55 002 017 
http://www.souer.com      sales@souer.com 

Kenco Engineering 
Manufacturer of engine and process instrumentation & 
equipment 

With a power range of 250 kW to over 10 MW, GE Jenbacher gas engines are one 
of the most well known and respected gas engine brands in the industrial and 
biogas market, with more than 15,500 Jenbacher gas engines operating in 100 plus 
countries. 
 
With the latest developments in anaerobic biogas production within the sugar and 
ethanol industries providing maximum gas availability, GE Jenbacher Generators 
for both power generation and co-generation applications provide class leading 
efficiencies and reliability. 
 
As the authorised Thailand distributor, Souer Co Ltd provides full support to the 
Thailand market; including a fully trained service and customer support team, 
spare parts sales, engineering and sales team and fully stocked parts warehouse. 
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Thailand Govt Approves the 880 Baht/Ton  
Initial Cane Pricing Policy 2017-18

G 
overnment spokesperson Maj. Gen. 

Sansern Kaewkamnerd stated that 

the Cabinet approved two sets of initial cane 

prices and returns for sugar production and 

distribution for the production season of 2017-

2018 as proposed by the Ministry of Industry 

as follows:

1. For Zones 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 9, the initial 
cane price is set at 880 baht per ton of for cane 

with a commercial cane sugar (CCS) sweetness 

level of 10, and an increment of 49.8 baht per 

C.C.S. per ton. The return for sugar production 

and distribution for the 2017/18 production 

season is set at 377.14 baht per ton of cane.

2. For Zone 5, the initial cane price is set 
at 830 baht per ton of for cane with a C.C.S. 

sweetness level of 10 and an increment of 49.8 

baht per C.C.S. per ton. The return for sugar 

production and distribution for the 2017/18 

พ 
ล.ท.สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด โฆษกประจ�ำ
ส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีแถลงผลกำรประชมุ

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่ำ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบกำรก�ำหนดรำคำอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
กำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยขั้นต้น ฤดูกำร
ผลิตปี 2560/2561 เป็น 2 รำคำ ตำมที่กระทรวง
อุตสำหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

1. ในเขตค�ำนวณรำคำอ้อย 1, 2, 3, 4, 6, 7 
และ 9 ในอตัรำ 880 บำทต่อตนัอ้อย ณ ระดบัความ
หวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก�าหนดอัตราขึ้น/ลง ของ
ราคาอ้อยเท่ากับ 52.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.
ต่อเมตริกตันและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่าย
น�า้ตาลทรายขัน้ต้น ฤดูการผลติปี 2560/2561 เท่ากบั 
377.14 บาทต่อตันอ้อย

2. ในเขตค�ำนวณ รำคำอ้อย 5 ในอัตรำ 830 
บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. 
และก�าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 
บาทต่อ1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผล
ตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้นฤดู
การผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 355.71 บาทต่อตัน
อ้อย ทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญช้ีแจงว่าสาเหตุท่ีต้องแยก
เขต 5 เป็นอีกราคาหนึ่ง เน่ืองจากคุณภาพของอ้อย
ในพื้นที่เขต 5 บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพ
ผลผลิตไม่ดีเท่ากับเขตอื่น

ด้านนายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าส�านักงาน 
สหพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าส�านักงาน 
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 ให้ความเห็นว่า “การเคาะ
ราคาอ้อยขั้นต้น 880 บาท/ตันอ้อยเป็นการประเมิน
ราคาในช่วงที่ต้องประกาศตั้งแต่ก่อนเปิดหีบอ้อยคือ 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล
แล้ว แต่เม่ือมีการปรับระเบียบใหม่ให้เป็นไปตามกรอบ 
ความตกลงองค์การการค้าโลก(WTO) ไม่ให้รฐับาลเข้า

ไทยไฟเขยีวเคาะราคาอ้อยขัน้ต้นฤดู 
การผลติ 60/61 880 บาท/ตนั

มาอุดหนนุราคา รวมทั้งการยกเลกิโควตา ก-ข-ค การ
ประกาศลอยตวัราคาน�า้ตาล และบรหิารจดัการใหม่ภาย
ใต้ระเบยีบของกฎหมายใหม่ทีจ่ะตามมาดงันัน้ราคาอ้อย
ขั้นต้นปีนี้จึงถูกประกาศหลัง ครม. ช้ากว่าปกติ”

อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยขั้นต้นที่ 880 บาท/ตัน
อ้อยนั้น เป็นราคาที่ต�่ากว่าต้นทุน (1,056 บาท/ตัน) 
แต่เมื่อ ครม.ประกาศออกมาแบบนี้แล้วก็ต้องลุ้นว่า 
ราคาน�้าตาลในตลาดโลกจะอยู่ที่เท่าไร ถ้าเกิดราคา
ลดลงไปอยู่ที่ 14 เซนต์/ปอนด์จากที่ปีที่แล้วขายได้
ประมาณ 16 เซนต์/ปอนด์ “ราคาที่หายไปจะมีกลไก
บริหารชดเชยอย่างไร” ซึง่คาดว่า กองทนุจะมีเงนิไม่พอ
ชดเชยให้โรงงานน�้าตาลแน่ ดังนั้นทางออกก็คือ ทั้ง 3 
ฝ่าย (กระทรวงอตุสาหกรรม-ชาวไร่อ้อย-โรงงานน�า้ตาล) 
“จะต้องมานั่งคุยกัน ขณะนี้ได้ประเมินกันถึงสถานะ
เงินกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายที่ต้องมีการชดเชย
ประมาน 10,000 ล้านบาท” นายนราธิปกล่าว

ส�าหรบัแนวทางการท่ีคงสถานะกองทนุอ้อยไว้จะ
ต้องเก็บเงินเข้ากองทุนในช่วงที่มีราคาดี นั่นหมายถึง
ช่วงที่ราคาอ้อยแตะไปถึง 1,000 บาท/ตันอ้อย แล้ว
แบ่งสัดส่วนแบ่งเข้ากองทุนในระบบ 70 : 30 จึงจะ
ท�าให้กองทนุเข้มแขง็ขึน้มาและมีความสามารถชดเชย
จ่ายเงินให้โรงงานน�้าตาลได้.

production season is set at 355.71 baht per ton 

of cane. Maj. Gen. Sansern said that Zone 5 

was assigned a different set of prices because 

the cane quality in Suphanburi was inferior to 

that in the remaining zones.

Mr. Narathip Anantasuk, Head of the National 

Federation of Sugarcane Planters and Head of the 

Office of Sugarcane Planter Association Zone 7, 

said, “The price of 880 baht/ton of cane is an 

estimated price that must be declared before 

the beginning of the crushing season, which was 

in November 2017. This price was approved by 

the Board of Cane and Sugar. However, with 

new changes made to comply with the WTO 

agreement, the government may no longer 

subsidize sugar prices, the A, B, and C quotas 

have been abolished, and the sugar prices are 

floated. Therefore, this year’s initial cane prices 

were announced later than usual.”

This initial price of 880 baht/ton of cane is 

lower than the production cost (1,056 baht/ton). 

However, since it has already been announced, 

cane farmers have only global sugar prices to 

make up for their losses. If the price drops to 

14 cents/pound, as opposed to 16 cents/pound 

last year, the question is how the difference will 

be made up for. It is speculated that the Cane 

and Sugar Fund will not have sufficient money 

to compensate the sugar mills. 

Therefore, the solution would be for the three 

parties (the Industry Ministry, cane producers, and  

sugar mills) to have a discussion. “Currently, the  

financial status of the Cane and Sugar Fund is being  

assessed in anticipation of potential compensation, 

which could amount to approximately 10 billion 

baht,” said Narathip.

The Cane and Sugar Fund has so far retained 

its ability to provide monetary support by 

obtaining parts of sugar sales when sugar 

prices reach 1,000 baht/ton of cane via the 

70:30 profit sharing system. 
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HIGH-SPEED
BAGGING MACHINE 
FROM PREMIER TECH CHRONOS
The OML-1140 Fully Automatic High-Speed Open-Mouth Bagging
Machine is a unique, advanced, fast and versatile bagging equipment. 
This high-speed system, designed for bagging powdered or granular 
materials into open-mouth bags, has no equivalent on the market. 
The operating principle of this bagger makes it one of the fastest bagging 
machine in the world.  It can handle a wide variety of products and bags
for optimal flexibilitfor optimal flexibility.



Mitr Phol to Build 4,000-rai 
“Bio - Industrial Estate”

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้ง
โครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มูลค่า 
1.33 แสนล้านบาท ซึง่ถอืเป็น 1 ใน 10 อตุสาหกรรมเป้า
หมาย (S-curve) ทีร่ฐับาลให้การสนบัสนนุภาคเอกชน
ใช้นวตักรรมไปวิจัยต่อยอดสินค้าเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่า 
โดยมีพื้นที่น�าร่อง 3 โครงการ ได้แก่ ภายในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ภาคเหนือตอน
ล่าง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร และภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.ขอนแก่น ขณะนี้แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม (2561-2570) อยู่ระหว่างรอกระทรวง
อตุสาหกรรมน�าเสนอคณะรฐัมนตรเีห็นชอบนัน้

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส บริษัท 
น�า้ตาลมติรผล จ�ากัด เปิดเผยว่า ขณะนีบ้รษิทัน�า้ตาล
มติรผลได้เตรยีมทีด่นิประมาณ 4,000 ไร่ บรเิวณอ�าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ชีวภาพแล้ว แต่พืน้ทีบ่างส่วนยงัตดิผงัเมอืงไม่สามารถ
จัดตั้งโรงงานได้ เท่าที่ทราบเวลานี้ทางรัฐบาล โดย
กระทรวงอตุสาหกรรมก�าลงัพจิารณาแก้ไข เพราะเดมิ
ในการจัดท�าผังเมืองไม่ได้คิดถึงภาคเกษตร ว่าโรงงาน
แปรรูปสนิค้าเกษตรควรต้องตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีเกษตร หาก
โรงงานไปตั้งไกลจากพื้นท่ีปลูกพืชเกษตร จะท�าให้ผู้
ประกอบการและเกษตรกรล�าบาก เพราะจะเสียค่า
ใช้จ่ายในการขนส่งไกล ซึง่คดิว่ารฐับาลก�าลงัพจิารณา
เร่ืองนีอ้ยู ่แต่จะท�าอย่างไรให้เป็นอตุสาหกรรมทางด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร พวกอุตสาหกรรมสี
เขยีว ไม่ใช่อตุสาหกรรมหนัก รวมถงึการพจิารณาเรือ่ง
การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆขึ้นอยู่กับส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะพิจารณาว่า

นายอสิระกล่าวต่อไปว่า ปัจจบุนัทีด่นิ 4,000 ไร่ 
ทีจ่ะท�าเป็นนคิมอตุสาหกรรม แต่ยงัตัง้ไม่ได้ ต้องใช้เวลา 
ตามแผนที่วางไว้ภายในนิคมอุตสาหกรรมจะมีบริษัท
พันธมิตรอื่น ๆ เข้ามาร่วมภายในนิคมอุตสาหกรรม
ด้วย ส�าหรบัแผนพฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพ เฟสแรก 
ได้เร่ิมท�าวิจัยน�้าตาลที่มีแคลอรีต�่า เริ่มท�าอาหารสัตว์ 
ก�าลังดูจะท�าเบกกิ้งยีสต์ (baking yeast) ที่น�าไปท�า
ขนมปัง จะเป็นยีสต์ชนิดพิเศษ ซึ่งท�าจากกากน�้าตาล 
(โมลาส) ซึง่จะเป็นยสีต์ท่ีบริษทัคนไทยผลติได้เอง โดย
ทกุวนันีย้สีต์ทีข่ายในท้องตลาดเป็นการน�าเข้าจากต่าง
ประเทศ การวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเหล่านี้
ต้องมีโนว์ฮาวมาก จึงควรต้องมีพาร์ตเนอร์ที่ท�าธุรกิจ
เหล่านี้ในตลาดอยู่แล้ว

นายอสิระกล่าวว่าส�าหรับงบฯลงทนุด้านการวจิยั
และพัฒนาของกลุ่มมิตรผลที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายจะ
ลงทุนปีละ 500 ล้านบาท แต่ปัจจุบันยังไม่ถึง เพราะ
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ว่าจะวิจัยเรื่องอะไรแล้วได้
ผลไปดูนักวิจัยด้วย ไม่ใช่อยู่ ๆ น�าเงินไปให้ใครก็ได้ 
ต้องคัดสรรคนที่เชี่ยวชาญทั้งนักวิจัยคนไทยและชาว
ต่างประเทศ

เล็งวิจัยเบกกิ้งยีสต์ชนิดพิเศษ

เป็นเทคโนโลยรีะดบักลาง เทคโนโลยรีะดบัสงู อาจจะ
ได้รับการ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลในระยะเวลา
ที่แตกต่างกันไป เช่น ถ้าเป็นเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง
การวิจยัพวกฟาร์มาซูตคิอล วิตามิน ยาฆ่าเชือ้ อาจจะ
ได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลมาก 10 กว่าปี จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ

มิตรผลเตรียม 4 พันไร่ ตั้ง  
“นิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ”

มิ ตรผล เตรียมที่ดิน 4 พันไร่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขึ้น “นิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ” 
“อิสระ” เผย BOI เตรียมพิจารณาสิทธิประโยชน์ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้

ธุรกิจไบโอชีวภาพแบ่งตามเทคโนโลยีระดับกลาง-เทคโนโลยีข้ันสูง อาจได้รับยกเว้นมากเป็น
พิเศษกว่า 10 ปี. 
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The government has approved a 133 billion 
baht investment in bioeconomy, one of the ten 
target industries in the S-curve for which the  
government provides support in order to encourage 

Mr. Isara Vongkusolkit, Chairman of Mitr 
Phol Co., Ltd., revealed that the company has 
allocated an area of about 4,000 rai in Ban Phai 
Sub-district, Khon Kaen for the construction of a 
bio-industrial estate, but the zoning policy means 
that factory construction will be impossible in 
certain parts of this industrial estate. Currently, 
the Industry Ministry is considering amending 
this policy, which it said may have overlooked 
the agricultural sector; if agricultural product 
processing factories are not allowed within 
agricultural zones, entrepreneurs and farmers 
would have to carry the burden of transporta-
tion costs. The government is in the process of 
reviewing the matter and considering how to 
classify bioindustry as an agricultural, food, or 
green industry as opposed to heavy industry. 
In addition, the Thailand Board of Investment 
(BOI) is also having a look into benefits, which 
may include different income tax exemption  
periods for intermediate and advanced technology. 
For example, an advanced technology business i 
nvolving pharmaceuticals, vitamins, or antibiotics 
may be granted a tax exemption period of over 10 
years and a wider range of benefits.

รายงานข่าวจากกระทรวงอตุสาหกรรมระบวุ่า ได้
แก้ปัญหากรณโีรงงานในเขตเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioecon-
omy) ตดิปัญหาผงัเมอืงในพืน้ที ่3 จงัหวดั (นครสวรรค์-
ก�าแพงเพชร-ขอนแก่น) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) ได้เสนอให้แก้ประกาศแนบท้ายกระทรวง
อตุสาหกรรมก�าหนดประเภทโรงงานใหม่จาก “เคม”ี 
เป็น “เคมชีวีภาพ” กบัเสนอให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ตัง้โรงงานไบโอชวีภาพในเขตทีเ่ป็นสีเขียวได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแก้สผีงัเมอืง ซึง่ทัง้ 2 แนวทางอยู่
ท่ีการพจิารณาของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
และบโีอไอในการพจิารณาให้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ

ส�าหรบัส่วนต่อขยายการลงทนุในโครงการ Bio-
economy ในภาคอสีานตอนกลางลงทนุ 29,705 ล้าน
บาท ในขอนแก่น ประกอบไปด้วยนคิมอตุสาหกรรม 
Bioeconomy ของบรษิทั น�า้ตาลมิตรผล จ�ากดั ร่วม
กบับรษิทั บางกอกอนิดสัเทรียลแก๊ส จ�ากดั (BIG), 
โครงการผลติเอนไซม์น�า้ Yeast Probiotics และ Be-
ta-glucan ของกลุ่มบรษิทั เอเชีย สตาร์ เทรด จ�ากดั 
(AST) และบริษทั เอเชีย สตาร์ แอนมิลั เฮลธ์ จ�ากดั 
(ASAH), โครงการ Dried Yeast-เอนไซม์ไฟเตส ส�าหรับ
อตุสาหกรรมอาหาร-Lactic Acid/Sugar Alcohol ส�าหรบั
อตุสาหกรรมอาหาร/เครือ่งส�าอาง ของบริษัท น�า้ตาล
มิตรผล, บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (DSM), บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากดั (มหาชน) หรือ CPF, บรษิทั เบทาโกร 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิท อเูอโนไฟน์เคมคัีลส์ อนิ
ดสัตร ี(ประเทศไทย) จ�ากดั (UENO)

ทัง้นี ้กลุม่น�า้ตาลมิตรผลถอืเป็น 1 ใน 36 โรงงาน
ทีย่ืน่ขอจดัตัง้โรงงานน�า้ตาลแห่งใหม่กับส�านักงานคณะ
กรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) ตัง้แต่ปลายปี 
2558 และได้ใบรบัรองการตัง้โรงงานน�า้ตาลใหม่ไปแล้ว 
แต่พืน้ทีย่งัตดิปัญหาผงัเมอืง โดยกลุม่มติรผลยืน่เสนอ
ขอต้ังโรงงานใหม่ทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่ บริษทัน�า้ตาล
มิตรกาฬสินธุ์ (อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด)-บริษัทน�้าตาล
มิตรกาฬสนิธ์ุ (อ.เมอืง จ.อ�านาจเจรญิ)-บรษิทัน�า้ตาล
มติรผล (อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น)-บริษทัน�า้ตาลมติรผล 
(อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภมู)ิ และบริษทัชกูาร์ เอคเซล็
เลน็ซ (อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์).

รง.ใหม่ อ.บ้ำนไผ่ติดผังเมือง

M 
itr Phol has planned to construct a 
4,000-rai bio-industrial estate in Ban 

Phai Sub-district in Khon Kaen. Isara revealed BOI 
is considering tax exemption for bio-businesses 
involving intermediate and advanced technology, 
with the latter eligible for a tax exemption period 
of over 10 years. In addition, “Kaset Thai” has 
teamed up with GGC to establish a bio-hub in 
Nakhonsawan. With the engineering drawing 
finalized, the 8-billion investment will be made 
in the first phase.

Mr. Isara added that it will take some time for 
the construction of the 4,000-rai industrial estate 
to commence. Within this industrial estate, 
Mitr Phol will be joined by a number of other 
companies. For the first phase of its industrial 
development plan, the company will conduct 
research into low-calorie sugar and animal 
feeds. It will also look into a special baking 
yeast produced from molasses. As opposed to 
those currently available in the domestic market, 
which need to be imported, this new strain 
can be produced domestically. Any research 
and development of these innovative products 
will require a tremendous amount of know-how, 
and therefore, it will be best if the company teams 
up with partners who are already in this market.

Mr. Isara said that the company aims to 
invest 500 million baht per year on R&D but 
has so far not met the target. This is because 
Mitr Phol exercises caution and thoroughly 

According to the Ministry of Industry, the 
Department of Industrial Works (DIW) has 
proposed solutions to the zoning problem in  
Nakhonsawan, Kamphaen Phet, and Khon 
Kaen: amending the type of factories in the 
Ministerial notification from “chemical” to 
“biochemical” and granting entrepreneurs 
permission to establish biochemical plants in 
green zones as appropriate without the need 
to change the city plans. The two solutions are 
being reviewed by the Industry Minister, while 
BOI is considering the benefits to be granted 
to bioindustrial businesses.

As for the bioeconomy investment extension 
project in middle Northernern Thailand, the 
investment is expected to be worth 29.705 
billion baht in total. It will consist of projects 
such as the bioeconomy industrial estate of 
Mitr Phol and Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. 
(BIG), the liquid enzyme, yeast probiotics, and 
beta-glucan manufacturing project of Asia 
Star Trade Co., Ltd. (AST) and Asia Star Animal 
Health Co., Ltd. (ASAH), and the joint venture 
between Mitr Phol, DSM Nutritional Products 
(Thailand) Co., Ltd. (DSM), Charoen Pokphand 
Food PLC (CPF), Betagro PLC, and UENO 
Fine Chemicals Industry (Thailand) Co., Ltd. 
(UENO), which will manufacture dried yeast 
and phytase for the food industry as well as 
lactic acid and sugar alcohol for food and 
cosmetics industries.

Mitr Phol Group was among the 36 companies 
seeking permission to establish sugar mills 
from the Office of the Cane and Sugar Board 
(OSCB) in late 2015. Although it has been 
granted permits, the construction has been 
thwarted by a zoning issue. The five sugar mills 
for which Mitr Phol Group obtained permits are 
Kalasin Sugar Company (Selaphum District, 
Roi Et), Mitr Kalasin Sugar Company (Muang 
District, Amnat Charoen), Mitr Phol Sugar 
Company (Ban Phai District, Khon Kaen), Mitr 
Phol Sugar Company (Kaset Sombun District, 
Chaiyaphum), and Sugar Excellence Company 
(Muang District, Phetchabun).

Research on a special baking yeast

Ban Phai factory stymied by zoning policy

research and development in agricultural products 
for added value. This project will be piloted in three 
major zones, namely the Eastern Economic Corridor 
(EEC), two provinces in lower Northern Thailand 
(Nakhonsawan and Kamphaen Phet), and another 
province in the Northeast (Khon Kaen). The Ministry 
of Industry will submit the industrial development 
plan (2018-2027) to the Cabinet for approval shortly.

reviews the results that the investment will 
produce. In addition, the company must also 
vet researchers to take on projects to make 
certain that the budget goes to experts, both 
domestic and international.
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ฟิลิปปินส์เร่งน�าเข้าน�้าตาล 
เพิ่ม 200,000 เมทริกซ์ตัน
Philippines to Import Up To  
200,000 Metric Tons of Sugar

ฟิ
 
ลปิปินส์ตัง้เป้าน�าเข้าน�า้ตาลเพิม่ 200,000 
เมทริกซ์ตัน ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจาก

ผู้ค้าในประเทศ เนื่องจากราคาน�้าตาลภายใน
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น

อมิานูเอล พินัว เลขานกุารส�านกังานเกษตรกรรม 
ระบวุ่าส�านกังานควบคมุน�า้ตาลเหน็ด้วยกบัการน�าเข้าน�า้ตาล
จากต่างประเทศเพ่ือลดราคาทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

เลขานุการฯ กล่าวเมือ่เดอืนมถุินายนทีผ่่านมาว่า 
“คณะกรรมการส�านกังานฯ ได้อนมุตักิารน�าเข้าน�า้ตาล
จากต่างประเทศแล้ว ซึง่คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการ
ได้ภายในเรว็ๆ นี ้ฟิลปิปินส์มคีวามต้องการน�า้ตาลราว 
160,000 ถึง 200,000 เมทริกซ์ตนั”

ส�านกังานฯ กล่าวเพิม่เตมิว่าอตัราการผลติน�า้ตาล
ของประเทศลดลงราว 15 เปอร์เซนต์ในเดอืนน้ีเมือ่เทยีบ
กบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว แต่กลบัเป็นช่วงทีค่วาม
ต้องการน�า้ตาลเพิม่สงูขึน้ เนือ่งมาจากเครือ่งดืม่รสหวาน
ทีผ่ลติจากน�า้ตาลฟรกัโตสถกูเรยีกเกบ็ภาษีในอตัราเพิม่
ขึน้ท่ี 12 เปโซต่อลติร   

ครัง้ล่าสดุท่ีฟิลิปปินส์น�าเข้าน�า้ตาลคอืปี 2559 ซึง่
เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์แอลนโิย ท�าให้ผลผลติ
ลดลง ในปีนัน้ฟิลปิปินส์น�าเข้าน�า้ตาลจากประเทศไทย 
100,000 เมทริกซ์ตนั นบัเป็นครัง้แรกในเวลากว่า 2 
ปีที่ผู้ค้าในประเทศได้รับอนุญาตให้น�าเข้าน�้าตาลจาก
ต่างประเทศ

เมือ่เดอืนมถุินายนทีผ่่านมา ส�านกังานฯ ได้ออก
ประกาศ ฉบับที ่10 สัง่น�าเข้าน�า้ตาลคณุภาพต�า่จ�านวน 
100,000 เมทรกิซ์ตนั น�า้ตาลคณุภาพมาตรฐาน 50,000 
เมทรกิซ์ตนั และอกี 50,000 เมทรกิซ์ตันเป็นน�า้ตาลดบิ
เพือ่ผลติขายและบรโิภคภายในประเทศ 

เจ้าหน้าทีส่�านกังานรายหน่ึงระบวุ่าฟิลปิปินส์มแีนว
โน้มทีจ่ะน�าเข้าน�า้ตาลจากไทย จากการพจิารณาเง่ือนไข
การน�าเข้าจากหลายๆ ประเทศ

ในขณะทีภ่าคเอกชนรอการอนมุตัจิากรฐับาลให้น�า
เข้าน�า้ตาลจากต่างประเทศเพือ่ป้องกนัการขาดแคลน เพิม่
การแข่งขนัอย่างเสร ีและรกัษาพืน้ทีแ่ข่งขนัในตลาด โดย
ส�านกังานจะเริม่พิจารณาใบขออนุญาตน�าเข้าน�า้ตาลของ
ภาคเอกชนในวนัที ่18 มถุินายน ถงึ 31 สงิหาคมนี้

แหล่งข่าวระบุว่า “ผู้ค้าเอกชนระบุว่าพวกเขา
สามารถน�าเข้าน�า้ตาลจากประเทศไทยได้ภายใน 7 วนั” 
ในการน�าเข้าน�้าตาลคร้ังน้ี ทางส�านักงานฯ จะขอดู
หนังสือรบัรองการจดัประเภทใหม่ (CORR) ซึง่สทิธิใ์น
การจัดประเภทนีจ้ะระบุสทิธิน์�าเข้า เปลีย่นจาก ‘C’ เป็น 
‘B’ โดย ‘C’ จะสงวนไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ เม่ือวันที่ 
20 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ราคาน�า้ตาลหน้าโรงงานขยับ
ขึน้มา 44 เปอร์เซนต์เป็น 1,802 เปโซต่อ 50 กโิลกรมั 
ในขณะทีร่าคาน�า้ตาลดบิขยบัขึน้มากกว่า 20 เปอร์เซนต์ 
จาก 1,950 เปโซเป็น 2,550 เปโซต่อ 50 กิโลกรัม  
ซี่งสูงกว่าราคาน�้าตาลน�้าเข้าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1,300  
เปโซต่อ 50 กิโลกรัม

เนือ่งจากภาวะขาดแคลนข้างต้น ท�าให้สถิตกิาร
ผลิตน�า้ตาลในปีนีข้องฟิลปิปินส์ลดลงจากเดมิ 2.27 ล้าน
เมทรกิซ์ตนัจากกันยายนปีท่ีแล้วถงึสิงหาคมปีน้ี

ภาษีน�าเข้าน�้าตาลของฟิลิปปินส์จากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยู่ที่ประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ในขณะ
ที่ หลักการปฏิบัติต่อสินค้าจากทุกประเทศอย่างเท่า
เทียมกันระบุว่าภาษีน�าเข้าน�้าตาลดิบอยู่ราวๆ 65 
เปอร์เซนต์.

T 
he Philippines is set to import up to 

200,000 metric tons (MT) of sugar amid 

strong calls from local manufacturers following 

the surge in domestic sugar prices.

Agriculture Secretary Emmanuel Piñol 
said the Sugar Regulatory Administration 
(SRA) agreed to proceed with the importation 
by the private sector to curb the continuous 
price increase of the commodity.

“The SRA Board has already approved the 
resolution and imported sugar is expected to 
arrive the soonest possible time. Our shortage 
is between 160,000 to 200,000 MT so it will be 
within that range,” Piñol told reporters on June.

The SRA noted that local sugar production 
declined by 15 percent this month as compared 
to the same period last year, just as the demand 
rose after drinks sweetened by high-fructose 
corn syrup were taxed P12 per liter under the Tax 
Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) 
Law.

The last time the Philippines imported sugar 
was in 2016 following the slump in production 
as an effect of the El Niño phenomenon. During 
that time, 100,000 MT of sugar from Thailand 
were brought into the country. This will be the 
first time in more than two years that traders 
and millers from the Philippines will be allowed 
to import sugar from other countries.

On June, Sugar Regulatory Administration 
(SRA) released Sugar Order (SO) No. 10, which 
ordered the importation of 100,000 metric tons 
(MT) of bottlers’ grade refined sugar; 50,000 MT 
of standard grade refined sugar; and another 
50,000 MT of raw sugar for domestic tolling or 
direct consumption.

An SRA official said that the Philippines will 
likely source these new stocks from Thailand, 
given the previous deals the country had with 
them in terms of sugar imports.

The private sector sought the government’s 
approval to allow the importation of sugar, with 
the long term solution of allowing everyone to 
bring in sugar to assure stable supply, enhance 
free competition, and ensure a level playing field. 
SRA will be accepting applications for import 
allocations from prospective sugar traders starting 
June 18 until August 31.

“Traders said they can bring in the new 
supply [from Thailand] within seven days,” the 
source further said.

For this particular importation, the SRA 
requires eligible sugar traders to have Certificate 
of Reclassification Rights (CORR).

Reclassification rights shall refer to the right 
to reclassify imported ‘C’ sugar to ‘B’ sugar. ‘C’ 
sugar is considered Reserve Sugar and for other 
purposes. Mill gate sugar prices have jumped 
44 percent to P1,802 per 50-kilogram bag as of 
May 20. The wholesale prices of raw, washed and 
refined sugar also went up by more than 20 
percent to P1,950 to P2,550 per 50-kg.

This is significantly higher than the landed 
price of imported sugar of about P1,300 per 
50-kg bag.

Because of the shortage, the Philippines 
will fail to hit its target to produce 2.27 million 
MT this year. A sugar crop year starts every 
September and ends in August.

The Philippine tariff on raw and refined 
sugar imports originating from ASEAN member 
countries is around 5 percent, while our most- 
favoured-nation tariff (MFN) for raw and refined 
sugar remains at 65 percent.
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Indonesia’s Government Removes  
Income Tax for Sugar

I 
ndonesia’s government removed on June 8, 

2018 income tax on sugar as part of its attempt 

to maintain the government’s purchasing price 

at Rp 9,700 (69 US cents) per kilogram.

The decision was made during a meeting at 

the State Palace in Jakarta attended by relevant 

officials and ministers.

Trade Minister Enggartiasto Lukita said the 

government preferred to remove the tax rather 

than increase the government’s purchasing price 

to Rp 10,500 per kilogram.

Meanwhile, the market’s ceiling price is 

now at Rp 12,500 per kilogram. 

 “We decided that the government’s 

purchasing price would stay at Rp 9,700 per 

kilogram, but without tax,” Enggartiasto said.

เ 
มือ่วนัที ่8 มถินุำยน ทีผ่่ำนมำ รฐัมนตรว่ีำกำร
กระทรวงกำรค้ำประเทศอนิโดนเีชยี นำยแองกำร์

ตอีำสโต้ ลกูตีำ ประกำศในระหว่ำงกำรประชมุ State 
Palace ที่กรุงจำกำร์ตำ ระบุบว่ำรัฐบำลตัดสินใจ
ยกเลิกภำษี “น�้ำตำล” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของควำม
พยำยำมทีร่กัษำระดบักำรจดัหำน�ำ้ตำลเพือ่กำรบรโิภค 
ภำยใน ส�ำหรับประเทศท่ีมีประชำกรสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก

โดยราคาน�้าตาลในอินโดนีเชียในปัจจุบันอยู่ที่
กิโลกรัมละ 9,500 รูเปียห์ ทั้งน้ี กระทรวงการค้า
อินโดนีเชียกล่าวว่า “แม้ว่าเพดานของราคาน�้าตาลใน
อนิโดนเีซีย จะสามารถปรบัเพิม่ขึน้ได้สงูสดุที ่12,500 
รูเปียห์ ต่อ 1 กิโลกรัม แต่เราเลือกที่จะยกเลิกภาษี
แล้วรับซื้อน�้าตาลในกิโลกรัมละ 9,700 รูเปียห์ แต่ผู้
ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีดีกว่า”

“เราตดัสนิใจว่าราคาซือ้ของรฐับาลจะอยูท่ี่ 9,500 
รูเปียห์ ต่อกิโลกรัม แต่ไม่มีภาษี” นายแองการ์ตี 
อาสโต้กล่าว

เมือ่มถุินายนตัวแทนของสมาคมเกษตรกรอ้อยของ
อนิโดนีเซยี (APTRI)ได้พบกบัเสนาธกิารประธานาธิบดี
ของพลเอก มูลโดโก รายงานว่าต้นทนุการผลติน�า้ตาล
อยู่ท่ีระหว่าง 9,500 รูเปียห์ และ 10,500 รูเปียห์ 
ต่อกิโลกรัม 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอินโดนีเซียที่ได้จด
ทะเบียนแล้ว ต้องเสียภาษีน�้าตาลอยู่ท่ีอัตรา 1.5% 
ขณะที่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนจะต้องเสียใน
อัตราที่สูงกว่าอยู่ที่ 3%

ซึง่ในเดอืนมนีาคมกระทรวงเกษตรแนะให้ส�านัก
โลจิสติกส์อินโดนีเซีย (State Logistics Agency - 
Bulog) เพิ่มราคาซื้อของภาครัฐเป็น 10,500 รูเปีย
ห์ ต่อกิโลกรัมจากราคาปัจจุบันที่ 9,500 รูเปียห์ ต่อ
กิโลกรัม (BBN).

On June, representatives of the Association 

of Sugarcane Farmers of Indonesia (APTRI) 

met with Presidential Chief of Staff Moeldoko to  

report that sugar production costs now reached 

between Rp 9,700 and Rp 10,500 per kilogram.

They called on the government to remove 

income tax. The tax rate is 1.5 percent for farmers 

who are already registered as taxpayers and 3 

percent for those not yet registered.

Meanwhile, in March, the Agriculture Ministry 

recommended that the National Logistics Agency 

(Bulog) increase the government’s purchasing price 

to Rp 10,500 per kilogram from the current price of 

Rp 9,700 per kilogram. (bbn)

นายแองการ์ตีอาสโต้ ลูกีตา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าประเทศอินโดนีเชีย

อินโดนีเซียยกเลิกภาษีน�้าตาล
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ASEAN Trade in Goods Agreement has Postponement 
to Give Push to Vietnam Sugar Industry

T 
he delay of the implementation of ATIGA 

(ASEAN Trade in Goods Agreement) for two 

years will bring more opportunities to Vietnam’s 

sugar industry, giving Vietnamese enterprises 

time to improve competitiveness.

There are 110,000 sugarcane growers and 
380,000 workers in the sugar industry, which 
has been struggling to survive amid increased 
supply and smuggling. 

About 500,000 tons of smuggled sugar 
cross the border gates each year to Vietnam. 
The smuggled products are available in all 
provinces and cities.

Many analysts have voiced their concern 
about the future of the industry, saying that  
Vietnamese products cannot compete with Thai 
goods as Vietnamese manufacturers are slow in 
renovating technology while their productivity is 
still low. 

ก  
ารบังคับใช้ข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซียน
ที่เกินก�าหนดเวลามากว่า 2 ปีนั้นเป็นผล

ดีกับอุตสาหกรรมน�้าตาลของเวียดนาม เพราะช่วย
ให้ภาคเอกชนเวียดนามมีเวลายกระดับศักยภาพใน
การแข่งขัน

เวียดนามมีผู้ผลิตน�้าตาลราว 110,000 คนและ
คนงานในภาคอุตสาหกรรมราว 380,000 คนที่ต้อง
ต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดท่ามกลางความต้องการที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและการลักลอบน�าเข้าน�้าตาล

ทุกๆ ปีมีการลกัลอบน�าเข้าน�า้ตาลบรเิวณชายแดน
เวียดนามกว่า 500,000 ตัน และน�้าตาลที่ลักลอบน�า
เข้ากม็วีางขายทกุจงัหวดัและทัว่ประเทศเวยีดนาม

นกัวเิคราะห์หลายคนแสดงความกงัวลถงึประเดน็
นี้ว่าสินค้าเวียดนาม หากเทียบกับคู่แข่งอย่างไทย 
เวยีดนามมีการใช้เทคโนโลยทีีช้่ากว่าและประสทิธิภาพ
ยังค่อนข้างต�่า

นกัวเิคราะห์มองว่าความอ่อนแอของอุตสาหกรรม
น�้าตาลของเวียดนามมาจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการ
ปกป้องสินค้าภายในประเทศ 

ประธานสมาคมน�้าตาลและอ้อยของเวียดนาม 
พาน ฮอง ดอง ระบุว่าจะโทษนโยบายรัฐก็ไม่ถูกต้อง
เสยีทีเดียว เพราะประเทศไทยเองก็มีมาตรการปกป้อง
สนิค้าท้องถิน่เช่นกนั อตุสาหกรรมเองกต้็องพฒันาให้
ดียิ่งขึ้นด้วย 

เวียดนามวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมน�้าตาล
จนถึงปี 2563 ระหว่างทางหากโรงงานใดไม่สามารถ
ท�าก�าไรได้จะต้องปิดตวัลง และเวยีดนามจะเร่งปรมิาณ
การผลติสนิค้า ตลอดจนผลติเอทานอลและไฟฟ้าด้วย
อตุสาหกรรมเวยีดนามโตขึน้อย่างรวดเรว็ รายได้ต่อหวั
ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาน�้าตาลในตลาดโลกได้พุ่งขึ้น
และอาจฟ้ืนตัวเนือ่งจากอปุทานทัว่โลกคาดว่าจะลดลง 
2% หรือคิดเป็น 5.4 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตจาก
บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกคาด
ว่าจะลดลง 12%

ปัจจยัข้างต้นล้วนส่งผลดต่ีอการยกระดบัศกัยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้าตาลของเวียดนาม 

เลือ่นบงัคบัใช้ข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซยีน 
ข่าวดต่ีออตุฯน�า้ตาลเวียดนาม

The analysts blame the weakness of the 
sugar industry on the government’s policy, 
which protects domestic production.

ประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคอย่างไทย มาเลเซยี 
และฟิลิปปินส์ต่างก็ได้ประโยชน์จากการ

เลื่อนบังคับใช้ข้อตกลงฯ
อย่างไรกต็าม นักวเิคราะห์

เตอืนว่าเพือ่ให้การพฒันาเป็นไป
อย่างยัง่ยนืเวยีดนามจะต้องปรบั
โครงสร้างการเพาะปลกู เกบ็เกีย่ว 
ผลติ และบริโภคน�า้ตาลใหม่

หากปรับแผนการพัฒนา 
เวียดนามจะรักษาระดับการผลิต

น�้าตาลได้อย่างม่ันคงบนพื้นที่เพาะ
ปลูกกว่า 300,000 เฮคเตอร์ โดยต้อง

อนุญาตให้โรงงานใหม่ก่อตั้งในพื้นที่ท่ีเพาะ
ปลูกวัตถุดิบเท่านั้น โดยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

นี้ การผลิตน�้าตาลจะอยู่ราวๆ 670,000 ตัน. 

The deputy chair of the Vietnam Sugar 
and Sugarcane Association (VSSA), Pham Hong 
Duong, said that it is unfair to blame domestic 
production protection. He said Thailand also 
protects local production, but its sugar industry 
continues to develop well.

Vietnam has drawn up a plan to develop the 
sugar industry by 2020, under which unprofitable 
sugar mills will be dissolved, while Vietnam will 
accelerate the production of post-sugar products, 
such as ethanol and electricity.

Vietnam’s processing industry has been 
thriving thanks to increased income per capita.

The world sugar price has bottomed out 
and may recover as the global supply in the 
next crop is predicted to decrease by 2 percent, 
or 5.4 million tons. The output from Brazil, the  
biggest sugar producer, is forecast to decrease 
by 12 percent.

All these factors, according to analysts, 
will help improve competitiveness of Vietnam’s 
sugar industry in the next fiscal year.

Other regional countries, including Thailand, 
Malaysia and the Philippines, also want to postpone 
the implementation of ATIGA’s provisions related 
to sugar. Vietnam’s action is within the general 
trend. 

However, analysts said in order to develop in 
a sustainable way, Vietnam has no other choice 
but to restructure sugarcane farming, harvesting, 
processing and consumption.

Under the sugar industry development 
program, Vietnam will maintain stable sugarcane 
production on an area of 300,000 hectares and 
no new sugar mills will be built. Only the mills in 
the material areas will be expanded.

As of the end of May, sugar inventories had 
surged to 670,000 tons, according to VSSA, and 
the local sugar industry once again cries for more 
support.
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Brazil’s Copersucar Sees Smaller Brazil  
Crop, Better Outlook for Sugar Prices

โคเปอร์ชูการ์บราซิลคาด  
ผลผลิตที่ลดลงของบราซิล 
จะท�าให้ราคาน�้าตาลเพิ่มสูงขึ้น

บ 
รษิทัโคเปอร์ชกูาร์ของบราซลิ ผูจ้�าหน่ายน�า้ตาล
และเอทานอลรายใหญ่ทีส่ดุของโลก คาดการณ์

ว่าการผลิตน�้าตาลในสัดส่วนที่น้อยลงในฐานการผลิต
ทางตอนใต้ของประเทศฯ ในฤดูกาลทีผ่่านมาเนือ่งจาก
สภาพอากาศทีแ่ห้งแล้ง จะส่งผลให้ราคาน�า้ตาลเพิม่สงูขึน้ 

ประธานบริษัทโคเปอร์ชูการ์ เปาโล โรเบอร์โต  
เดอร์ ซวัซา บอกกบัผูส้ือ่ข่าวว่า บรษัิทฯ คาดว่าปรมิาณ
การผลติน�า้ตาลทัง้หมดในฐานการผลติทางตอนใต้ของปี
การผลติ 2560/2561 จะอยูท่ี ่28 ล้านตนัจาก 36 ล้าน
ตนัในปีทีผ่่านมา โดยจะใช้ปรมิาณอ้อยอยูท่ี ่555 ล้าน
ตันต่อปีเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 596 ล้านตันต่อปี 

โรงงานในบราซลิจ�านวน 35 แห่งในฐานการผลติ
ทางตอนใต้ซึง่จ�าหน่ายน�า้ตาลและเอทานอลระบุว่าปีการ
ผลิต 2559/2560 ใช้วัตถดุบิออ้ยทั้งหมด 85 ลา้นตนั 
ลดลง 3% จากฤดูการผลิตครั้งก่อน โดยคาดว่าจะใช้
วัตถุดิบอ้อยจ�านวน 83 ล้านตันในฤดูการผลิตใหม่ 
(เมษายน 18 – มีนาคม 19) 

โรงงานกล่าวว่าก�าไรสุทธิปีที่ผ่านมาตกลง 42 
เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง
ท�าให้รายได้จากการร่วมทนุกบัคาร์กลิในนามแอลเวยีน
ลดลงด้วย ซัวซาระบุว่า “ราคาน�้าตาลลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตล้นตลาดโลก ตลอดจนไม่มีนโยบายแทรกแซง
ราคาน�้าตาล จึงส่งผลกระทบต่อแอลเวียนด้วย” 

ปรมิาณการค้าน�า้ตาลของแอลเวยีนฤดกูาลทีแ่ล้ว
อยู่ที่ 12.1 ล้านตัน ซ่ึงคิดเป็นหนึ่งในสามของตลาด
น�้าตาลโลก โดยปีนี้ปริมาณอยู่ที่ 7.9 ล้านตัน ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

  โดยซัวซากล่าวถึงความยากล�าบากในการ
ผลิตน�้าตาลของบริษัทฯ ในฤดูกาลนี้ว่า “บริษัทฯ ต้อง
พยายามอย่างมากในการผลิตน�้าตาลให้ได้ 7.9 ล้าน
ตันในปีนี้” 

ตัวอย่างปีทีผ่่านมาโคเปอร์ชูการ์ผลติน�า้ตาล 4.5 
ล้านตนัของปรมิาณทีแ่อลเวยีนท�าไดใ้นปีทีแ่ล้ว ซึ่งในปี
นี้จะผลิตเพียง 4 ล้านตันเท่านั้น 

โคเปอร์ชูการ์จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตเอทานอล
จาก 4.3 ล้านล้านลิตรในปีการผลิต 2017/2018 เป็น 
4.5 ล้านล้านลิตรในฤดูการผลิตใหม่ โดยการขาย 
เอทานอลในบราซลิให้ผลตอบแทนเทยีบกบัราคาน�า้ตาลที่ 
16 เซนต์ต่อปอนด์ ซึง่เหน็ว่าราคาน�า้ตาลจะเพิม่สงูข้ึน

ซัวซายังระบุอีกว่าตอนนี้ผู้ผลิตต่างแย่งกันขาย
ผลผลิต ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่นิวยอร์ก โดย
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในบราซิลในอนาคต ซึ่งจะส่ง
ผลต่อระดับราคาอย่างแน่นอน “ตลาดเริ่มมีการรับ
รู้แล้วว่าจะมีน�้าตาลออกมาจากตลาดบราซิลน้อยลง
กว่าที่คาดไว้”.

B 
razil’s Copersucar, the world’s largest 

sugar and ethanol seller, expects smaller 

sugar production in the Brazilian center-south 

region in the current season due to aging cane 

fields and drier weather and sees a more positive 

outlook for sugar prices.

Copersucar expects total sugar production 
in the center-south in 2018/19 to be 28 million 
tonnes versus 36 million tonnes in the previous 
crop, company Chief Executive Paulo Roberto 
de Souza told reporters. Total cane crush is seen 
at 555 million tonnes compared to 596 million 
tonnes previously.

The Brazilian company, which is in charge 
of selling sugar and ethanol produced by 35 
associated center-south mills, closed the 2017/18 
crop crushing 85 million tonnes of cane, 3 percent 
less than in the previous season. It expects to 
crush 83 million tonnes in the new crop (2018/19, 
April-March).

The firm said its net profit last season fell 42 
percent to 147 million reais, affected by smaller 
gains from its joint sugar trading venture with 
Cargill [CARG.UL], called Alvean.

“Sugar prices fell due to the global oversupply 
and we also had low volatility in those prices, which 
impacted Alvean (negatively),” Souza said.

Alvean’s traded volume last season was 

stable at 12.1 million tonnes, around a third of 
the global export market. The venture sourced 
7.9 million tonnes of that volume in Brazil, less 
than in previous seasons.

Souza said he saw a tougher environment 
for Alvean to source sugar in Brazil in the current 
season, adding, “They will have to fight to keep 
sourcing at 7.9 million tonnes.”

For example Copersucar contributed 4.5 
million tonnes of the volumes Alvean sourced 
last year in Brazil, but will produce only 4 million 
tonnes this year.

Copersucar will increase ethanol production 
slightly from 4.3 billion liters in 2017/18 to 4.5 
billion liters in the new season. Ethanol sales in 
Brazil currently give a financial return equivalent 
to a hypothetical sugar price of 16 cents per 
pound, Souza said.

He said he saw a more positive outlook for 
sugar prices.

He said there was heavy selling from producers 
in recent weeks when New York futures jumped 
and Brazil’s currency fell. But that type of selling 
is less likely to happen in the future, which would 
take some pressure off prices.

“The market is starting to absorb the notion 
that there will be way less sugar from Brazil than 
thought,” he said.
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Wilmar Sugar Releases First Crushed  
Over 1.46 Million Tonnne

วิลมาร์เผยผลิตน�้าตาลล็อตแรกได้ 
กว่า 1.46 ล้านตัน

โ
 
รงงานผลิตน�า้ตาล 8 แห่งของวลิมาร์ในนอร์ท ควนี
แลนด์ ผลติน�า้ตาลกว่า 1.46 ล้านตนัโดยปรมิาณ

ผลผลติล็อตแรกของวิลมาร์นีเ้ป็นปริมาณสุทธิเมือ่เดอืน
มิถุนายน 2018 ทีผ่่านมา ซึง่ใช้วตัถดิุบคิดเป็น 9% ของ
ปรมิาณผลผลติท่ีคาดการณ์ไว้ 

ฝนที่ตกหนักท�าให้เกิดอุปสรรคในภูมิภาคที่เพาะ
ปลูกอ้อย จึงส่งผลต่อคุณภาพอ้อยและระดับน�้าตาลใน
อ้อย (CCS) ของภูมิภาค

ไมเคลิ พซิาโน ประธานบรษิทั เฮอร์เบร์ิต รเิวอร์ 
เคนโกลเวอร์ กล่าวว่าต้นฤดกูาลนีผู้เ้พาะปลกูมข้ีอเรยีก
ร้องหลายประการ เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากอทุกภยั 
“เรามีทัง้ผลผลติอ้อยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยัและ
ผลผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบ” 

“โดยมีปริมาณผลผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบอยู่ที่
ประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งมีค่าความบริสุทธิ์น้อยท�าให้
ได้ปริมาณน�้าตาลน้อยตามสัดส่วน” ส่วนใหญ่ต่างเป็น
ผลผลติทีไ่ด้รับผลกระทบ และผลผลติทีไ่ด้กไ็ม่สมบรูณ์
นัก ส่งผลให้ได้คุณภาพน�้าตาลที่ต�่า

“เน่ืองด้วยวตัถดุบิในการผลติได้รบัความเสยีหาย
จากอุทกภัย ซึ่งโรงงานมีนโยบายพร้อมที่จะรับมือกับ
ประเด็นที่เกิดขึ้น หากมีประกาศออกมาเราจะด�าเนิน
การตามสิ่งที่เราเตรียมไว้” 

“นอกจากประเด็นเรื่องอุทกภัย เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ปัญหาอะไร” 

“หากมองในแง่ดี ฝนที่ตกลงมาก็มีส่วนดีเหมือน
กัน เพราะบางพื้นที่เพาะปลูกมีความแห้งแล้งมาก แต่
พอได้น�้าฝน ดินก็มีความชุ่มชื้น ผลผลิตบางส่วนก็ผลิ
ดอกออกผล” 

พิซาโน ยังกล่าวด้วยว่า ตอนน้ีทุกคนต่างเร่ิม
ขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูไปยังทีซ่ึง่มรีถตดิน้อย โดยพวกเขา
พยายามมองหาพืน้ทีซ่ึง่มีราคาจบัต้องได้ ใกล้แม่น�า้ 

S 
UGAR season is in full swing in North 

Queensland with Wilmar Sugar’s eight mills 

having crushed over 1.46 million tonnne.

Wilmar Sugar released their first crushing 

update for 2018 last June and said about nine 

per cent of the season’s estimated crop had 

been put through the mills.

While rain has caused some disruptions in 

the Proserpine and Herbert regions, Commercial 

Cane Sugar (CCS) levels have been encouraging, 

with most regions at or above budget.

ระดบัน�า้ตาลในอ้อยทีต่�า่ท�าให้ต้องใช้งบประมาณ
เยอะ และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ระดับน�า้ตาลในอ้อย
ค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยคุณภาพของอากาศบวกกับ
ผลผลิตที่โตไม่เต็มที่ 

“สภาพอากาศส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต เราหวัง
ว่าระดับน�้าตาลในอ้อยจะสูงขึ้น”

“ราคาน�้าตาลที่ต�่าบวกกับระดับน�้าตาลในอ้อยที่
ต�่าอาจสร้างความเจ็บปวดให้กับเราอย่างมาก” 

ในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ เบอร์เดอร์กิน 
รายงานว่าระดับน�้าตาลในอ้อยโดยเฉลี่ยต่อหน่วยของ
สัปดาห์ท่ีผ่านมาสูงกว่างบประมาณต่อหน่วย โดยใช้
วัตถุดิบผลิตน�้าตาลทั้งสิ้น 360,000 ตัน

ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีมาก หากเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาที่ผลผลิตอ้อยมีระดับน�้าตาลเฉลี่ยต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า 

โดยคาดการณ์ว่าระดับน�้าตาลในอ้อยมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังต�่ากว่างบประมาณต่อหน่วย
เล็กน้อย.

Herbert River Canegrowers chair Michael 

Pisano said the start of the season had been 

a mixed bag for growers in his region, which 

was heavily impacted by flooding earlier this 

year.

“We have had some fairly ordinary results 

come out of the flood damaged cane, and the 

stand-over cane as well,” Mr. Pisano said.

“We had about 30,000 tonne stood over, 

with low purity and low sugar. The varieties 

don’t seem to stand over as well as some in the 

past and there has been a lot of bad cane and 

dead stalks and poor quality juice.

“There is an issue with the flood damaged 

cane, with low sugar and very poor processing, 

the mill has some protocols in place for that 

and if they have plenty of warning they can 

prepare for it.

”So while the flood damaged is causing 

issues, away from that everything seems to be 

tacking all right.

“On a positive note, the rain we’ve just had 

has been really good, there were parts that had 

stopped planting as it had been too dry, but 

with this moisture there is some new planting 

and a new crop coming up.”

Mr. Pisano said as people began moving 

around to lesser traffic areas on farms, they were 

finding some sizable washouts around river-

banks, which would be expensive to repair.

And while the average weekly CCS is 

trending above budget, Mr. Pisano said the 

averages had been quite low in recent years 

with wet weather combining with a not well 

matured crop, and yellow canopy prior to that 

impacting on CCS.

“Climatic conditions enabled an early 

start with good results, we hope we can keep 

building on CCS as productivity is going to 

be less. 

“With the low sugar price, if we can get a 

decent CCS level it will take some of the pain 

away from the other two events.”
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A sugar train unloads at the Port of Townsville. Source: Sally Cripps.



India Fixing Minimum Sugar Selling Price, an 
Imposition of Stock Holding On Sugar Mills

อินเดียแก้ไขราคาขายน�้าตาลขั้นต�่า  

เร่งระบายผลผลิตน�้าตาลค้างสต๊อก

รั
 
ฐบาลกลางอนิเดยีได้เรียกร้องให้มกีารแก้ไขราคา
ขายน�า้ตาลขัน้ต�า่และระบายสต๊อกในโรงงานออก 

รัฐบาลอินเดียยื่นแถลงต่อศาลสูงถึงข้อเรียกร้องของ
โรงงานน�้าตาลในประเทศฯ โดยระบุว่าหากรัฐบาลไม่
ตดัสนิใจแก้ไขนโยบายส�าคญันี ้ ราคาน�า้ตาลอาจล่วงลง
ไปถึง 20 รูปีต่อกโิล ซึง่จะส่งผลให้โรงงานผลติน�า้ตาล
อ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่สหกรณ์ จนอาจน�าไป
สูก่ารปิดตวัลงในทีส่ดุ  

“นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการ
จดัการน�า้ตาลในฤดกูาลหน้าซึง่จะจบลงในเดอืนตลุาคม 
ปี 2561 นี้” 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปี 2561 ที่ผ่านมา หน่วย
งานด้านการอปุโภคบรโิภคของอินเดยีออกค�าสัง่ควบคมุ
น�้าตาลเพื่อก�าหนดราคาขายน�้าตาลขั้นต�่าที่ 29 รูปีต่อ
กโิล นอกจากนี ้ยงัออกค�าสัง่ให้โรงงานรายงานยอดขาย
และปริมาณการผลิตเป็นรายเดือน ตลอดจนปริมาณ
ผลผลิตค้างสต๊อกให้ทางการทราบด้วย

นโยบำยระดับชำติ
รัฐบาลกลางอ้างว่ามาตรฐานก�าหนดราคาขาย

น�า้ตาลขัน้ต�า่นีจ้ะท�าให้ราคาน�า้ตาลผันผวนน้อยลง โดย
มาตรการนีส่้วนหนึง่จะถกูน�าไปใช้เป็นนโยบายระดบัชาติ
ในระยะยาว และบังคับใช้กับโรงงาน�้าตาลท่ัวประเทศ 
เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัของโรงงานน�า้ตาลท่ัวประเทศ 

รฐับาลกลางกล่าวว่า “นโยบายดงักล่าวไม่ได้แก้ไข
เพื่อประโยชน์ของโรงงานใดโรงงานหนึ่ง และค�าสั่งให้
ระบายปรมิาณน�า้ตาลเป็นรายเดอืน/ไตรมาสน้ัน ไม่ได้
เป็นการจ�ากัดปริมาณสต๊อกน�้าตาลแต่อย่างใด”

ผลลัพธ์ที่ปรำกฏ
รัฐบาลกลางระบุว่าการตัดสินใจแก้ไขราคาขาย

น�้าตาลขั้นต�่า ตลอดจนจ�ากัดการระบายผลผลิตของ
โรงงานส่งผลเป็นท่ีน่าพอใจ โดยราคาน�้าตาลภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้นจาก 25 รูปปีต่อกิโลเป็น 32-34 รูปี
ต่อกิโล ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง 29-32 รูปีต่อกิโล

ราคาน�้าตาลที่ขยับตัวสูงขึ้นท�าให้อุตสาหกรรม
น�า้ตาลมีสภาพคล่องสงูขึน้ และราคาวตัถดุบิขยบัขึน้ไป
ที่ 4,000 รูปี และปริมาณอ้อยคงค้างลดลงเหลือเพียง 
19,800 ล้านตนัจากปรมิาณสงูสดุที ่23,232 ล้านตนั

“การผลติน�า้ตาลในฤดูการผลติปี 2560-61 คาด
การณ์ว่าจะมีปริมาณสูงสุดกว่าที่เคยมีมา คือ 321 เม
ทริกซ์ตันต่อความต้องการของตลาดท่ีคาดการณ์ไว้ที่ 
250 เมทริกซ์ตัน ซึ่งหากเป็นดังคาด จะส่งผลให้เกิด
อปุทานล้นตลาดและราคาน�า้ตาลภายในประเทศจะล่วง
ลงอย่างมาก คาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ราวๆ 
363 เมทริกซ์ตันซ่ึงรวมที่ระบายออกจากสต๊อก 40 
ล้านเมทริกซ์ตันแล้ว และหากไม่ผิดคาดปลายเดือน
กันยายน ปี 2561 นี้คาดว่าจะมีผลผลิตในสต๊อก 113 
เมทริกซ์ตัน”

บรษิทั รบัซือ้นโยบายน�า้ตาลแห่งชาติ ได้โต้แย้งถงึ
มาตรการทีร่ฐับาลบงัคบัใช้โดยพลการ โดยบอกว่าบรษิทั
ไม่สามารถช�าระเงินให้กับเกษตรกรได้ เพราะรัฐบาล
ไม่อนุญาตให้ขายน�้าตาลในปริมาณตามที่ต้องการได้ 

I 
ndia’s the central government has defended 

the policy of fixing minimum selling price for 

Sugar and also the imposition of stock holding 

on Sugar mills.
In a statement filed before the Karnataka 

high court in response to petitions filed by  
Sugar mills, the central government has claimed 
if crucial policy decision was not taken, the 
Sugar price would have come down to Rs 20 
per kg and as a result a number of smaller and 
weaker mills, particularly from co-operative 
sector would have been closed.

“Further, it would have a prolonged impact 
on the continuation of operation in the next sugar 
season scheduled to commence from October 
2018” the centre has said in the statement filed 
in response to the petition filed by NSL Sugars 
Limited.

On June 7, 2018, Ministry of Consumer Affairs 
issued a sugar control order to fix the minimum 
sugar price at Rs 29 per kg (Rs 2900 per quintal) 
and also directed the sugar producers to file 
monthly returns regarding sale and dispatch of 
while/refined sugar and also stocks held by the 
sugar mills.

National policy

The Central government claims that sugar 
price can be stabilized through the implementation 
of this minimum price scheme and the same was 
taken as part of national policy, devised carefully 
as a long a term measure and the same applies 
to all sugar mills across the country, benefitting 
the all the sugar mills across the country.

“The policy cannot be altered at the  

Shown results
The centre has claimed that the decision 

to fix the sugar price and the stock holding limit 
on sugar mills has shown the desired result as 
the domestic sale price increased from Rs 25 
per kg to Rs 32-34 per kg and it is currently at 
Rs 29-32 kg.

According to the centre, the improvement 
in sugar prices has enabled the sugar industry 
to liquidate the sugarcane price dues to farmers 
to the extent of Rs 4,000 and accordingly, the 
accumulated arrears to sugarcane farmers have 
come down to Rs 19,800 cr from the peak level 
of Rs 23,232 crore.

“The production of sugar in the current 
season 2017-18 is estimated to be highest ever 
at above 321 lakh metric tonnes as against the 
projected demand of 250 lakh metric tonnes. 
This has led to huge surplus stocks in the mar-
ket which has adversely affected the market 
sentiments and the ex-mill sugar prices in the 
domestic market have fallen sharply. The total 
availability is estimated to be at least 363 lakh 
metric tonnes including opening stock at about 
40 lakh metric tonnes. The closing stock at the 
end of September 2018 would be 113 lakh metric 
tonnes ” the Centre has stated.

NSL Sugars Limited had contended that 
the policy adopted by the central government is 
arbitrary and they are unable to make payments 
to farmers as the authorities are not permitting 
it to sell the sugar in required quantity in the 
open market. The company has further claimed 
the farmers will lose interest in them and their 
supply chain will get affected.

บริษัทยังได้กล่าวว่าเกษตรกรจะเสียผลประโยชน์และ
อุปทานจะได้รับผลกระทบในที่สุด. 

instance of one sugar factory, who have  
completely misunderstood and misconstrued 
the concept of stock holding limit and are 
intermixing it with the erstwhile system of 
issuing monthly/quarterly release orders” the 
centre has added.
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New Sustainable Sugar Project Uses  
Blockchain to Boost Sugarcane Industry

ธุรกิจน�้าตาลอย่างยั่งยืนโครงการใหม่ 
ใช้บล็อกเชนกระตุ้นอุตสาหกรรมน�้าตาล

โ
 
ครงการธรุกจิน�า้ตาลอย่างยัง่ยนื โครงการใหม่นีม้ี
วตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ข้อมลูซึง่ต้องเข้ารหสั หรอื บลอ็ก

เชน เพื่อแสดงข้อมูลที่มาที่ไปให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

บรษัิท ควนีแลนด์ ชกูาร์ โกลเวอร์ แสดงข้อมูลผู้
ซือ้น�า้ตาลรายใหญ่ ทีม่าของผลผลติซึง่เป็นโครงการร่วม
ทนุระหว่างรฐับาลพนัธมิตร 

โดยโครงการธุรกิจน�้าตาลอย่างยั่งยืน โครงการ
ใหม่นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ข้อมลูซ่ึงต้องเข้ารหสั หรอื 
บล็อกเชน เพื่อแสดงข้อมูลที่มาที่ไปให้ผู้บริโภคได้รับ
ทราบ ผู้บริโภคท่ีก�าลังมองหาผลผลิตที่ปลูกด้วยวิธี
ยัง่ยนืมแีนวโน้มต้องการผลผลติทีป่ลกูด้วยวธิยีัง่ยนืเพิม่
มากขึน้ ซ่ึงเทคโนโลยนีีจ้ะท�าให้สามารถค้นหาผลผลติที่
ลกูค้าต้องการได้ 

สมาชิกคนหนึง่ระบวุ่าโครงการเกษตรอจัฉรยิะนี้
ช่วยให้ลกูค้ารู้จกัเกษตรกรมากขึน้ ค้นหาแหล่งง่ายขึน้ 
เกษตรกรมรีายได้เพิม่ข้ึน  

“ขณะนีบ้รษิทัเคนโกลเวอร์ทัว่ควนีแลนด์ก�าลงัสร้าง
วถิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิเกีย่วกบัการจดัการเกษตรอจัฉรยิะ 
เริม่ตัง้แต่คณุภาพดนิ พชืพันธุ ์ และความหลากหลาย
ทางชวีภาพ” 

“เกษตรกรที่เพาะปลูกด้วยวิธีที่ยั่งยืนสมควรได้
รบัการรูจ้กัจากผูบ้รโิภคและสมควรได้รบัรางวลั” 

“โครงการนีเ้ป็นโครงการ 4 ปีโดยความร่วมมือ
ระหว่างบรษิทัควีนแลนด์ เคน โกลเวอร์กบับริษทัควนี
แลนด์ ชูการ์ จ�ากดั มเีงนิรางวลั 2.25 ล้านสหรฐัฯ”

เดวดิ ลติเตลิพราวด์ เจ้าหน้าทีจ่ากกระทรวงเกษตร
และทรพัยากรน�า้ ระบวุ่าผูบ้รโิภคและผูผ้ลติต่างมองหา
แหล่งผลิตท่ียัง่ยนื รวมไปถงึแหล่งผลติน�า้ตาลด้วย และ
พวกเขาต่างก็อยากรูว่้าผลผลติเหล่านัน้มท่ีีมาอย่างไร 

“โครงการนีม้เีป้าประสงค์จะใช้บลอ็กเชน ซึง่เป็น
ข้อมลูท่ีต้องเข้ารหสั เข้ามาช่วยเพือ่แสดงข้อมลูทีม่าที่
ของผลผลติ” 

ข้อมูลน้ีมีส�าคญัมากเพราะไม่สามารถแก้ไขได้โดย
วธิปีกต ิยกตัวอย่าง โคคาโคล่า มโีครงการท่ีจะหาแหล่ง
ผลผลติทีใ่ช้วธิกีารยัง่ยนื 100 % ให้ได้ภายในปี 2563 
ซึง่เทคโนโลยบีลอ็กเชนนีจ้ะช่วยค้นหาแหล่งผลิตได้ว่า
มาจากไหน ใครเป็นผูผ้ลติ ซึง่สามารถรบัประกนัได้ว่า

สนิค้าเป็นสนิค้าท่ีปลูกด้วยวิธียัง่ยนือย่าง
แท้จริง ท�าให้สามารถก�าหนดราคาสนิค้า
สงูขึน้ได้  เนือ่งจากความต้องการสนิค้าที่
ผลติด้วยวธิทีีย่ั่งยืนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โครงการน้ีจะช่วย
เพิม่อตัราการส่งออก ตลอดจนเพิม่การเข้าถงึตลาดตาม
นโยบายการค้าเสรีได้มากข้ึนด้วย.

T 
he Sustainable Sugar Project aims to use 
encrypted data, called blockchain, to clearly 

show sugar buyers where the sugarcane came 
from and the sustainability of that farm.

Queensland Sugarcane growers will be able 

to show big sugar buyers how sustainably their 

product was grown thanks to a cutting-edge 

project funded by the Coalition Government.

The Sustainable Sugar Project aims to use 

encrypted data, called blockchain, to clearly show 

sugar buyers where the sugarcane came from 

and the sustainability of that farm. Big sugar buyers, 

who are seeking more and more sustainably 

grown product, are likely to pay more in future 

for sustainably grown and fully traceable sugar 

as their customers ask for it.

Member for Capricornia Michelle Landry 

said this smart farm project will help farmers gain 

recognition for farming sustainably and hopefully 

down the track, increase farm gate prices.

“Canegrowers across central Queens-

land are getting on board with the Smartcane 

Best Management Practice approach to soil 

health, vegetation, and biodiversity,” Ms. Landry 

said.

“They deserve to be recognized and 

rewarded for it.

“The $2.25 million Smart Farm grant was 

delivered to Queensland Cane Growers’ who 

will partner with Queensland Sugar Ltd on this 

four-year project.”

Minister for Agriculture and Water Resources 

David Littleproud said consumers and food 

manufacturers want sustainably sourced food 

and fiber, including sugar, and they want to know 

where it comes from.

“This project aims to use new blockchain 

technology, which is an encrypted chain of data, 

to show clearly where the sugarcane came from 

and the sustainability of that farm,” Minister 

Littleproud said.

The reason this data is so important is it 

cannot be tampered with. Coca-Cola, for example, 

has a plan to source 100 percent of its sugar 

from sustainable sources by 2020. Blockchain 

technology would help Coca-Cola to pinpoint 

sustainably grown sugar in the supply chain, 

where it came from and who grew it.

This technology would provide assurances 

around the sustainability of our sugar and ensure 

cane farmers using sustainable practices can 

attract a premium price for their product.

Because the demand for sustainably produced 

food continues to grow this project will help to 

increase exports and help gain better access to 

markets to capitalize on our important free trade 

agreements.
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หุ่นยนต์ก�าจัดวัชพืชพันธุ์ ใหม่  
ความท้าทายใหม่ของวงการเคมีเกษตร
New Breed Robots Fight Weeds in Challenge  
to Agrochemical Giants

หุ่ นยนต์ก�ำจดัวชัพชืพลงังำนแสงอำทติย์แบบใหม่
ทีม่ลีกัษณะคล้ำยกบัล้อเลือ่นสำมำรถสแกนแถว

และแถวของพชืด้วยกล้องถ่ำยรปูและจับวัชพืชด้วย
เจ็ตของของเหลวสฟ้ีำทนัททีีม่กีำรระบุ ของเหลวจะ
ถกูแทนท่ีด้วยสเปรย์ฆ่ำวชัพชืทนัทท่ีีกำรทดสอบครัง้
สดุท้ำยเสรจ็สิน้

A  new solar-powered weed killer robot, 
that looks like a table on wheels can 

scan rows and rows of crops with its camera and 
zaps weeds with jets of blue liquid as soon as 
they are identified. The liquid will be replaced 
by a weed killer spray as soon as final tests are 
complete.

This is a new breed of AI weeders that could 
disrupt the $100 billion pesticides and seeds 
industry by reducing the need for herbicides 
and modified crops. “Some of the profit pools 
that are now in the hands of the big agrochemical 
companies will shift, partly to the farmer and partly 

นีค่อืสายพนัธ์ุใหม่ของวัชพืช AI ท่ีสามารถท�าลาย
พืชก�าจัดศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ์มูลค่า 100 พันล้าน
เหรยีญโดยการลดความจ�าเป็นในการใช้สารเคมีก�าจดั
วชัพชืและพืชดดัแปลง “สระว่ายน�า้ก�าไรบางส่วนทีอ่ยูใ่น
มอืของ บรษิทั เคมกีารเกษตรรายใหญ่จะเปล่ียนไปส่วน
หนึง่ไปยงัชาวนาและอกีส่วนหนึง่เป็นของผูผ้ลติอุปกรณ์” 
Cedric Lecamp ผูบ้รหิารกองทนุพคิเกต็ - โภชนาการ
มลูค่า 1 พนัล้านเหรยีญท่ีลงทนุใน บรษิทั ต่างๆกล่าว 
ห่วงโซ่อปุทานอาหาร

แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่
เคร่ืองหมายดงักล่าวจะเปลีย่นไปจากวธิกีารมาตรฐานของ
การผลิตพืชเป็นวธิกีารจากพชื ecoRobotix ผูพ้ฒันาหุน่
ยนต์นกัฆ่าวชัพชืเชือ่ว่าการออกแบบสามารถลดปรมิาณ
การใช้สารก�าจดัวชัพชืเกษตรกรได้ถงึ 20 เท่า

Blue River ซึง่เป็น บริษทั ในเครือของ Deere 
และ Co ทีซ่ือ้มาเมือ่ปีทีแ่ล้วได้พฒันาเครือ่งแยกความ
แตกต่างของวัชพชืโดยใช้กล้องบนเครือ่งบนิและสารเคมี
ก�าจดัวัชพืชในกรณทีีจ่�าเป็น บริษทั วศิวกรรมเยอรมนั 
Robert Bosch ก�าลงัด�าเนนิการเกีย่วกบัชุดฉดีพ่นทีม่ี
ความแม่นย�าเหมอืนกนั

บรษัิท อืน่ ๆ ทีเ่พิง่เริม่ต้นเช่น Agrointelli ของ
เดนมาร์กก�าลงัท�างานเกีย่วกับเทคโนโลยท่ีีคล้ายคลึงกัน
และแสดงให้เหน็ว่าก�าลงัได้รบัความสนใจอย่างไร ROBO 
Global ซึง่เป็น บรษิทั ทีป่รกึษาทีด่�าเนนิการหุน่ยนต์และ
ดชันกีารลงทนุอตัโนมตัซิึง่ตดิตามโดยกองทนุมลูค่ารวม
กนั 4 พันล้านเหรียญเช่ือว่าการฉดีพ่นความแม่นย�าแบบ
พชืต่อเรอืนจะได้รบัความส�าคญัเท่านัน้

“มเีทคโนโลยมีากมายพร้อมใช้งานแล้ว นีเ่ป็นเพยีง
ค�าถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้วยราคาที่ถูกต้องส�าหรับ
เกษตรกร” รชิาร์ดไลท์บอนด์ซอีโีอของ Robo กล่าวส�าหรบั
ยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟรกิา “ถ้าคณุสามารถลดสาร
เคมกี�าจดัวชัพืชได้ด้วยปัจจยัท่ี 10 ก็จะกลายเป็นเร่ืองที่
น่าสนใจส�าหรับเกษตรกรในแง่ของการผลติ นอกจากน้ี
ยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและทีชั่ดเจนว่าจะเป็นทีน่ยิม
มากถ้าไม่บงัคบัในบางข้ันตอน.”

Jeneiv Shah รองผูจ้ดัการกองทุนอสงัหารมิทรัพย์ 
Sarasin Food & Agriculture ประจ�าปี 212 ล้านเหรยีญ
กล่าวว่าจะท�าให้ธรุกิจเพาะปลกูอาจมีความเสีย่งเนือ่งจาก
เทคโนโลยใีหม่นีเ้ป็นแนวทางทีง่่ายกว่า “ความจรงิทีว่่า 
บรษัิท ทีใ่ห้ความส�าคญักับการไถพรวนและรถไถพรวน
เช่น John Deere ท�าเช่นนีห้มายความว่าจะใช้เวลาไม่
นานก่อนทีเ่กษตรกรผูป้ลกูข้าวโพดและถัว่เหลอืงในมดิเว
สต์ของสหรฐัฯจะเริม่ใช้ความแม่นย�าในการฉดีพ่น”

หุน่นกัฆ่าวชัพชืด้วยความแม่นย�าฉีดพ่นแน่นอนสาเหตุ
ของการกงัวลส�าหรบัยกัษ์ทีม่กีารผกูขาดในสารก�าจดัศตัรู
พืชและเมลด็ดัดแปลงพนัธุกรรม เทคโนโลยใีหม่ไม่เพียง 
แต่มทีางเลอืกทีถู่กกว่า แต่กม็ปีระสทิธิภาพมากข้ึน.

to the equipment manufacturers,” said Cedric 
Lecamp, who runs the $1 billion Pictet-Nutrition 
fund that invests in companies along the food 
supply chain.

Even though the technology is still in the 
initial phase, ot marks a shift from the standard 
methods of crop production to plant-by-plant 
approach. ecoRobotix, the developer of the 
weed killer robot believes that the design can 
reduce the amount of herbicide farmers use 
by 20 times.

Blue River, a Silicon Valley startup bought 
by US tractor company Deere & Co last year has 
also developed a machine to distinguish weeds by 
using onboard cameras and squirt herbicides only 
where necessary. German engineering company 
Robert Bosch is also working on a similar precision 
spraying kits.

Other startups like Denmark’s Agrointelli 
are also working on similar technology and 
show how it is gaining traction. ROBO Global, 
an advisory firm that runs a robotics and  
automation investment index tracked by 
funds worth a combined $4billion, believes 
plant-by-plant precision spraying will only gain 
importance.

“A lot of the technology is already available. It’s 
just a question of packaging it together at the right 
cost for the farmers,” said Richard Lightbound, 
Robo’s CEO for Europe, the Middle East, and Africa. 
“If you can reduce herbicides by the factor of 10 it 
becomes very compelling for the farmer in terms 
of productivity. It’s also eco-friendly and that’s 
clearly going to be very popular, if not compulsory, 
at some stage.”

Jeneiv Shah, deputy manager of the $212 
million Sarasin Food & Agriculture opportunities 
fund said that it will put crop business could be 
at risk as the new technology provides a simpler 
solution. “The fact that a tractor and row-crop 
oriented company such as John Deere did this 
means it won’t be long before corn or soybean 
farmers in the U.S. Midwest will start using 
precision spraying.”

The weed killer robot, with its precision 
spraying definitely a cause for worry for the  
giants that have a monopoly in the pesticides and 
genetically modified seeds. The new technology 
not only offers a cheaper alternative, it is much 
more efficient.
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ecoRobitx weeder uses precision spraying.

The prototype of an autonomous weeding machine by Swiss start-up ecoRobotix. 
AI and automation is set to disrupt the global pesticides market. Source: Denis 

Balibouse/Reuters
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กลุม่พนัธมิตรน�า้ตาลโลก เตอืนเร่ิมมนี�า้ตาล 

ได้รบัการอดุหนุนส่งออกสูต่ลาโลก
Global Sugar Alliance Raises Alarm 
as Subsidised Sugar Exports Start 
to Flood World Market

ก  
ลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน�้าตาลโลก 
(Global Sugar Alliance : GSA) เรียกร้องให้

อินเดีย ปากีสถาน และสหภาพยุโรป (EU) ปฏิบัติตามที่
ตกลงไว้ เพ่ือยุติการด�าเนินการใดๆ อันเป็นการบิดเบือน
ตลาดน�้าตาลโลก

กลุ่มพันธมิตรน�้าตาลโลก เตือนรัฐบาลปากีสถาน และอินเดีย ที่ใช้กลไกใน
การสนับสนุนการส่งออกน�า้ตาลและขอให้ประเทศทัง้สองปฏบิตัติามข้อตกลงองค์กร
การค้าโลก(WTO) เพื่อยุติการอุดหนุนการส่งออกน�้าตาล

Warren Males เลขานุการกลุ่ม GSA และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของสมาคม
ผู้ปลูกอ้อย (CANEGROWERS) ออสเตรเลีย ย�้าว่า “น�้าตาลส่งออกจ�านวนมาก
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปากีสถาน และการอุดหนุนจากอินเดีย ส่งผลให้
ราคาน�้าตาลโลก (ICE # 11) ในปี 2561 ลดลงประมาณ 20% สู่ระดับที่ไม่เคย
มมีาก่อน นบัตัง้แต่โครงการอุดหนนุการส่งออกน�า้ตาลของสหภาพยุโรป (EU) ถกู
น�าไปสู่การตัดสินของ WTO ให้ยุติการอุดหนุนดังกล่าว เมื่อ 10 ปีที่แล้ว”

“โดยน�า้ตาลท่ีได้รบัการอดุหนนุจากปากสีถานได้ส่งออกสูต่ลาดโลก และจาก

การคาดการณ์ว่าน�า้ตาลอกีเป็นจ�านวนมากทีอ่นิเดยีจะให้การอดุหนนุการส่งออก ส่ง
ผลให้ราคาตลาดโลกเกดิความผนัผวน และลดลงต�า่กว่าระดบัต้นทนุการผลติของผู้
ผลิตน�้าตาลทรายดิบและอ้อยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก” 

“สมาชิกกลุ่มพันธมติรน�า้ตาลโลก ขอให้อนิเดยี และปากสีถาน ด�าเนนิการปฏรูิป
ระบบน�้าตาลครั้งใหญ่ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยต้องยุติการบิดเบือนตลาด 
และการช่วยเหลอืโดยรฐัแก่ภาคการผลติอ้อยและน�า้ตาลนัน้ เนอนัตรายต่อความอยู่
รอดและความยัง่ยนืของอตุสาหกรรมน�า้ตาลของประเทศดงักล่าวในระยะยาว”

“กลุ่มพันธมิตรน�้าตาลโลก ยังเรียกร้องให้ EU ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ 
WTO และขอให้เลิกการอุดหนุนผลิตและส่งออกน�้าตาลส่วนเกิน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อราคาตลาดโลก” เลขานุการกลุ่ม GSA กล่าวเรียกร้องในที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 ณ นครนิวยอร์ค

การปฏริปูระบบน�า้ตาลของ EU ยงัไม่สามารถลดการอดุหนนุการผลติน�า้ตาล
ส่วนเกิน และยังคงมีการปกป้องตลาดภายใน โดยก�าหนดภาษีน�าเข้าในอัตราสูง 
และปริมาณน�้าตาลส่วนเกินดังกล่าวที่ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการ
ปฏิรูป ก�าลังทดแทนส่วนที่ EU น�าเข้า และถูกผลักให้ส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อ white premium ในตลาด

เช่นเดียวกับผู้อ�านวยการสมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและเอทานอล (UNICA) ของ
บราซิล อย่าง Eduardo de Sousa ที่มองว่าการอุดหนุนการส่งออกน�้าตาลจะต้อง
ยกเลิกในทันทีและกลุ่ม GSA  จะติดตามอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนให้รัฐบาลเพื่อ
ด�าเนินการตามทีจ่�าเป็นในขัน้ตอนต่อไป ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าประเทศเหล่านีจ้ะปฏบัิติ
ตามกฎกติกาขององค์การค้าโลก

“ขณะนี้นักกฎหมายด้านการค้าของเราก�าลังตรวจติดตามระดับการอุดหนุน
ภายในและการส่งออกที่ขัดต่อข้อตกลงดับเบิลยูทีโอของประเทศเหล่านี้และตลาด
น�้าตาลโลกได้รับผลกระทบจากมาตรการบิดเบือนทางการค้าเป็นเวลานานแล้ว ซึ่ง
ที่ผ่านมากลุ่มจีเอสเอได้เคยแสดงความกังวลต่อการอุดหนุนดังกล่าวมาโดยตลอด” 
ผู้อ�านวยการสมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและเอทานอลบราซิลกล่าวย�้าทิ้งท้าย

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ 
จ�ากดั (TSMC) กล่าวว่า “ตามเจตนารมณ์ของท่ีประชุมระดบัรฐัมนตรว่ีาการค้าของ 
WTO ณ กรุงไนโรบี เพื่อที่จะยกเลิกการอุดหนุนการส่งออก กลุ่มพันธมิตรน�้าตาล
โลกจึงเรียกร้องนายกรัฐมนตรีของปากีสถานและอินเดีย พิจารณาด�าเนินการตาม
ข้อตกลง เพื่อยุติการบิดเบือนทางการค้าที่สนับสนุนโดยรัฐ”

Sandra Marsden ประธานสถาบันน�้าตาลแคนาดา เห็นว่า “การปรับปรุง
เงื่อนไขทางการค้าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศได้รับประโยชน์ และการบิดเบือนทางการ
ค้าใดๆ จะต้องไม่อนุญาตให้มีอีกต่อไป”

อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2559 ประเทศไทยได้ถูกบราซิลยื่นฟ้องร้องต่อองค์การ
การค้าโลก กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน�้าตาลจนกระทบต่ออุตสาหกรรม
น�้าตาลทรายโลก ต่อมาไทยส่งผู้แทนไปเจรจาจนได้ข้อสรุปในการปรับโครงสร้าง
อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลใหม่ไปสูก่ารลอยตวัโดยไม่มกีารอดุหนนุจากรฐั พร้อม
ผลกัดนัให้ร่างพระราชบญัญัติอ้อยและน�า้ตาลทรายฉบับใหม่ท�าให้บราซลิพอใจและ
ถอนฟ้องในที่สุด.
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กำรผลิตและกำรอุดหนุน
ปำกีสถำน
• ในปี 2016/17 ปากสีถานเป็นประเทศผูบ้ริโภคน�า้ตาลรายใหญ่อันดบั 8 ของ 

โลก (5.5 ล้านตันต่อปี) และเป็นผูผ้ลติน�า้ตาลอนัดบัที ่7 ของโลก
• รายงานข่าวล่าสุด ระบุว่า ปากีสถานจะผลิตน�้าตาลได้ 7.5 เมตริกตันในปี 

2017/18 เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2016/17
• รฐับาลปากสีถานให้มาตรการสนบัสนนุต่างๆ เช่น ประกันราคาอ้อย ก�าหนดภาษี

น�าเข้าน�า้ตาลที ่40% อดุหนนุค่าขนส่งและค่า Freight ในการขนส่งภายในประเทศ 
ลดภาษส่ีงออก และก�าหนดโควตาส่งออกจ�านวน 2.3 ล้านตันใน 2017/18

อินเดีย
• ในปี 2016/17 อนิเดียเป็นประเทศผูบ้รโิภคน�า้ตาลรายใหญ่ทีส่ดุของโลก (26.7 

ล้านตันต่อปี) และเป็นผู้ผลติน�า้ตาลอนัดบัสองของโลกรองจากบราซลิ

• รายงานข่าวจากสือ่ล่าสดุระบวุ่า ในปี 2017/18  อนิเดยีจะผลิตน�า้ตาลได้ 31.5 

ล้านตัน เพิม่ขึน้ 55% จากปี 2016/17

• รฐับาลอนิเดียประกาศก�าหนดให้โรงงานน�า้ตาลส่งออกน�า้ตาลจ�านวน 2 ล้านตัน เพือ่

ลดปรมิาณคงเหลอื และสนบัสนนุราคาน�า้ตาลในประเทศ โดยมมีาตรการอดุหนนุ 

ประมาณ 0.82 USD/ตนัอ้อย หรอื 237 ล้านเหรยีญ/ปรมิาณอ้อย 280 ล้านตัน

สหภำพยุโรป(EU)
• ในปี 2016/17  EU เป็นผูบ้รโิภคน�า้ตาลรายใหญ่อนัดบัสองของโลก (18.5 ล้าน

ตนัต่อปี) และเป็นผูผ้ลิตน�า้ตาลอันดบัสามของโลก

• จากรายงานของคณะกรรมาธกิารยโุรป EU มกีารก�าหนดปรมิาณการผลติน�า้ตาล

ที ่20.9 ล้านตนัในปี 2017/18 เพิม่ขึน้ 25% จากปี 2016/17 ซึง่ในเวลาเพียง

หนึง่ปี EU ได้เปลีย่นจากการเป็นผู้น�าเข้ามาเป็นผูส่้งออกน�า้ตาลทรายขาวสุทธิ

• EU ยกเลกิระบบโควต้าผลิตน�า้ตาลภายในกลุ่ม เมือ่เดือนตลุาคม 2560 แต่ยงั

คงมาตรการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนทางการค้าในรูปแบบ Direct payment 
subsidies.

The Alliance reminded the Pakistani and Indian governments to 

reconsider their use of artificial support mechanisms to export sugar, and 

to fully comply with their international commitments undertaken in the 

World Trade Organisation (WTO) and not export subsidised sugar.

“Fuelled by a glut of government supported sugar originating from 

Pakistan, and the threat of subsidised Indian sugar exports, the world 

sugar (ICE #11) has dropped 20 per cent so far in 2018 to a level not seen 

since the EU sugar export subsidy program was brought into alignment 

with its WTO obligations a decade ago”, said Global Sugar Alliance 

Secretary and CANEGROWERS Head of Economics Warren Males.

 “Subsidised Pakistani sugar is already flowing onto the world market 

and significant volumes of subsidised Indian exports are expected to 

commence soon”, he said. This has driven the market to unsustainable 

levels, well below the costs of production for even the most efficient global 

raw sugar and sugarcane producers.”

Global Sugar Alliance Members are seeking a serious commitment 

from India and Pakistan to a major reform agenda over the medium to 

long term.  Market distortions must cease; the government assistance 

provided to sugarcane and sugar productions sectors is detrimentally 

affecting the long-term viability and resilience of the domestic sugar 

industries in these countries.

The Global Sugar Alliance also called on the European Union to 

abide with its WTO commitments and eliminate the adverse effects of 

substantial sugar over-production and exports caused by its subsidy 

programmes.

EU sugar market reforms have failed to eliminate surplus sugar 
production that is being sustained by subsidies and protected by high 
import tariffs.  This surplus is approaching the level that existed prior 
to the reforms. It is displacing imports of sugar into the EU market and, 
through substantially increased exports, depressing the world white 

premium.

 “There must be no exports of the subsidised sugar”, said Eduardo de 
Sousa, Executive Director, UNICA.  “The Global Sugar Alliance Members 
will be closely monitoring developments and encouraging our governments 

to take all necessary steps to ensure compliance with WTO rules.”

The degree to which current and proposed domestic support 
programs and export subsidies contravene WTO rules is currently a 

focus for trade lawyers.

The sugar market has long been plagued by distortive government 
interference. The Global Sugar Alliance has previously expressed concern 

about sugar subsidies.

Vibul Panitvong, Chairman of the Executive Board, Thai Sugar 
Millers Corporation said, “In the spirit of the decision taken at the 
Nairobi WTO Ministerial meeting to end export subsidies, Global Sugar 
Alliance members called on the Pakistani and Indian Prime Ministers 
to commitment unequivocally to the elimination of trade distorting 

government assistance.”

 “Improved trading conditions are in everyone’s interests.  Trade 
distorting subsidies must not be allowed to prevail,” said Sandra Marsden, 
President of the Canadian Sugar Institute.

Production and Subsidies
Pakistan
• In 2016/17, Pakistan was the world’s eighth largest sugar consumer (5.5 

mt demand/year) and the world’s seventh biggest sugar producer.
• Recent media reports suggest that Pakistan is set to produce 7.5 mt 

in 2017/18 (a 6 percent increase on 2016/17).
• The Pakistani government has adopted a number of measures such 

as guaranteed minimum prices for sugarcane, a sugar import tariff of 
40 percent, subsidized transport costs and domestic freight, reduced 
export taxes, and a 2.3 mt export quota for 2017/18.

India
• In 2016/17, India was the world’s top sugar consumer (26.7 mt demand/

year) and the world’s second biggest sugar producer after Brazil.
• Recent media reports suggest India is set to produce 31.5 mt of sugar 

in 2017/18 (a 55% increase on 2016/17).  
• The Indian government recently mandated their sugar mills to export 

2 mt of sugar, to lower inventories and to support local prices.  The 
support package equates to approximately US$ 0.82 per tonne of cane 
or US$237 million on 280 million tonnes of cane.

European Union
• In 2016/17, the EU was the world’s second largest sugar consumer (18.5 

mt demand/year) and the world’s third biggest sugar producer.
• The European Commission reports that the EU is set to produce 20.9 

mt of sugar in 2017/18 (a 25% increase on 2016/17). In just one year, 
the EU has shifted from being a net importer to a net exporter of 
white sugar.

• The EU dismantled its domestic quota system in October 2017 but 
has maintained trade distorting domestic support in the form of direct 
payment subsidies..

กลุม่พนัธมติรน�า้ตาลโลก เตอืนเร่ิมมนี�า้ตาล 

ได้รบัการอดุหนนุส่งออกสูต่ลาโลก

Cover Story

Sugar Asia Magazine 23

M 
eeting in New York on May 8, the Global 
Sugar Alliance called on India, Pakistan 

and the European Union to abide by commitments 
they had made to end practices which distort the 
world sugar market.



Sabai Thai: The World’s First 2.4G Driverless 
Cane Harvester 

“สบายไทย” รถตัดอ้อย ไร้คนขบั ควบคมุไร้
สาย 2.4 G. คิดค้นโดยคนไทย หนึง่เดียวในโลก

นักคิดค้นหนุ่มไทยกล่าวว่า จะเห็นได้ว่าวันนี้ประเทศไทยบ้านเรามีรถตัด
อ้อยใช้งานกันอยู่ประมาณ 3,000 คัน ไม่พอต่อความต้องการ เพราะปริมาณแค่
นี้รองรับพื้นที่ปลูกอ้อยได้แค่ 30% เท่านั้น และส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ 
การออกแบบไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่บ้านเรา

นายบญุฤทธิ ์ สวุรรณสาร อายุ 59 ปี อดตีวิศวกรสร้างโรงกลัน่วางท่อน�า้มนั
กลางทะเล ซึง่เป็นผูอ้อกแบบและสร้างรถตัดอ้อย แฮนด์เมด แบบไร้คนขบัจนส�าเรจ็ 
ได้เปิดเป็นศนูย์ทดลองสร้างรถตดัอ้อยและศนูย์ซ่อมดูแลเครือ่งจกัรกล ทีบ้่านเลขที่ 
157/1 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และเพื่อเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้
เรียนรู้ระบบ เพื่อจะได้ซ่อมเอง และหากรถรุ่นเก่าหมดสภาพไป เกษตรกรจะได้มี
รถที่มีเทคนิคใหม่ๆ ไว้ใช้งาน

ซึ่งในไร่อ้อยต่างประเทศมีการปรับสภาพพื้นที่ให้ราบเรียบ เอารถจักรกลไป
ใช้งานจึงลื่นไหล ไม่ค่อยมีปัญหา ต่างกับบ้านเรา ไร่อ้อยไม่ราบเรียบ สูงต�่าวิ่งไป
จึงโยกเยกโคลงเคลง กระโดดไปมา ส่งผลให้ตัวถังบิดตัว แตกร้าว และที่ส�าคัญ
ราคาคันละประมาณ 13 ล้านบาท แต่รถต้นแบบท่ีตนเองสร้างข้ึนนี้ ราคาไม่ถึง 
6 ล้านเท่านั่น

รถตดัอ้อยตวัน้ี มกีารทดสอบใช้รถลยุตดัอ้อยในไร่เกษตรกรมาแล้วถงึ 11,000 
ตัน ทั้งในกลางวันและกลางคืน ผลประสิทธิภาพการท�างานดีกว่ารถที่ซื้อจากต่าง
ประเทศอย่างมากและที่ส�าคัญราคาถูก เปลี่ยนง่าย เสียซื้อใหม่ได้เลย

“รถตัดอ้อยต่างประเทศ ราคาราว 13 ล้านบาท แต่ไทยประดิษฐ์คนันีแ้ค่ 6 ล้าน

นำยบุญฤทธิ์  สุวรรณสำร 
ผู้ออกแบบและสร้ำงรถตัดอ้อย แฮนด์เมด แบบไร้คนขับจนส�ำเร็จ

จ  
ากนโยบายผลักดันของรัฐบาล ในการบริหารพื้นที่
เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปล่ียนพื้นที่ปลูกข้าว

ที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งอ้อยเป็นพืช
เศรษฐกิจที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร่นา
เป็นไร่อ้อย โดยโรงงานน�้าตาลทรายก็เตรียมพร้อมที่จะพัฒนา
และขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับกับปริมาณผลผลิตอ้อยที่
เพิ่มขึ้น พื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยทั่วประเทศไทย ปัจจุบันราว 10 ล้าน
กว่าไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงานมี 9 ล้านไร่
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รถตัดอ้อย ”สบายไทย” ประหยัดน�้ามันกว่ารถต่างประเทศถึง 200 ลิตรต่อวัน



T 
he government’s zoning policy encourages rice 
farmers in areas that do not lend themselves 

to rice cultivation to grow industrial cane instead. 
In response, sugar mills are also ready to expand 
their capacity to accommodate any increase in cane 
production. In Thailand, approximately 10 million 
rai is currently dedicated to cane cultivation, with 
nine million rai devoted to industrial cane. 

บาท รถนอกถ้ารื้อสายไฟออกมาก็ได้เป็นเข่ง และแพงมาก ชุดหนึ่ง 3-4 หมื่นบาท 
แต่สายไฟของเราแทบไม่มี เพราะใช้ระบบไร้สาย ส่วนกล่องสมอง ECU รถนอกก็ 
2-3 แสนบาท แต่ของเรา ECU ไร้สาย แค่ 5,000 บาท ส่วนตวัลกูทีรั่บค�าสัง่ท�างาน
ก็แค่ตัวละ 800 บาท เจ้าของรถถอดเปลี่ยนเองได้เลย” นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า

อดตีวศิวกรสร้างโรงกลัน่วางท่อน�า้มนักลางทะเล เผยวา่ ก่อนหน้าจากตดัสนิ
ใจมาคิดค้นรถตัดอ้อย ได้เห็นสายไฟฟ้าระบบของรถตัดอ้อยยุ่งยากมาก ซ่อมยาก 
ระบบไฮโดรลิคละเอียดอ่อน จุกจิก จึงคิดว่าน่าจะใช้ระบบไร้สาย ซึ่งปัจจุบันการ
ประมวลผลชัดเจน และควบคุมได้ง่าย โดยเร่ิมใช้เวลาสร้างนาน 6 เดือน สร้าง
เครื่องไปพร้อมกับการค้นหาอะไหล่ที่เหมาะสม และมีทีมช่างชาวสุโขทัย 10 คน 
ร่วมพัฒนาไปด้วยกันจึงส�าเร็จเป็น รถตัดอ้อย ”สบายไทย” เหตุผลในการใช้ชื่อนี้ 
เพราะว่าต้องการใช้ความรู้ที่ตนเองมี สร้างรถต้นแบบให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยไทย 
ได้สบายขึน้ และเพือ่ผลผลติทีด่ข้ึีน ให้เกษตรกรไทยไม่ต้องแบกภาระมากมาย

รถตัดอ้อย ”สบายไทย” ถือเป็นรถตัดอ้อยออกแบบได้ดีที่สุดในโลก ไม่ว่าจะ
ให้คนน่ังขับเอง หรือบังคับด้วยชุดควบคุมไร้สาย ก็ท�างานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มี
ข้อบกพร่อง ที่ส�าคัญประหยัดน�้ามันกว่ารถต่างประเทศถึง 200 ลิตรต่อวัน ส่วน
ใบมีดกงจักรก็จะไม่คั้นน�้าอ้อยที่หน้ามีดสับท่อน ท�าให้ลดอัตราสูญเสียน�้าอ้อยและ
น�้าหนักของอ้อยได้เยอะมาก

ส่วนรถตัดอ้อยคันที่สองที่ก�าลังสร้าง ปัจจุบันแล้วเสร็จไป 90 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นการสร้างโดยเอาข้อดีของรถตัดอ้อยจากอเมริกาและออสเตรเลียรวมไว้ด้วย
กัน ท�าให้โครงสร้างรถแข็งแกร่งทนทานกว่าเดิม ระบบไม่ซับซ้อน อะไหล่ถูก หา
ง่าย ช่างใกล้บ้านก็ซ่อมได้ และที่เหนือชั้นกว่ารถต่างประเทศ คือ เกียร์ตัดโคนจะ
นัง่หน้าดินเวลาล้อหน้าลงหลมุ มีดตดัโคนไถไปไม่สามารถจะแทงรือ้ตออ้อยพนัธุไ์ด้ 
ชาวไร่ไม่ต้องมานั่งซ่อมอ้อยอีกต่อไปแล้ว

นายบญุฤทธิ ์กล่าวอกีว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนารถคันน้ีจนไม่ต้องใช้คนขบั 
เพราะกล่องสมองคอมพวิเตอร์บนรถเป็นระบบโดรน สามารถเปิดรบัพกิดัดาวเทยีม 
ให้เดินตัดอ้อยเองได้ คนควบคุมมีหน้าที่เพียงแค่คอยระวังไม่ให้รถล้มเวลากลับรถ
ตรงหัวร่องที่มีหลุม และระวังไม่ให้อ้อยร่วงจากรถบรรทุกเท่านั้น

นายบุญฤทธ์ิกล่าวต่อว่า อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนต่อยอด เช่นการ
ให้ดอกเบ้ียต�่า เพ่ือเป็นนวัตกรรมการเกษตรเครื่องจักกล ไร้คนขับสุดยอดรถตัด
อ้อย ระบบไร้สาย 2.4 G ควบคุม ใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟเรด้าร์  สามารถยก
กล่องควบคุมมาไว้บนรถปิคอัพ แล้วบังคับตัดจากภายนอกรถ ตัดได้ไกลถึงระยะ
ทาง 3 กิโลเมตร.
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The Thai inventor said that there are only about 3,000 harvesters 
currently in use across Thailand, a meager number compared to the 
demand that is only sufficient for 30% of the country’s entire cane cultivation 
area. In addition, most of them are imported, which means that they 
have not been designed specifically for Thailand’s plantation terrain. 

Mr. Bhunyarit Suwanasarn, 59, a former underwater pipeline engineer, 
successfully designed and created a driverless cane harvester. He also 
open a cane harvester assembly and maintenance center at House No. 
157/1 Moo2, Nai Muang Sub-district, Sawankhalok District, Sukhothai, in 
the hope of teaching others to repair their own harvesters and give them 
access to a new model with additional functions when their existing ones 
are no longer usable.

As cane plantations abroad are flattened before the cultivation, cane 
harvesters can operate smoothly. However, in Thailand, the plantations are 
not prepared in the same manner, and the resulting ridges and trenches 
often cause cane harvesters to jerk up and down, which eventually warps 
or cracks the chassis. More importantly, this invented model costs only 
a little under six million baht, compared to the whopping 13 million baht 
for an imported cane harvester.

This machine has been tested in actual harvesting of over 11,000 
tons of cane both during the day and at night. The test has shown that 
the new model is not only cheaper but also more efficient than imported 
counterparts. In addition, it is much easier to acquire one if the existing 
machine breaks down. 

“An imported cane harvester usually costs around 13 million baht, 
while this Thai invention costs only six million baht. Also, an imported one 
packs unnecessary coils of wires inside that would sell for 30,000-40,000 
baht, but there are barely any wires in this model because it uses a wireless 

system. Our ECU is also wireless and costs only 5,000 baht, as opposed 
to 200,000-300,000 baht. Similarly, the input unit is only 800 baht, and 
machine owners can replace it by themselves,” said Bhunyarit.

The former engineer revealed that he decided to come up with this 
invention after seeing a jumble of wires inside a cane harvester, which 
contained a sensitive and fuzzy hydraulic system and was difficult to 
repair. Opting for a wireless system, which offered a clear processing 
ability and easy control, it took him and his team of 10 mechanics in 
Sukhothai six months to find suitable parts and eventually gave birth to 
‘Sabai Thai,’ (Convenience for Thais) a name he said was inspired by his 
wish to use this knowledge to improve the quality of life of Thai cane 
farmers and enhance their cane productivity.

‘Sabai Thai’ might be just the best-designed cane harvester in the 
world. It operates perfectly with a driver or via a remote control system 
and saves as much as 200 liters of fuel compared to foreign models. Also, 
the blades do not leave bruises, which helps reduce loss of cane juices 
and improve cane weight.

The second machine is being assembled and is 90% completed at the 
moment. Bringing together the strengths of the American and Australian 
cane harvesters, this model will be more durable and have a simple system, 
with parts that can be easily acquired and replaced for farmers. In 
addition, the blade gear will remain above the ground when the harvester 
drives into a ditch, preventing the blades from accidentally running into 
the planted ratoons and saving the time needed to replant them.

Bhunyarit added that the harvester will be developed to be completely 
driverless. The ECU will contain a drone system that receives satellite  
coordinates and operates independently, with users supervising from afar 
to prevent the machine from toppling over when it makes a U-turn at the 
end of a trench and to ensure that harvested cane does not fall off.

He also expressed his wish to see governmental support, such as in 
the form of low interest, so that he could develop a 2.4G driverless cane 
harvester that can be controlled remotely with microwave radar from a 
control box on a pickup truck located as far as three kilometers away.
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หากพูดถึงความยาวนานของประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกใน
อุตสาหกรรม แฮกก์ลุนด์ทราบถึงความท้าทายเหล่านี้เป็นอย่างดี และได้
พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกทีพ่ร้อมสรรพอนัล�า้สมยั ทีจ่ะช่วยผูป้ระกอบ
การโรงงานน�้าตาลปรับปรุงเครื่องจักรของตัวเองเหมาะสมกับสภาพ และ
เพิ่มผลผลิตออกมาให้ได้มากที่สุด

ดงันัน้ในฉบับนี ้คณุเฟรดรกิ ธอร์ส ผูจ้ดักำรแฮกก์ลุนด์ โปรดกัส์แอนด์ 
โซลูชันส์ ในเครือบ๊อช เรก็ซ์รอ็ธ ประเทศไทย สปป.ลาว และพม่า จะมานัง่กบั
เราพร้อมให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีบ่ริษทัรายนีเ้สนอสูต่ลาด 
และกลยทุธ์ท่ีท�าให้บรรดาโรงงานน�า้ตาลในประเทศไทยต้องเรยีกใช้บรกิาร

เ  
มื่อฤดูกาลคั้นอ้อยมาถึง โรงผลิตน�้าตาลจะเสียเวลา
ไปสักนิดเดียวไม่ได้ และเพื่อรับประกันว่า โรงงาน

เหล่าน้ีจะสามารถใช้เวลาให้น้อยที่สุด ประสิทธิภาพและ
ความน่าไว้วางใจของเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด

แฮกก์ลุนด์ โปรดักส์ แอนด์ โซลูชันส์ พร้อมสนับสนุน
อุตสาหกรรมน�้าตาลไทย

ตั้งแต่ปี 2551 แฮกก์ลุนด์ โปรดักส์ แอนด์ โซลูชันส์ (Hagglunds 
Products and Solutions) ได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของบ๊อช เร็กซ์ร็อธ ดัง
นั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างใน
ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกแฮกก์ลุนด์ของเรายัง
เหมาะต่ออุตสาหกรรมน�้าตาลและโรงงานน�้าตาล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ี
เป็นจุดแข็งในประเทศไทย

เรายงัต้องการเป็นหุน้ส่วนระดบัโลกของคณุ ทีม่าพร้อมการสนบัสนนุ
ด้านการขายและบริการในพื้นที่ที่สุดในประเทศไทย ส่วนโซลูชันตัวขับ
มอเตอร์โดยตรง (Direct Drive) ของเราไม่จ�าเป็นต้องใช้เฟืองทดหรอืแท่น
มอเตอร์มาเสรมิ แต่เป็นโซลูชนัท่ีได้รบัการยอมรบัอย่างล้นหลาม สามารถ
ไว้วางใจได้ และมาในรูปแบบถอดประกอบได้ จึงสามารถปรับให้รุ่นใหม่ 
และเปลี่ยนให้ทันสมัยทีละส่วนๆ 

โครงการส�าคัญของเราแผ่ขยายไปทั่วโลก

ในฐานะซัพพลายเออร์หลักระดับโลก ที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์
การยกระดับโรงงานน�า้ตาลทัว่โลกอย่างยาวนาน เราจงึมโีครงการมากมาย 
ตวัอย่างเช่น เราได้ตดิตัง้ตวัขบัมอเตอร์แบบหมนุอิสระ หรือ ไอดอีาร์ ไดรฟ์  
(IDR Drive) ในโรงงานน�า้ตาลแห่งหน่ึงในสหรฐัเมือ่ปี 2550 ซึง่ยังท�างาน
ได้ดีเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ ในพื้นที่อ่ืนของโลก อาทิ บราซิล 
อินโดนเีซีย เวียดนาม และฟิลปิปินส์ เรากป็ระสบความส�าเรจ็อย่างด ีไม่ใช่
แค่นั้น เรายังมีผลงานที่ดีกับลูกค้าหลายราย ตัวอย่างเช่น อูซินา แฟร์ฮา
รี, ซานตา อิซาเบล และวิกตอเรีย มิลลิง

เตรียมพบกับมอเตอร์ ซีบีเอ็ม ของแฮกก์ลุนด์
มอเตอร์ ซบีีเอม็ ของแฮกก์ลนุด์ (Hagglunds CBm motor) มนี�า้หนกั

เบา และเป็นมอเตอร์ลูกสูบเรเดียลไฮดรอลิกที่ทรงพลังด้วยการออกแบบ
ที่ไร้ที่ติส�าหรับอุตสาหกรรมน�้าตาล มอเตอร์ชนิดนี้เหมาะส�าหรับการใช้
งานที่ต้องการแรงบิดสูงแต่ใช้ความเร็วไม่มากเมื่อเทียบกับงานทั่วไป ทั้ง
ให้สดัส่วนแรงบดิต่อน�า้หนกัสงูทีส่ดุในโลก โดยให้แรงบดิได้มากถงึ 6,000 
นวิตันเมตรต่อบาร์ มอเตอร์แฮกก์ลนุด์ของเราจะช่วยปกป้องเครือ่งจักรของ
คณุจากภาระโหลดกะทันหันได้ เพราะมอเตอร์นีมี้แรงเฉือ่ยทีต่�า่มาก

แม้มอเตอร์น้ีเปิดตวัสูต่ลาดตัง้แต่ปี 2555 แต่ได้รบัการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง มอเตอร์แฮกก์ลุนด์ทุกรุ่นของเราเป็นแบบไดเร็กต์ ไดรฟ์ ที่เชื่อม
ต่อโดยตรงกบัเพลาของเครือ่งจกัรส�าหรบัผูบ้รโิภค จงึไม่จ�าเป็นต้องใช้แท่น
มอเตอร์ ไม่ต้องตั้งศูนย์เพลา (alignments) ไม่มีปัญหาด้านน�้าหนัก และ
ไม่มีปัญหาอื่นๆ ตามมา

โซลชูนัทีต่อบโจทย์การใช้งานทกุประเภทของเราเป็นกญุแจ

เพิ่มประสิทธิภาพให้โรงงานน�้าตาล
เมือ่ใช้ผลติภณัฑ์ไอดีอาร์ ไดรฟ์ของเรา ลกูค้าจะสามารถใช้ประโยชน์

จากตัวขับมอเตอร์แฮกก์ลุนด์ ที่ควบคุมแรงบิดได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่เพียง
เท่านั้น ลูกค้ายังปรับความเร็วของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับชนิดอ้อยและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย เท่ากับว่า ลูกค้าของเราสามารถปรับ
เพ่ิมหรอืลดการผลติของตวัเองให้ตรงกบัก�าลงัการผลติและงานทีมี่อยู ่เช่น
เดยีวกบัการลดการใช้พลงังานลง นอกจากนี ้ด้วยตวัควบคมุการท�างานแบบ
ครบวงจรของเรา ระบบจะท�าให้ลูกค้าสามารถควบคุมแรงดนัได้รวดเร็วอย่าง
ยิ่ง ซึ่งระบบน้ีเองสามารถตรวจจับได้ว่ามีแรงบิดมากเกินไปหรือไม่ หาก
ตรวจพบจะลดความเร็วได้โดยตรง จดุน้ีเองทีช่่วยลดการท�างานจนสดุก�าลงั
ของระบบโดยไม่จ�าเป็นลง และช่วยลดแรงเค้นของเครื่องจักรได้ด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น เอกสารวิจัยและพัฒนาฉบับหนึ่งจากสมาคมน�้าตาล
ออสเตรเลยี ระบวุ่า การน�าเฟืองตวัเลก็ส�าหรับเคร่ืองคัน้อ้อยแบบเก่าออกไป 
จะท�าให้ประสิทธิภาพของเครื่องคั้นน�้าตาลเพิ่มขึ้นประมาณ 8-10%

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระดับปฏิวัติวงการส�าหรับการสกัด
น�้าตาลจากอ้อย

ตวัขบัมอเตอร์แบบหมนุอสิระ (Independent Roll Drive (IDR)) เป็น
ตัวขับมอเตอร์ส�าหรับเครื่องคัน้ที่ล�้าหนา้ที่สุดของเรา ตัวขบัมอเตอร์ชนิดนี้
มอบความยืดหยุ่นขั้นสุดให้กับลูกค้าของเรา เนื่องจากการหมุนแต่ละครั้ง
จะปล่อยแรงบิดและความเร็วการหมุนของตัวเองออกมา และถ้าหากรวม
กับระบบการตรวจสอบแบบพีแอลซี (ตัวควบคุมระบบค�านวณที่ตั้งค่าไว้
ก่อนได้) ลูกค้าของเราจึงสามารถตรวจสอบความหนาแน่นของชานอ้อย
ระหว่างการรีดล�าอ้อย ให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคั้นถูกคั้นอย่าง
ด ีเพือ่ให้สิง่ทีส่กดัออกมามคีณุภาพทีด่กีว่า ต่างจากเครือ่งคัน้รุน่เก่าทีไ่ม่มี
คุณสมบัติเหล่านี้สักเท่าใด

บ๊อช เร็กซ์ร็อธ ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
แฮกก์ลนุด์ อนิไซด์ อนิเทลลเิจนซ์ ซึง่เป็นแพก็เกจผลติภณัฑ์และบรกิาร

ที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานและตัวขับมอเตอร์ มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า แฮกก์ลุนด์ 
ซเีอม็พ ีสิง่นีจ้ะช่วยให้ผูใ้ช้งานตรวจสอบการท�างานของมอเตอร์ได้ตามสภาพ
จรงิ พร้อมกบัข้อมลูการวเิคราะห์ทีล่�า้หน้าและค�าแนะน�าอย่างชาญฉลาด ที่
ช่วยให้คาดคะเนการซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ได้ถกูจดุ และแพก็เก็จนีข้ายพ่วงกบั
สญัญาการบริการ ดงัน้ัน เม่ือมีระบบน้ีอยูใ่นมือ ลกูค้าจะเหน็ดชันีชีวั้ดความ
สมบรูณ์ของเครือ่งจกัร ทีแ่สดงผลการวิเคราะห์สภาพการท�างานของระบบ
ทีช่าญฉลาดและอ่านค่าได้ง่ายๆ ไม่ใช่แค่นัน้ ลกูค้ายงัจะได้รบัรายงานจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการของแฮกกล์ุนด์ และสามารถวางแผนการซอ่มบ�ารงุ
อย่างเต็มรูปแบบล่วงหน้าเป็นประจ�าด้วย แน่นอนว่า ผู้ที่ใช้งานระบบนี้ ก็
จะได้รบัข้อมูลเหล่านี ้ซีง่ระบุชดัเจนในสญัญาการบรกิารแล้ว ทัง้ยงัระบใุน
สัญญาอีกว่า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่น�าไปแบ่งปันให้กับบุคคลที่สาม เราเชื่อว่า
นี่จะเป็นโซลูชันอันชาญฉลาด ที่จะน�าไปสู่การปรับระบบของเราไปใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมกับโรงงานน�้าตาลอย่างแท้จริง

แฮกก์ลนุด์ ซเีอม็พี ได้ปล่อยออกสู่ตลาดเมือ่ปีทีแ่ล้ว และท่ีผ่านมา เรา
มียอดขายระบบนี้ประมาณ 100 ครั้งทั่วโลก ขณะที่เสียงตอบรับ ก็เผยว่า
ท�างานได้อย่างดมีาก นีจึ่งเป็นระบบทีผู้่ใช้งานควรพจิารณาน�าไปปรบัใช้

กลยุทธ์เชิงรุกจ�าเป็นต่อการปรับปรุงโรงงานน�้าตาล
การปรับปรุงโรงงานน�้าตาลไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เราจ�าเป็นต้องมี

ข้อมูลเก่ียวกับสิง่ทีผู่บ้ริโภคของเราให้ความส�าคัญเสมอ ขณะทีอ่งค์ความรู้
เก่ียวกับการใช้งานอันยอดเย่ียมของเรา และทีมงานระดบัโลกและท้องถ่ิน
ทีแ่ขง็แกร่ง เราจงึออกแบบและปรับปรุงโรงงานน�้าตาลให้เหมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการผลิตทีดี่ทีส่ดุอย่างแท้จริง ถงึอย่างน้ัน เราต้องทราบและเข้าใจ
สิง่ทีล่กูค้าต้องการเสมอ และค้นหาสิง่ท่ีลกูค้าให้ความส�าคัญให้พบ ซึง่ส่ิงนี้
จะเป็นกุญแจท่ีส�าคญัของเรา

ไม่ใช่แค่นัน้ บ๊อช เรก็ซ์รอ็ธ ในฐานะซพัพลายเออร์ด้านเทคโนโลยทีี่
เป่ียมด้วยนวตักรรม ระบบของเราสามารถใช้ระบบตรวจสอบการท�างานจาก
ทางไกล ทีเ่รยีกว่า ไอโอท ี(Internet of Things) 4.0 ทีท่�าให้ผูใ้ช้งานตวัจรงิ
เข้าถงึการท�างานของระบบได้จากส�านกังานใหญ่ เนือ่งจากโรงงานน�า้ตาลส่วน
ใหญ่ตัง้อยู่ในพ้ืนทีท่ีห่่างไกลมาก 
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กลยุทธ์การตลาดที่ดีพาเราไปสู่การเติบโตที่มากขึ้น

รปูแบบธรุกิจของเรา คือ การท�างานใกล้ชดิกบัผูใ้ช้งานตวัจรงิ เช่น
เดียวกับท่ีปรึกษาท่ีดีที่สุดและบรรดาผู้ผลิตสินค้าป้อนสู่ผู้ผลิตอีกราย 
(OEM) สิง่นีส้�าคญัต่อกลยทุธ์ยอดขายและการเติบโตของเรามาก ทกุวนัน้ี  
บ๊อช เร็กซ์รอ็ธ ได้ลงทุนในประเทศไทย เราได้ลงทนุด้านการอบรมเชงิปฏิบัติ
การ (Workshop) เพือ่ให้ใกล้ชดิกับผูใ้ช้งานของเรา เรากก็�าลังทุม่เทท�างาน
เพือ่สร้างความไว้วางใจและความมัน่ใจให้เพิม่มากขึน้ต่อบรกิารซ่อมบ�ารงุ 
ของบ๊อช เรก็ซ์รอ็ธ เพราะเราได้เดนิหน้าพัฒนาทรพัยากรของเราให้ตอบ
สนองความต้องการของลกูค้า

รกัษาสมดลุระหว่างอปุสรรคและโอกาส 

อย่างไรก็ดี แม้ไทยเป็นชาติที่ผลิตน�้าตาลได้เป็นอันดับ 2 รองจาก
บราซลิ แต่โรงงานส่วนใหญ่ในประเทศกลบัมสีภาพดัง้เดมิ ไม่ต่างจากตอน
ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว เนื่องจากการน�าเครื่องจักรใหม่มา
แทนทีต้่องใช้เงนิลงทนุก้อนใหญ่ และเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงาน

ไทยก็เป็นตลาดท่ีน่าสนใจมากจากเศรษฐกิจท่ีเติบโตต่อเนื่อง จึงน่า
สนใจอย่างย่ิงที่จะท�าให้ธุรกิจในไทยของเราเติบโตไปด้วย และผมก็ค่อน
ข้างมั่นใจว่า เราจะบรรลุความส�าเร็จครั้งใหญ่ไปพร้อมกันกับลูกค้าและ
หุ้นส่วนของเรา

โฆษณาส�าคัญ

ไทยมตีลาดทีน่่าสนใจมาก และเราเชือ่ว่า สิง่ทีส่�าคัญอกีอย่างหน่ึง คอื 
การทีล่กูค้าพบว่าเรามีโซลชูนัตัวขบัมอเตอร์ทีด่ ีและมองเหน็เราเป็นซพัพลาย
เออร์ของพวกเขาได้ การเข้าร่วมมหกรรมแสดงสินค้าและผลติโฆษณา จงึเป็น
สิง่ทีส่�าคญัส�าหรับเรามาโดยตลอด

ส่วนแนวคดิตวัขบัมอเตอร์แบบไอดอีาร์จากแฮกก์ลนุด์ ในเครอื บ๊อซ 
เรก็ซ์รอ็ธ ท�าให้เรามเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูส้นบัสนนุหลกัให้กับโรงงานของคณุ

เมือ่ลกูค้ำน�ำ้ตำลของเรำมฤีดเูกบ็เกีย่วสัน้ แถมวตัถุดุบิของพวกเขำ
ยังเก็บไว้ไม่ได้ ขณะที่กำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องเป็นสิ่งจ�ำเป็น เท่ำกับว่ำจึง
ไม่มีเวลำให้เสียไปสักนิดเดียว ส�ำหรับโรงงำนผลิตน�้ำตำล กำรท�ำงำนที่
ไว้วำงใจได้จึงจ�ำเป็นเช่นกัน ซึ่งเรำสำมำรถมอบสิ่งนี้ให้ได้ เทคโนโลยีที่
ล�ำ้ยคุของบ๊อช เร็กซ์รอ็ธ มำถงึหน้ำประตโูรงงำนคณุแล้ว เรำคอืหุน้ส่วน
ทีจ่ะมำช่วยยกระดบักำรคัน้น�ำ้ตำลให้คณุ เพรำะนีค่อืส่วนหนึง่ของควำม
รบัผดิชอบของเรำ เมือ่ไปด้วยกนั เรำก้ำวไปเพือ่ให้คณุได้รบัชยัชนะ.

Independent Roll Mill Drive

Independent Roll Mill Drive
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W 
ith short cane crushing seasons, 
sugar mills literally have no time to 

waste, and to ensure that they can make the 
most of the short window that they have, the 
efficiency and reliability of their machinery 
hold the top priority.

Given their years of experience and insight into the industry, 
the team behind the Hagglunds products and solutions is well 
aware of these challenges and has developed state-of-the-art 
turnkey solutions that will help sugar mill operators optimize their 
machines and maximize their productivity.

In this issue, Mr. Fredrik Thors, Manager of Hagglunds Products 
and Solutions, Bosch Rexroth Thailand, Laos and Myanmar, sat 
down with us to give us an interview on the products and services 
that the company offers and how they could be just what sugar 
mills in Thailand are looking for.

Hagglunds Products and Solutions Are Perfect 
For the Sugar Industry

Since 2008, Hagglunds Products and Solutions have been 
part of Bosch Rexroth. To meet our customer’s needs, we want to 
have a strong presence in Thailand. Our Hagglunds products and 
solutions are perfect for the sugar industry and sugar mills that 
are a strong industry in Thailand.

We like to be a global partner with the absolute best local 
support within sales and service in Thailand.  Our direct drive 
solutions comprise drive unit, direct drive, control system and 
the possibility for connectivity package. They need no gears 
or foundations and are a powerful well-proven, reliable and 
modular solution that offers great possibilities for upgrades and  
step-by-step modernizations.

Our Key Projects Spans Worldwide
As a global drive supplier with long experience optimizing 

sugar mills around the world, we can give you a few examples. We 
installed an IDR Drive (complete mill) in a US sugar mill in 2007, 

Introducing the Hagglunds CBm Motor
Our Hagglunds CBm motor is a lightweight and powerful 

hydraulic motor, that is perfect for the Sugar industry. The motor 
is well suited for applications with low speed high torque 
requirements, offers the highest torque to weight ratio in the 
world, and can provide up to 6000 Nm/bar. Using our Hagglunds 
Motors will also protect your machine from high shock loads, due 
to a very low moment of inertia of the motor.     

The motor was launched 2012 but has been continuously 
updated. All our Hagglunds Motors are direct drives connected 
directly on the customer machine shaft, no need to for any 
foundations, alignments, weight problems etc. 

A Peek into Our Revolutionary Solutions for Sugar 
Cane Extraction

Independent Roll Drive (IDR) is our most advanced drive 
solution for crushing mills. It gives our customer maximum flex-
ibility, since each roll can be given its own torque and rotation 
speed. Combined with our PLC monitoring, our customer can 
monitor the bagasse density in milling, making sure that the 
feeding of material into the mill are well compressed for better 
or improved extraction. Conventional Mill does not have much 
of such features.

and it is still running very well. Also, in the other regions such as 
Brazil, Indonesia, Vietnam, and the Philippines, we have very good 
success. Some good references, to name a few, are such as Usina 
Ferrari, Santa Isabel, and Victoria Milling.

-- Fredrik Thors, Bosch Rexroth

“ “

Bosch Rexroth’s state - of - the - art 
technology is at your doorstep. We are your 
partner to improve your sugar crushing;   

Together - we move - you win! 

Independent roll mill drive (IDR) 
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An Active Approach Is Integral for Mill 
Optimization

To optimize the mill correctly, we always seek to gain 
insights into our customer’s values first. With our great application 
knowledge and strong global and local teams, we can design and 
optimize the mill for absolute best performance. However, we 
always need to know and understand our customer needs and 
find their values. That is the key for us.

Additional Bosch Rexroth, as an innovative technology 
supplier today, our system can use remote monitoring system 
IoT. 4.0. Allowing our end user to access the operational of the 
system from the Head office, as most Sugar Plants are in very 
remoted areas.

A Sound Marketing Strategy Spurs Us to Bigger 
Growth

Our business model is to work closely with our customers. 
Today, Bosch Rexroth has already made a direct investment in 
Thailand. We have invested in a very nice workshop to be close 
to our end-users. We are also working to further inspire trust 
and confidence in Bosch Rexroth repair services as we continue 
to develop our resources to meet our customers’ needs.

Balancing Challenges and Opportunities
However, although Thailand is the second largest sugar 

exporting nation next to Brazil, most of its factories are very 
conventional as most were established in the 60’s. There is a 
great potential for upgrading and they have a great opportunity 
to take big leaps forward with time.

Thailand is a very interesting market with a growing economy. 
It will be very interesting to follow our growth in Thailand, and I 
feel quite confident that we will achieve great success together 
with our customers and partners.

Advertising Is Important 
Thailand has a very interesting market, and we believe that 

it is important that our customers find out about our good drive 
solution and us as a supplier. Attending fairs and do advertising 
has always been important for us.

 With the IDR drive concept by Bosch Rexroth –Hagglunds, 
we are targeting to be your Gold Sponsor.

Our sugar customers have a short harvest season. 
Their raw materials cannot be stored and continuous 
productions are necessary; there is literally no time to 
lose. For a sugar mill, reliable performance is necessary, 
and we can supply just that. 

Bosch Rexroth’s state-of-the-art technology is at 
your doorstep. We are your partner to improve your sugar 
crushing; it is a part of our responsibility. 

Together - we move - you win! 

Bosch Rexroth, Adoption of Industry 4.0
Our Hagglunds connectivity package Hagglunds Inside 

Intelligence includes what is called Hagglunds CMp. This is 
condition-based monitoring with advanced analytics and 
expert advice enabling true predictive maintenance. It is a package 
sold with the service agreement. With this system, we can see 
a machine health index that shows analytics of the running 
condition of the system in a smart and simple way, and on a 
regular basis the customer will get a report from a Hagglunds 
service expert and will have full possibility to plan any maintenance 
in advance. End-users will, of course, have access to this data 
as well, which, as specified in the service agreement, will never 
be shared with third parties. We believe that this is a truly smart 
solution leading to real optimization.

Our Turnkey Solutions Are Key to Efficiency in 
Sugar Mills

Using our IDR drive solution, our customers can utilize our 
excellent torque control of the Hagglunds drives; our customers 
can easily adjust the speed to match different cane types and 
products qualities. Here, our customers can really optimize their 
production according to the capacity and the load at hand, as 
well as minimize power consumption. With our integrated control, 
the system allows our customers to have extremely fast pressure 
control, which detects if the torque is too high, in which case it 
will directly reduce the speed. This is to minimize unwanted peaks 
in the system and reduce stress on the machine. 

 In addition, according to an R&D paper documented in the 
Sugar Council in Australia, by removing the conventional mill 
pinion gears, the efficiency of the milling tandem can improve 
about 8% to 10%. 

Hagglunds CMp was released last year, and so far, we 
have sold around 100 systems across the world. Based on the 
feedback, they have been working very well. This is certainly a 
system that end-users should consider adopting. 
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Hydraulic drives from Bosch Rexroth – with their low speed, high torque  
and excellent control – let you boost your existing power or drive each roll 
independently for maximum performance.  

The unstoppable drive 
to keep things moving

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.com/sugar

Your 
move?

We’re in.
The fiber in sugar cane varies, but your milling output can always be high. 
Hydraulic drives from Bosch Rexroth – with their low speed, high torque  
and excellent control – let you boost your existing power or drive each roll 
independently for maximum performance.  

The unstoppable drive 
to keep things moving



นวัตกรรมอบเย็นน�้าตาลทรายขาว โดยไม่ใช้

เครื่องปรับอากาศแบบสารท�าความเย็น
Innovation Cooled Drying Refined Sugar No  
Using Refrigerant Air Conditioner

U 

tile Engineering International Co.,Ltd. 

Invented cooled drying system for refined 

sugar. Installed in January, 2017. Can reduce 

the power consumption by up to 50%

Mr. Supachai Kitchabundit Reverse engineering 

experts. A study on the traditional cooled drying 

process for refined sugar. The system uses either 

บ 
ริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด คิดค้นระบบอบเย็นน�้าตาลทรายขาว 

โดยตดิตัง้ใช้งานจรงิเมือ่เดอืนมกราคม ปี 2560 ทีผ่่าน
มา ลดการใช้พลังงานจากเดิมได้ถึง 50%

นายศุภชัย กิจจาบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท�าวิศวกรรมย้อนกลับ ได้ศึกษาถึงขบวนการอบแห้ง
เย็นน�้าตาลทรายขาวแบบเดิม ที่มีใช้ระบบทั้งแบบสาร
ท�าความเย็น (Refrigerant compressor) หรือ ระบบ
สารเคมี (Adsorption chiller) ซึ่งมีการใช้พลังงาน
สูง ประสิทธิภาพไม่ดี ดูแลรักษายาก และมีความ
แปรผันตามสภาวะอากาศภายนอกสูง เมื่อใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมย้อนกลบัสามารถพฒันาระบบวงล้อ
ดดูความชืน้ท�างานร่วมกบัอปุกรณ์แลกเปลีย่นพลงังาน 
สามารถลดความร้อนความชื้นของอากาศภายนอกที่

refrigerant compressor or adsorption chiller system. 

These systems have high power consumption. 

Poor performance, difficult to maintenance 

and varied by high outdoor weather conditions. 

When using reverse engineering knowledge, 

systems can be developed desiccant rotor with 

energy exchanger equipment which can reduce 

outside air temperature at 35C, moisture content 

21.7 g/kg to dry and cold as air temperature 23C-28C, 

moisture content 7 g/kg – 14 g/kg. This system 
used only general water to cool and use steam to  

dehumidify. This system does not have refrigerant 

compressor. Consuming less energy, High performance, 

Easy to maintenance and stable by climate outdoor 

weather conditions.

From the actual installation to cooled dry 

refined sugar. Two units that can supply dry 

cooled air each volume 50,000 cubic meter 

per hour. Reduced energy consumption from 

traditional systems to 9 million baht per year. 

And better quality of sugar from the humidity in 

range of 0.02%-0.03% reduce to range of 0.01%-

0.02%. It confirmed that the new system named 

high efficiency helps to reduce production costs 

and increase refined sugar quality.

สภาวะอุณหภูมิ 35C ค่าน�้าในอากาศ 21.7 g/kg ให้
แห้งและเย็นลงมาทีอ่ณุหภมู ิ23C-28C ค่าน�า้ในอากาศ 
7 g/kg – 14 g/kg โดยระบบนี้ใช้แค่น�้าประปาในการ
ท�าความเย็น และใช้ไอน�้าในการลดความชื้น ซึ่งระบบ
นี้จะไม่มี Refrigerant compressor ท�าให้ใช้พลังงาน
น้อย ประสิทธิภาพสูง ดูแลรักษาง่าย และไม่มีความ
แปรผันตามอากาศภายนอก

จากการตดิตัง้ใช้งานจริงเพือ่ใช้อบเย็นน�า้ตาลทราย
ขาว เป็นระบบจ่ายลมเย็นปริมาตร 50,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อช่ัวโมงจ�านวน 2 เครื่อง สามารถลดการใช้
พลงังานจากระบบแบบเดิมได้เป็นเงนิ 9 ล้านบาทต่อปี 
และคณุภาพน�า้ตาลทรายขาวดขีึน้จากเดมิทีม่คีวามชืน้
อยูใ่นช่วง 0.02%-0.03% ดีขึน้มาอยู่ที ่0.01%-0.02% 
เป็นการยนืยนัว่าระบบใหม่ทีต่ัง้ชือ่ว่าระบบ Desiccant 
Hybrid Cooling System มปีระสทิธภิาพสงูช่วยในการ
ลดต้นทุนการผลติ และเพิม่คณุภาพผลผลติน�า้ตาลทราย
ขาวได้เป็นอย่างดี.

UTILE ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.
www.utile.co.th

E-mail : info@utile.co.th |Tel : (662) 1852831 - 4 , 1852950 - 1
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ก 
ารตรวจติดตามการเติบโตของผลึกแบบออนไลน์จะช่วยสร้างความรู้เกี่ยว
กับกระบวนการเดือดของน�้าตาลได้เป็นอย่างดี การวัดจ�านวนของผลึก

น�้าตาล, สัมประสิทธิ์ของความผันแปร (Coefficient of Variation หรือ CV)  
และค่าเฉลี่ยของช่องว่างระหว่างผลึก (Mean Aperture หรือ MA) ตามเวลาจริง 
จะช่วยให้ผูป้ฏบิตังิานได้รบัข้อมลูส�าคญัเพ่ือให้แน่ใจ ว่าได้ให้ความส�าคญักับการสร้าง
ผลึกน�้าตาล ท�างานได้ตามก�าหนดเวลา และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการ
ผลิตน�้าตาลได้เป็นเนื้อเดียวกันและมีขนาดตามที่ต้องการ

บทความฉบับนี้จะอธิบายว่ากล้องจุลทรรศน์ ซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่หม้อเคี่ยว (pan 
microscope) สามารถมีบทบาทส�าคัญในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต
น�้าตาลได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล้องถูกติดตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมบริเวณ 
หม้อเคีย่ว ก่อนขัน้ตอนของการเตมิเชือ้น�า้ตาล กล้องจะช่วยตรวจสอบคณุภาพของน�า้
เช่ือมและอาจตรวจจับส่ิงแปลกปลอมหรอืผลกึทีมี่ความขรขุระอย่างมากจนสามารถ
ขัดขวางการผลิตผลึกคุณภาพสูงได้ ระหว่างขั้นตอนของการเติมเชื้อน�้าตาล กล้อง
จะช่วยนับจ�านวนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลกึน�า้ตาลทีมี่ขนาดและจ�านวนท่ีเหมาะ
สม ได้ถูกป้อนเข้าสู่หม้อเคี่ยวในเวลาท่ีถูกต้อง ส่วนในช่วงของการพักน�้าตาลก็จะ
มีการวัดสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (CV) และค่าเฉลี่ยของช่องว่างระหว่างผลึก 
(MA) เพื่อตรวจสอบว่าผลึกน�้าตาลที่ได้ออกมานั้นได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งความผิด
ปกติทั้งหลาย (เช่น การเกิดฟองอากาศ, การหมุนผสมที่ไม่ดี, ผลึกที่มีขนาดไม่ถูก
ต้อง ฯลฯ) จะส่งผลให้เกิดการแจ้งเตือนขึ้น 

กล่าวได้ว่าข้อมลูท้ังหมดจะถูกบนัทึกเกบ็ไว้ส�าหรบัการวิเคราะห์ในอนาคต รวม
ถึงการตรวจสอบย้อนกลบัได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กระบวนการเคีย่วแต่ละครัง้ของ
น�้าตาลในหม้อเคี่ยวสามารถถูกน�ามาเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่ก�าหนดหรือตาม
ช่วงส�าคัญที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถไล่ตามแนวโน้มของข้อมูลทั่วโลกซึ่ง
เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถควบคุมการท�างานของ
หม้อเคี่ยวได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่จะเป็นตัวก�าหนดว่า ผลึกน�้าตาลที่ออกมาในท้ายที่สุดจะมี
คุณภาพดีหรือไม่ก็คือคุณภาพของเชื้อน�้าตาล: ผลึกขนาดใหญ่ซึ่งปราศจากอนุภาค
ของเศษผลกึและเศษหินกรวดมนจะรักษาความเป็นเนือ้เดยีวกันและขนาดของผลึก
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การตรวจติดตามการเติบโตของผลึก 
แบบออนไลน์
Crystobserver®  Further progress on crystal  
growth on-line monitoring



ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล SQL ท�าให้สามารถเข้าถึงและน�า
มาใช้วิเคราะห์ได้ง่าย  อีกหนึ่งคุณลักษณะส�าคัญของซอฟต์แวร์คือ  ความสามารถ
ในการเปรยีบเทยีบกระบวนการเคีย่วได้มากถงึสามชดุบนแกนเวลาเดยีวกนัได้  โดย
เริ่มต้นจากจุดที่ตัวมันเองได้รับการเติมเชื้อน�้าตาลเข้าไป 

นอกจากนี้  ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหนึ่งประการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก นั่น
คือ การก�าหนดค่ากระบวนการเคี่ยวแบบมาตรฐานขึ้นมา จากนั้นก็เปรียบเทียบค่า
ดังกล่าวกับกระบวนการเคี่ยวครั้งอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าหม้อเคี่ยวสามารถท�างานได้
อย่างมีเสถียรภาพและอยู่ในขอบเขตที่ก�าหนดไว้  ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเคี่ยว
นั้นจะน�าไปสู่การผลิตผลึกแมสควิทที่มีคุณภาพดีและมีเสถียรภาพ

บทสรุป
ในไม่ช้ากล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลรุ่นใหม่ซึ่งถูกติดตั้งไว้ที่หม้อเค่ียวจะกลายเป็น

อปุกรณ์ส�าคัญทีข่าดไม่ได้  ประโยชน์อนัมหาศาลของมนัได้ถกูพิสจูน์แล้วจากการเพิม่
ประสทิธภิาพของกระบวนการตกผลกึ  ส่วนความสามารถในการสร้างกระบวนการ
เคี่ยวแบบมาตรฐานก็จะช่วยให้การผลิตผลึกแมสควิทให้มีเสถียรภาพได้ ไม่ว่าจะ
ใช้หม้อเคี่ยวชนิดใดหรือให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน  เป้าหมายสูงสุดคือ
การสามารถใช้ระบบการท�างานอัตโนมัติของหม้อเคี่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพ.

F 

or sugar mills and refineries, crystal growth on-line monitoring 

gives a very good knowledge of the sugar boiling process. The 

number of crystals, the Coefficient of Variation (CV) and the Mean 

Aperture (MA) real-time measurements provide the operator with 

the information necessary to ensure that the graining is focused, on 

schedule and moving toward the goal: a cost effective production of 

homogeneous crystals with the required size. 

This article describes how the pan microscope can play an important 

role at different stages of the process. Before seeding it checks the 

syrup quality and potentially detects contaminants, air bubbles and 

super coarse crystals that will limit the production of high quality crystals. 

At the seeding stage, it counts and measures the crystals to make sure 

the good volume with the correct size have entered the pan at the right 

time. During the graining phase, the CV and the MA are monitored to 

check normal crystal crop. Any non conformity (air bubbles, bad circulation, 

bad crystal size, etc…) can trigger alarms.

On the whole, every single data is registered for future analysis and 

complete traceability. On batch pans, different strikes can be compared 

at fixed intervals or at predefined key-points to easily follow the global 

trends of the measured data over time and closely run the pan.

Much of the responsibility for good quality final crystals resides 

in the seed quality: big crystals, free from fines particles and without 

conglomerates grains will preserve the homogeneity and the size of the 

crystals at the end of the crystallization process. In addition, the total 

amount of crystals produced at the end of a strike depends on the seed 

quantity. It is therefore essential to closely monitor the seeding stage 

in order to control final crystal amount and size. The microscope can 

characterize these criteria in Real Time.

เมื่อส้ินสุดกระบวนการตกผลึกได้ นอกจากนี้ จ�านวนผลึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ
กระบวนการเคีย่วสิน้สดุลงยงัขึน้อยู่กบัปรมิาณของเชือ้น�า้ตาลอีกด้วย ดงันัน้ จงึเป็น
เร่ืองส�าคญัทีต้่องคอยตรวจสอบขัน้ตอนการใส่เชือ้อย่างใกล้ชดิ เพือ่ควบคมุปรมิาณ
และจ�านวนผลึกที่ออกมาในท้ายที่สุด และกล้องจุลทรรศน์สามารถระบุผลของหลัก
เกณฑ์เหล่านี้ได้ตามเวลาจริง 

เมื่อระดับการเพิ่มความเข้มข้นเกินจุดอิ่มตัว ก็อาจน�าไปสู่การก่อตัวของผลึก
หรือเศษผลึกคุณภาพต�่า (fines) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างย่ิงต่อการผลิตผลึกแมสควิท แต่ซอฟต์แวร์ก็มีองค์ประกอบอันซับซ้อนที่จะ
คอยตรวจสอบอย่างต่อเนือ่งถงึการปรากฏขึน้ของอนภุาคเศษผลกึคณุภาพต�า่

Sugar Asia Magazine 35

Special Insight

การตรวจติดตามการเติบโตของผลึก 
แบบออนไลน์

>> จ�านวนของเศษผลึกซึง่ถูกแสดงออกมาเป็นเปอร์เซน็ต์ตามขนาดของผลกึโดยรวม
The number of fines is plotted as a percentage of the overall crystal sizes.



>> ทัง้ค่าเฉลีย่ของช่องว่างระหว่างผลกึ (MA) จ�านวนผลึก หรือจ�านวนเศษผลกึต่างก็สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได้ในช่วงเวลาท่ีก�าหนดไว้
The MA, the crystal number or the number of fines can be compared at specific times in addition to videos. Unique!

Spotobserver®

Detection, sorting and counting of brown 
lumps, out of spec color and black spots

Colobserver®

New functions ‘multi qualities’, option ‘severe 
environment’, compatible with enclosed shakers

Conclusion 
This new generation of digital pan microscope will soon become 

indispensable. Considerable benefits have already been demonstrated 
in optimizing the crystallization process. The ability of creating standard 
strikes now helps stabilizing the massecuite production irrespective 
of the type of pan or of the operator in charge of the operation, the  
ultimate goal being to achieve full automation of the pan operation.

When the super saturation is not properly contained, it can lead 
to the spontaneous formation of crystals or false grains that will have 
a significant influence on the massecuite production. The software has 
a dedicated section that continuously monitors the presence of fines 
particles.

All the data being stored in a SQL database, it can be easily 
accessed and manipulated to be analyzed. Another key feature of the 
software is its ability to compare up to three strikes over a common time 
axis, starting at their own seeding point.

Another major use of this feature is to set a standard strike and 
compare it to the other strikes to make sure that the pan operation  

remains stable and within predefined limits, which will ensure a stable 
and good quality massecuite production.

New instruments using image processing techniques
ITECA, “the one and only” for on-line color analyzers

iteca.fr, info@iteca.fr
in the Sugar Industry since 1990

sales@dnstechno.com, 063-0455429
Sugar Asia Magazine
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HD Video Pan Microscope
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Colobserver
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ตรวจสอบคณุภาพแบบเรียลไทม ์ใหก้บัผลิตภณัฑท์ั�วโลกตั�งแต่ปี ค.ศ 1993

กลอ้งจลุทรรศนแ์บบวิดิโอ HD สาํหรบัหมอ้เคี�ยวแบตช์

“ลดเวลาการผลิต”

“ลดตน้ทนุการผลิต”

“ลดความสญูเสียจากการผลิต”

ตรวจวดัและวิเคราะหค์่าสีนํ�าตาลแบบเรยีลไทม์

เราใหค้วามช่วยเหลือคณุไดเ้หนือความทา้ทายของคณุ เกี�ยวกบัคณุภาพ ประสิทธิภาพ คณุค่า และความน่าเชื�อถือ

Exclusive agent in Thailand

Europe

ร่วมกบัสายพานทกุประเภท

Color Analyzer

ตดิตั�งพรอ้มบริการหลงัการขายแลว้กว่า 67 เครื�อง
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รูปท่ี 1 ควำมหนำผนังถังที่ควำมสูง H=6 เส้นผ่ำนศูนย์กลำง D=6  
ตำมมำตรฐำน EN 14015

เปรยีบเทียบการเลอืกวัสดสุ�าหรบัการใช้งานทัว่ไป ท�างานทีอุ่ณหภมูห้ิองมคีวาม
ดนั ความหนาแน่นของสาร 1 g/cm2 อ้างองิตามมาตรฐานยโุรป EN 14015 ค�านวณ
โดยใช้เครือ่งมอืออกแบบถงั จาก www.outokumpu.com-> Stainless Steel Finder 
ให้ผลดังรูปที่ 1 ใช้ความหนาของสแตนเลสสตีลขั้นต�่าที่ 3 มม. ในขณะที่เหล็กกล้า
คาร์บอนต้องใช้ถึง 5 มม. เห็นได้ชัดว่าสแตนเลสตีลช่วยลดน�้าหนักโครงสร้างทรง
กระบอกได้ถึง 40%  ควรเลือกใช้ถังขนาดใหญ่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของวัสดุ

รูปที่ 2 ควำมหนำผนังถัง ที่ H = 20 เส้นผ่ำนศูนย์กลำง D = 15 ตำม
มำตรฐำน API 650

ถังสูง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม. ค�านวณตามมาตรฐานอเมริกัน API 
650 ซึ่งนิยมใช้ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบเกรด 316 กับ LDX 2101 จะเห็น
ว่า LDX 2101 ช่วยลดน�้าหนักวัสดุได้ราว 20% ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 
20% เมื่อเทียบจากราคาวัสดุที่ใกล้เคียงกันต่อหน่วยน�้าหนัก

Figure 1 : / รูปที่ 1 :

Figure 2 : / รูปที่ 2 :

 

 

การใช้เหลก็กล้าไร้สนมิในอตุสาหกรรมน�า้ตาล 

อย่างมปีระสทิธภิาพ – วธิแีก้ปัญหาทีด่ทีีส่ดุ 
Cost Effective Use of Stainless Steel in Sugar  
Industry – The Ultimate Solution*
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นอกจากราคาแล้ว ปัจจัยอื่น อาทิ การออกแบบ คุณภาพและคุณสมบัติของ
วัสดุ ทั้งด้านความแข็งแรง การทนต่อการสึกหรอ กัดกร่อนล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบ
การควรค�านึงถึง

Lean duplex LDX 2101 มีค่าความแข็งแรง (proof strength) มากกว่า
เกรด 304 หรือ 316 ประมาณ 2 เท่า จึงช่วยลดความหนาของโครงสร้างซึ่งอาจ
ส่งผลให้ลดการใช้วสัดไุด้ถงึ 50% นอกจากนีย้งัมคีวามต้านทานการสกึกร่อนสูงกว่า
เหล็กกล้าคาร์บอนมาก เช่น stainless 304 ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า ferritic 
stainless แต่อาจไม่เพยีงพอส�าหรบักระบวนการผลิตน�า้ตาล จงึต้องมกีารพิจารณา
ใช้เกรดทีส่งูกว่า เช่น เกรด 316 หรอื duplex หรอืเหล็กกล้าคาร์บอนซึง่ต้องใช้วสัดุ
เคลอืบผวิทีด่กีว่า และมรีาคาสงูกว่า  ซึง่มวีสัดเุคลอืบผวิทีด่กีว่ากส็ามารถทนต่อการ
กดักร่อนได้ดกีว่า โดยควรเลอืกใช้ตามสภาพแวดล้อม ถ้างานมฤีทธิก์ดักร่อนมากควร
เลือกเกรดที่ทนการกัดกร่อนที่สูงขึ้นตามล�าดับดังนี้ 304 <LDX 2101 <316L

ท�ำไม Lean Duplex Stainless Steel จึงเหมำะกับ
อุตสำหกรรมผลิตน�้ำตำล?  

Table  1 : / ตำรำงที่ 1 :

อ 
ะไรคือปัญหาส�าคัญของอุตสาหกรรมน�้าตาล? การกัดกร่อน สึกหรอเป็น
หนึง่ในปัญหาส�าคัญของอตุสาหกรรมน�า้ตาล ซึง่ผูป้ระกอบการส่วนมากมกั

เลือกใช้หนทางแก้ไขท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาวัสดุท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
น�้าตาลเทียบราคาต่อกิโลกรัมแล้วพบว่า เหล็กคาร์บอนมีราคาถูกกว่าเหล็กกล้าไร้
สนิม / เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอร์ริติก (ferritic) เช่น S40977 มีราคาถูกกว่า
เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเตนนิติก (austenitic) เกรด 304 ส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม
ลีนดูเพล็กซ์(lean duplex) เช่น S32101 นั้น ในประเทศไทยเหล็กกลุ่มนี้มีราคาสูง
กว่าเหล็กเกรด 304 ประมาณ 40-50% (ตารางที่ 1) 
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การใช้เหลก็กล้าไร้สนมิในอตุสาหกรรมน�า้ตาล 

อย่างมปีระสทิธภิาพ – วธิแีก้ปัญหาทีด่ท่ีีสดุ 

จัดสรรงบประมำณอย่ำงไรให้คุ้มค่ำ? 
การจดัสรรงบโดยมองทีค่่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (materials + coatings throughout 

its lifecycle + maintenance + replacement costs) หรือวิธีคิดต้นทุนแบบ Total 
Life Cycle Cost จะท�าให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยที่แท้จริง เช่นกรณีถังใบที่1 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเทียบกับอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และอัตราคิดลดจริง 4% ผลการ
ค�านวณจะออกมาดังรูปที่ 4 ซึ่งจะเห็นว่าแม้จะมีราคาสูงกว่าแต่เมื่อเทียบกับระยะ
เวลาการใช้งานแล้ว ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของเกรด 304 ต�่ากว่า 43% 
และ lean duplex ต�่ากว่า 18% เมื่อเทียบกับเหล็กกล้าคาร์บอน

รูปที่ 4 ค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรใช้งำนส�ำหรับถังขนำด H=6 D=6 ค่ำวัสดุ
ส�ำหรับตัวถัง รวมกำรเคลือบและซ่อมแซม

การ lining ด้วยสแตนเลสสตลีเป็นอกีทางเลอืกทีช่่วยป้องกนัเหลก็กล้าคาร์บอน
ได้ดีกว่าการเคลือบผิวเพราะมีคงทนมากกว่า แต่การใช้ เกรด 304 หรือ 316 เป็น 
liner จะมีข้อด้อยในเรื่องค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน ซึ่งเหล็กกล้าไร้
สนิมกลุ่มออสเทนไนท์มีค่าสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน (ferrite) เช่น แผ่นสแตนเลส
สตีลยาว 2 ม.สามารถขยายตัวได้มากกว่า 1 มม. ที่อุณหภูมิ 40-150 ºC และหาก
อยู่ในสภาวะ cyclic process ที่ cyclic strain เร่งให้เกิด cyclic stress stainless 
ก็จะเกิดความเสียหาย(Thermal fatigue) วิธีแก้ปัญหาคือเลือกใช้ duplex แทน 
austenitic เพราะ duplex มโีครงสร้างจลุภาคแบบคูแ่ละมกีารขยายตวัทางความร้อน
ใกล้เคียงกับเหล็กกล้าคาร์บอน  ดังนั้น strain induced cyclic stresses จึงมีค่าต�่า 
อีกทั้งยังมีค่าความแข็งแกร่งต่อการล้าตัวสูงกว่า ท�าให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า
หลายเท่า การ lining ด้วย duplex จึงนับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า  

กรำฟแสดงรูปที ่5 แสดงกรณีต้นทนุค่ำใช้จ่ำยเปรียบเทยีบตลอดอำยกุำรใช้งำน 

การ lining สแตนเลสสตีลขนาด 2 มม. เกรด 304 และ LDX 2101 ของ
ถังขนาด H = 6, D = 6 โดยสมมติว่าจะต้องซ่อมเปลี่ยนวัสดุเกรด 304 ทุก 10 
ปี เพราะความเสียหายซึ่งเกิดจากการล้าตัวของวัสดุ ในช่วงอายุการใช้งานทั้งหมด 
25 ปี (ใช้อตัราคดิลดจรงิ 4%) ซึง่ปัญหานีจ้ะไม่เกดิใน duplex ดงันัน้ต้นทุนตลอด
อายุการใช้งานของ LDX 2101 จะถูกกว่า 33% เมื่อเทียบกับเกรด 304 ภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าว

รปูที ่3 ค่ำวสัดรุวมส�ำหรบัถงัขนำด H=6 / D = 6 รวมต้นทนุกำรเคลอืบผวิ 

หากเลือกเกรดที่เหมาะสมและบ�ารุงรักษาเป็นประจ�าแล้ว สแตนสตีลมักจะ
มีอายุใช้งานยาวนานกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งวัสดุเคลือบส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้
งานที่สั้นกว่า

Figure 3 : / รูปที่ 3 :
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การสึกหรอก็เป็นอีกปัญหาส�าคัญที่ต้อง ค�านึงถึงส�าหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม
การผลิตน�้าตาล Outokumpu R & D ได้ท�าการทดสอบการต้านการสึกหรอของ
เหล็กหลายเกรดตามมาตรฐาน ASTM G 65 เมื่อพิจารณาดัชนีการสึกหรอจาก
การทดสอบคูณกับค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ของวัสดุที่แตกต่าง ท�าให้เห็นถึงต้นทุนสัมพัทธ์
ต่อความต้านทานต่อการสึกหรอ(รูปที่ 6) ซ่ึงหากดูเพียงเรื่องการสึกหรอจะพบว่า
ค่าใช้จ่ายใน ferritic 12Cr มีความคุ้มค่ามากกว่า Forta LDX 2101 และ 304 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาในทุกด้านทั้งความแข็งแร็งทางกลซึ่ง
ช่วยลดน�้าหนักของโครงสร้าง ความต้านการกัดกร่อนและสึกกร่อนจากความล้า
ของวัสดุแล้วจะพบว่า duplex เป็นทางเลือกซึ่งคุ้มค่าที่สุดในงานออกแบบ

ด้วยเหตุนี้กำรเลือกใช้สแตนเลสสตีลที่มีประสิทธิภำพ เช่น duplex ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตน�้ำตำลจึงนับเป็นกำรแก้ปัญหำที่ตรงจุด มีประสิทธิภำพ
สงู อีกทัง้ยงัมคีวำมคุม้ค่ำและประหยดัค่ำใช้จ่ำยในระยะยำวได้เป็นอย่ำงด.ี

T 

he battle against corrosion in sugar industry costs a lot of money 

and resources. Therefore, it is tempting to select the least expensive 

solution to solve a corrosion problem. You save the day and your project 

budget – at least temporarily.

Carbon steel is less expensive than stainless steel (price per 
kilo) – no doubt about it. Furthermore, ferritic stainless steel (e.g. 
S40977) is less expensive than austenitic stainless steel of type 304, 
and lean duplex stainless steel (e.g. S32101) is more expensive than 
type 304. If we consider the current price level in Thailand, ferritic 
stainless steel is about 2-3 times more expensive than carbon steel, 
and lean duplex is about 40-50% more expensive than type 304  
according to Table 1. 

So, why even consider using duplex stainless steel for process 
equipment in sugar industry? To answer this question, we need to take 
a broader perspective. Total material cost is not only dictated by the 
cost to procure the material. There are many other aspects to consider 
as well: design aspects and design rules, which are derived based on 
material performance, e.g. mechanical strength, wear and corrosion 
resistance. The proof strength of Forta LDX 2101 is approximately 
twice as high as type 304 or 316 and therefore, the thickness of structure 
can potentially be reduced by half, which would result in a weight saving 
of 50%. However, for most applications this saving cannot be fully 
utilized due to stiffness and buckling constraints dictated by applicable 
design rules. Nevertheless, there are other aspects to consider as well, the 
corrosion resistance of a carbon steel is much lower than a stainless 
steel and therefore a protective coating must be applied to the steel 
surface, as well as corrosion allowance. The meaning of adding a 
corrosion allowance is to use a thicker material than required from 
a structural point of view to “allow” for some corrosion if the coating 
for instance is damaged without jeopardizing the structural integrity. 
Stainless steel can corrode as well, therefore it is important to select a 
grade with adequate corrosion resistance for the environment. Austenitic 
type 304 has higher corrosion resistance than ferritic stainless steel, 
but for some sugar process equipment also this grade is insufficient 
e.g. for juice production and downstream application, and therefore, 
higher alloyed type 316 or duplex stainless steel must be considered. 
Similarly, for carbon steel, more advanced (expensive!) coatings must 
be used in harsher environment. 

*The article is a continuation of the article “Cost Effective Use of Stainless Steel in Sugar Industry 

published in Sugar Asia Magazine Magazine vol.4 no.12 for Jan-Mar 2018.

รูปที่ 2 ควำมหนำผนังถัง ที่ H = 20 เส้นผ่ำนศูนย์กลำง D = 15 ตำม
มำตรฐำน API 650

ถังสูง 20 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม. ค�านวณตามมาตรฐานอเมริกัน API 
650 ซึ่งนิยมใช้ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบเกรด 316 กับ LDX 2101 จะเห็น
ว่า LDX 2101 ช่วยลดน�้าหนักวัสดุได้ราว 20% ซ่ึงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 
20% เมื่อเทียบจากราคาวัสดุที่ใกล้เคียงกันต่อหน่วยน�้าหนัก

ส่วนใหญ่เหลก็กล้าคาร์บอนต้องเคลอืบป้องกนัผวิ วัสดุในรูปที ่1 จะมค่ีาใช้จ่าย
ในการเคลอืบอยูท่ีป่ระมาณ 20 USD/ ตร.ม. จากการสรปุค่าวสัดทุัง้หมดส�าหรบัถงั 
H6D6 ในรปูที ่3 (ไม่รวม ferritic) จะเห็นว่าต้นทนุการเคลอืบผวิมผีลให้ต้นทนุวสัดุ
ทัง้หมดสงูขึน้ ซึง่ส่งผลให้ต้นทนุรวมของสแตนเลสสตลีมรีาคาต�า่กว่าเหลก็คาร์บอน
เคลือบถึงประมาณ 5%

Learn more at www.outokumpu.com.
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Figure 4. Total life cycle cost for, H=6; D=6, tank shell materials 
including coatings and repair.

Lining with stainless steel is another solution to protect carbon 
steel than using a coating. A liner is typically more durable than a coating 
by utilizing the benefits of a stainless steel surface. However, selecting 
an austenitic liner of type 304 or 316 also has its disadvantage. The 
thermal expansion coefficient of austenite is higher than carbon steel 

Figure 5. Total life cycle cost for 2mm lining of H=6; D=6 tank shell.

In addition to corrosion, wear is a critical factor to consider for 
sugar process equipment, and which shorten the service life of the 
equipment, with costly maintenance and repair work as consequence. 
The abrasive wear resistance is typically related to the hardness of the 
material. Outokumpu R&D has carried out abrasive wear test of several 
steel grades in accordance with ASTM G 65. If we consider the wear 
index from the test (lower value = higher wear resistance) multiplied 
with the relative cost for the different materials, we can illustrate the 
relative cost for wear resistance in Figure 6. The result indicates that 
the cost for resisting wear is similar for using Forta LDX 2101 and type 
304, whereas the ferritic 12Cr stainless steel grade clearly provides the 
most cost effective solution. Worthwhile noting is that only abrasive 
wear is considered here, other benefits by using duplex in terms of  
utilizing its higher strength for weight savings, higher corrosion and fatigue  
resistance, are not considered, which can make the duplex solution 
more cost effective depending on critical design criteria for intended 
application.

Figure 6. Wear index and relative cost to resist abrasive wear.

Hence, by changing mind set and adapt to life cycle cost philosophy 
rather than striving for lowest initial investment cost, the potential of 
using stainless steel becomes evident. Duplex stainless steel, if fully 
utilized, can enable the ultimate solution in terms of cost effectiveness 
for process equipment in sugar industry.

Learn more at www.outokumpu.com.
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Figure 2. Required shell thickness of storage tank, H=20; D=15, 
according to tank standard API 650.

A carbon steel also needs a protective coating for most environment. 
Let us go back to tank case in Figure 1 and consider a coating on both 
tank inside and outside. The cost for application is estimated to 20 USD/
m2.  The total material cost for the H6D6 tank is shown in Figure 3 (ferritic 
stainless steel excluded). Note the huge impact of the coating cost on the 
total material cost for the carbon steel tank.  The material cost for type 304 
is now 5% lower than the coated carbon steel. 

Figure 3. Total material cost for, H=6; D=6, tank including coating cost.

With an advanced coating system, a carbon steel can withstand a 
harsh environment as long as the coating is undamaged. However, the 
durability and service life of a coating is normally much shorter than 
the service life for stainless steel (on condition that that an appropriate 
grade for specific environment is selected,) and regular maintenance is 
mostly required. How do your company handle your maintenance and 
repair cost for materials and coatings? Do you have separate budgets 
for investments and maintenance work or are you looking at the total 
cost generated by materials and coatings throughout its lifecycle including 
maintenance and replacement costs? If you think your maintenance 
expenses are growing due to increasing repair and replacement costs 
caused by corrosion or wear we strongly recommend you practice the 
total life cycle cost approach. If you still are not convinced, let us have 
a look at the first tank case again and include a complete recoating of 
the carbon steel tank after 10 and 20 years of service for a total lifespan 
of 25 years using 4% real discount rate. The result of the calculation is 
illustrated in Figure 4 and shows the cost impact of the maintenance 
cost. The total life cycle cost for the  type 304 is 43% lower, and the 
duplex solution is 18% lower, than the carbon steel solution. If environment 
is very corrosive a higher alloyed grade must be selected: 304 < LDX 
2101 < 316L. 

 

 

1
1.15 1.15

0.88
1

1.44

1.87

1.43

S40977 S30400 S31600 S32101

Ferritic 12Cr
stainless steel

Austenitic stainless steel Duplex stainless
steel, Forta LDX

2101

Relative cost for wear resistance
Wear index (ASTM G65) Relative cost for wear resistance

Figure 1. Required shell thickness of storage tank, H=6; D=6, 
according to tank standard EN 14015.

Let us consider a basic application, a process or storage tank, 6 
m high (H) and 6 m in diameter (D) operating at ambient temperature 
and pressure, density of content 1 g/cm2, tank design according to the 
European standard EN 14015. Calculations are carried out by using the 
tank design tool accessible from www.outokumpu.com > Stainless Steel 
Finder. The result of the calculation is depicted in Figure 1.  Minimum 
thickness according to standard is 3 mm for stainless steel and 5 mm for 
carbon steel. Hence, the weight saving of the cylindrical shell is approximately 
40%. However, the tank is too small to utilize the higher strength of  
duplex stainless steel, to achieve that we must consider larger tanks.  

The next tank case depicted in Figure 2 is significantly larger, height 
20 m and diameter 15 m. This calculation is based on the American tank 
design standard API 650 which perhaps is more commonly used in Thailand 
than the European counterpart.  Austenitic type 316 is compared to the 
duplex grade Forta LDX 2101. The potential material saving of the 
cylindrical shell by using the duplex grade is approximately 20% which 
indicates also a cost saving of 20% considering their similar price per 
unit of weight. 

(ferrite), with consequence of that a 2 meter long austenitic sheet will 
expand approximately 1 mm more if the temperature is increased from 
40 to 150°C, and if this is part of a cyclic process this cyclic strain 
induces cyclic stresses, and eventually the stainless steel lining could 
fail due to thermal fatigue. The solution to this problem could be to use 
duplex stainless steel instead of an austenitic. The duplex stainless steel 
has a dual microstructure of ferrite and austenite and its thermal 
expansion behavior is more like the carbon steel. The strain induced  
cyclic stresses will therefore be lower. Additionally, with its higher  
mechanical strength, duplex stainless steel also has higher fatigue 
strength than austenitic stainless steel, and its lifetime as liner could 
easily be several times longer and therefore be a more cost effective 
solution from a life cycle cost perspective than using e.g. type 304. The 
graph illustrated in Figure 5 shows a life cycle cost case applying a 2 
mm lining of type 304 or Forta LDX 2101 of the H=6, D=6 tank assuming 
that the 304 lining has to be replaced every 10 year due to fatigue failure 
during a lifespan of 25 years (4% real discount rate is used). No fatigue 
failure of the duplex solution. Under these conditions, the life cycle cost 
of LDX 2101 becomes 33% lower than type 304. 

Figure 4 : / รูปที่ 4 :

Figure 5 : / รูปที่ 5 :

Figure 6 : / รูปที่ 6 :
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The RenovaBio program, which is also 

meant to support local biofuel producers, could 

eventually reduce Brazil’s sugar production as 

mills may dedicate a growing share of cane 

to ethanol production at the expense of the 

sweetener.

Sao Paulo-based sugar and ethanol consultancy 

Datagro said on Tuesday that the policies could boost 

the domestic ethanol market to as much as 47.1 billion 

liters in 2028, from 26.7 billion liters currently.

Datagro projects biodiesel consumption 

will jump to 11.1 billion liters in 2028, from 5.7 

billion liters currently.

Fuel distributors worry the changes could 

increase their costs and fuel prices since they 

add complexity to the business. Under the 

RenovaBio program, they must buy emissions 

reductions certificates, called CBios, if they fall 

short of periodic biofuels targets, just as carbon 

markets function elsewhere.

André Rocha, head of the National Sugarcane 

Forum, said the legislation will likely boost investments 

in the sector and lead to gains in scale and efficiency 

that will ultimately reduce biofuel costs.

บราซิลหวังลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงก่อนปี 2571
Brazil Aims To Reduce Greenhouse  
Emissions By 2028

The target is part of RenovaBio, a new federal 

program designed to gradually increase the 

share of ethanol and biodiesel in the country’s 

fuel mix. The target released by the CNPE, which 

will potentially be implemented in 2020, has yet 

to be approved by President Michel Temer.

ค 
ณะกรรมการนโยบายพลังงานของประเทศ 
กล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า บราซิล

วางแผนลดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงลงจากเดิม 10 เปอร์เซนต์ก่อน
ปี 2571 โดยบังคับให้ผู้ค้ารายย่อยหันมาจ�าหน่ายเชื้อ
เพลิงชีวภาพมากขึ้น 

เป้าหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรโนโวไอ
โอ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เกิด
การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเอทานอล
เป็นส่วนผสมในเชือ้เพลงิหลักของประเทศ ซึง่ออกโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานของประเทศ และคาด
การณ์ว่าจะสามารถบังคบัใช้ได้อย่างสมบณ์ูในปี 2563 
อย่างไรกต็าม นโยบายดงักล่าวยงัไม่ผ่านความเหน็ชอบ
ของประธานาธิบดี ไมเคิล เทอเมอร์

โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุน้การผลติเอทานอล
ในประเทศ ซึ่งในที่สุดจะช่วยลดการผลิตน�้าตาลของ
บราซิลลง เพราะชานอ้อยส่วนใหญ่จะถูกส่งไปเพื่อ
ผลิตเป็นเอทานอลแทน 

บริษัท เดต้าโกร ซึ่งมีฐานการผลิตเอาทานอล
และน�้าตาลในเมืองซานเปาโล กล่าวว่า นโยบายนี้จะ
กระตุ้นการผลิตเอทานอลในประเทศได้ถึง 47.1 ร้อย
ล้านลิตรในปี 2571 จากเดิมที่ผลิตที่ 26.7 ล้านลิตร
ในขณะนี้”

และการบริโภคจะกระโดดไปเป็น 11.1 ร้อยล้าน
ลิตรในปี 2571 จากปัจจุบันที่ 5.7 ร้อยล้านลิตร 

B 

razil plans to cut carbon emissions from 

its fuels sector by 10 percent through 

2028, forcing distributors to sell more biofuels, 

the National Energy Policy Council (CNPE) 

said on June.

แต่ผู้ผลิตรายย่อยมักกังวล
ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและราคา
น�้ามัน เพราะเพิ่มความยุ่งยาก
ให้กับการผลิตจากเดิมที่เป็นอยู่ 
ภายใต้โครงการนี้ ผู้ผลิตต้องได้
ใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก CBios และหากพวกเขา
ด�าเนินการไม่ได้ตามข้อตกลง ก็
อาจโดนยึดใบอนุญาต 

แอนเดรยี โรเชอร์ ประธาน
ที่ประชุมน�้าตาลอ้อยแห่งชาติกล่าวว่า กฎระเบียบ
นี้จะกระตุ้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการผลติในภาพรวม ซึง่ในท้ายท่ีสดุจะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ.

Dr. Fredy Altpeter as Professor, Agronomy Department in University of Florida.
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ผู้เชี่ยวชาญชี้ อินเดียควรอนุญาต 
ให้น�าเข้าเอทานอล

India Should Allow Ethanol Import,  
Say Experts at US Summit

“Importing ethanol would allow Indian 
ethanol refineries to increase efficiency and 
profitability, as these plants currently operate 
at only 60 to 70 per cent capacity,” said the US 
Grains Council (USGC), Growth Energy and the 
Renewable Fuels Association (RFA).

The Ethanol Summit of the Asia Pacific 
(ESTAP) was attended by a high-level Indian 
delegation comprising MPs, biofuel and energy 
experts, and senior officials apart from officials 
from other countries, said a statement here.

ใ
 
 นการประชุมด้านเอทานอลซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศ 
 สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา ผู้แทนระบุว่าอินเดียควร

น�าเข้าเอทานอลเพือ่เพิม่ก�าไรและประสทิธภิาพโรงกล่ัน
ในประเทศ  

คณะกรรมการพันธุ์พืชแห่งสมาคมพลังงานและ
เชื้อเพลิงหมุนเวียนของสหรัฐฯ กล่าวว่า “การน�าเข้า
เอทานอลจะท�าให้โรงกล่ันในประเทศอนิเดยีมกี�าไรและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะในขณะนี้โรงกลั่นเหล่านี้
ด�าเนินการผลิตเพียง 60-70 เปอร์เซนต์ของศักยภาพ
การผลิตเท่านั้น” 

ผู้แทนระดับสูงและนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้
เข้าร่วมการประชุมด้านเอทานอลแห่งภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิค (ESTAP) โดยผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกล่าว
ในที่ประชุมดังนี้  

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ในที่ประชุม การน�า
เข้าเอทานอลเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน
กับภาครัฐ ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นการลงทุนทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยก
ระดับขีดความสามารถในภาพรวมของประเทศ  

เพ่ือเป็นการเน้นย�้าถึงความส�าคัญของนโยบาย 
เอทานอล นาง เดบ เกลเลอร์ ประธาน USGC ชี้แนะ
แนวนโยบายเกีย่วกบัเอทานอลและบทบาททางการค้า
ของรัฐบาลแต่ละประเทศเพื่อกระตุ้นการผลิตเอทา
นอลภายในประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ข้อตกลงได้  

เกลเลอร์กล่าวว่า เราจะท�างานร่วมกับรัฐบาล
แต่ละประเทศสมาชิกในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับ 
เอทานอลซึง่ค่อนข้างมคีวามเขม็งวด กล่าวคอื แม้จะมี
การเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ นอกเหนอืไปจากอุปสงค์ 
เอทานอลโลกท่ีเพิม่ขึน้ ภาคอตุสาหกรรมจะยงัมัน่คง 

เอทานอลสามารถทดแทนเชื้อเพลิงอันตรายได้ 
ช่วยลดภาวะเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านมลพษิทาง
อากาศทีส่่งผลเสียต่อสุขภาพ และการปล่อยก๊าซซึง่ส่ง
ผลเสยีต่อปอดและเป็นปัจจยัลบต่อร่างกายมนษุย์  

“ในอินเดีย สมาคมจะพยายามชี้แจงว่าการเพิ่ม
สดัส่วนการใช้เอทานอลนัน้ส่งผลดท้ัีงในด้านเศรษฐกจิ
และส่ิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง และเป็นโอกาสส�าหรับ
อนิเดยีทีจ่ะส่งออกเอทานอลไปยงัสหรฐัฯ อย่างไร” 

ในขณะที่ผู้แทนอินเดียท่ีเข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความส�าคัญของนโยบายการค้า 

I 
ndia should allow ethanol imports to increase 

its refineries’ “efficiency and profitability”,  
delegates at an ethanol summit in the US 

said.

Industry and government officials representing 17 countries in Asia and Oceania at The Pine Bend refinery in Rosemount 
recently welcomed about 100 senior industry leaders, ethanol producers and marketers working in the Asia-Pacific region 
as part of the 2018 Asia-Pacific Ethanol Summit in Minneapolis. Source: rosemounttownpages.com.

เอทานอลของโลก เพราะเขามีประสบการณ์ตรงด้าน
เอทานอลโดยเคยแลกเปล่ียนพูดคุยกับเกษตรกรและ
เยี่ยมชมโรงกลั่นในสหรัฐฯ 

“การเย่ียมเยือนสหรฐัของเจ้าหน้าท่ีอนิเดยีในครัง้
นัน้ ท�าให้รฐับาลอนิเดยีออกนโยบายด้านเชือ้เพลงิชวีภาพ
ฉบับใหม่ และก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อก�าหนดและแรงจูงใจมากมาย” 

“แรงจูงใจทางกฎหมาย ตลอดจนข้อปฏิบัติจะ
กระตุน้การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพในประเทศ” นอกจาก
นี้ นโยบายดังกล่าวยังให้ความส�าคัญกับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศ 
“ดังนั้น การน�าเข้าจะย้อนแย้งกับการกระตุ้นการผลิต
ภายในประเทศตามนโยบายฉบับนี้ ฉะนั้น อินเดียจึง
ไม่อนุญาตให้มีการน�าเข้าเอทานอล” 

กาลิเกซ ซิงห์ เดโอ กล่าวเสริมว่า “ขณะนี้
อินเดียยังไม่มีนโยบายใช้ E10 แทน E20” “อย่างไร
ก็ตาม ความเข้มงวดในการน�าเข้าเอทานอลของอนิเดยี
ท�าให้ระดับศักยภาพในการผลิตของอินเดียสูงขึ้น 2.2 
เปอร์เซนต์” “และเช่นเดียวกัน ภายใต้นโยบายฉบับนี้ 
สหรัฐฯ หรือ ประเทศใดก็ตาม ไม่สามารถน�าเข้าเอ
ทานอลเพื่อใช้ในการอุปโภคของประชาชนในประเทศ
อินเดียได้ สามารถน�าเข้าเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ได้เท่านั้น.”

According to experts at the summit,  
allowing ethanol imports assures investors of the  
government’s commitment to their blending 
mandate, hence increasing the potential for 
expanded domestic and foreign investment, 
improved infrastructure and expanded overall 
capacity.

Stressing the importance of national ethanol 
policies, USGC President Deb Keller outlined 
how policies with a role for trade would allow 
governments to encourage domestic ethanol 
production and enable countries to meet blend 
mandate goals.

The USGC, Keller said, is working with 
governments to develop ethanol policies that are 
sticky, meaning the policies establish industries 
that remain constant despite nominal changes, 
in addition to increasing global ethanol use.

Ethanol use can replace harmful components 
in the fuel supply, help reduce greenhouse gas 
emissions and decrease the detrimental effects 
aromatics and other tailpipe emissions have on 
lung health and other human health factors.

“In India, the Council will keep demonstrating 
how increased use of ethanol is a win-win scenario 
to help India’s economic and environmental goals 
stick and provide new opportunities for US ethanol,” 
the USGC President said.

According to the statement, the Indian 
delegation’s presence at the summit has brought 
home importance of trade in global ethanol policies 
as they got a first-hand experience of ethanol 
ecosystem in the US where they interacted with 
farmers and visited ethanol plants.

“The US visit of Indian experts gathers 
importance as the Indian government recently 
notified its new Biofuel Policy - National Policy on 
Biofuels 2018 - which offers several promotional 
provisions and incentives. However, it deviates 
from its earlier stand on imports,” it said.

According to the policy, “indigenous production 
of biofuels will be encouraged by a set of practical 
and judicious incentives”. It also emphasizes on 
the growth of domestic biofuel industry, going 
on to categorically mention that “allowing 
import will adversely affect domestic biofuels 
and hence, import will not be allowed”.

Kalikesh Singh Deo, a member of the 
parliamentary panel on petroleum, said: “India 
does have a national ethanol blending mandate 
in place at E10 with goals of reaching E20.”

“However, a restriction on importing ethanol 
has resulted in a national effective blend rate at 
only 2.2 per cent.

“Under this policy, the US or any other 
country cannot export ethanol to India for fuel 
use, only for industrial use,” said Deo, who went 
for the summit.
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“จีน” หวังปฏิวัติเชื้อเพลิงชีวภาพ
ส�าเร็จทั่วประเทศ

“China” Coming Biofuel  
Revolution in Nationwide

แหล่งข่าววงในต่างมองว่า พฒันาการเหล่านีส้ะท้อน
ชัดเจนว่า จนีได้ผลักดนัเพิม่สดัส่วนพลงังานสะอาดเพ่ิม
มากข้ึน เพือ่ให้เป้าหมายด้านความมัน่คงด้านพลงังาน
และลดการปล่อยมลพิษส�าเร็จ

แม้เชื้อเพลิงชีวภาพถูกมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม แต่ราคาก็สูงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ 
น�้ามันดีเซล และน�้ามันเบนซิน จึงอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการจ�าหน่ายได้

ถึงอย่างนั้น แม้แต่ ซิโนเปก ซึ่งเป็นท่ีรู้จักมา
นานในฐานะผู้น�าด้านพลังงานฟอสซิล ก็ก�าลังมุ่งสู่
ยุคเชื้อเพลิงชีวภาพ หลังออกตัวยกย่องผลส�าเร็จของ 
โครงการไบโอดีเซลน�าร่องของตัวเอง

เมื่อปี 2559 บริษัทได้เริ่มจ�าหน่ายเชื้อเพลิง  
บี5 ที่ท�าจากน�้ามันที่ใช้ประกอบอาหารในซี่ยงไฮ้ โดย 
บี5 มีน�้ามันไบโอดีเซล 5% และน�้ามันดีเซล 95% 
และทีผ่่านมา โครงการน�าร่องในเซีย่งไฮ้ของซโินเปก ได้
จัดหาน�้ามันบี 5 กว่า 9 ล้านควอร์ต (8.5 ล้านลิตร) 
ให้กับรถ 130,000 คัน ซึ่งทุกวันน้ีมีรถบรรทุกและ 
รถกระบะในเซีย่งไฮ้ ทีใ่ช้ บ ี5 กว่า 2,000 คนั แล้ว

นายสวี ่คนุหลิน รองนายกเทศมนตรนีครเซีย่งไฮ้ 
กล่าวว่า บี5 ได้รับการตอบรบัอย่างดีจากผูข้บัขี ่เพราะ
มองว่ารถยนต์ขับได้ไม่ต่างจากเดิม เมื่อใช้ บี5

ด้านกระทรวงพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนที่
แล้วระบุว่า จะใช้มาตรการลดการปล่อยก๊าซ ได้แก่ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ กลุม่ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ไนโตรเจน
ออกไซด์ และฝุ่นละออง กับบรรดารถยนต์ใหม่อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป กระทรวงยังเตรียมตั้งมาตรฐานการ
ปล่อยก๊าซของรถยนต์ใหม่ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนารถยนต์เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาต ิ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เอทานอล และไบโอดีเซล

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
มากขึ้น นครเซี่ยงไฮ้จะเพ่ิมจ�านวนปั๊มน�้ามันที่มีเช้ือ
เพลิงชีวภาพจาก 21 ในขณะนี้ เป็น 200 แห่งภายใน
ส้ินปี ดังนั้นซิโนเปกจะต้องใช้น�้ามันที่เหลือจากการ
ท�าอาหารทัง้หมดในน้ันเซีย่งไฮ้ มาเป็นวตัถดุบิส�าหรบั
ผลิตไบโอดีเซล

ด้านนักวิเคราะห์มองว่า หากโครงการนี้ส�าเร็จ 
จะช่วยส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น เพราะเป็น
พลังงานทางเลือกที่มีผลต่อความมั่นคงทางพลังงาน
ของจีนมาก

ปีทีแ่ล้ว คณะกรรมาธกิารพฒันาและปฏรูิปแห่ง
ชาต ิ (เอน็ดีอาร์ซ)ี และส�านกังานพลงังานจีน ได้เปิด
ตัวแผนส่งเสริมการผสมเอทานอลในน�้ามันเบนซิน
ทั่วประเทศภายในปี 2563 ซึ่งจะท�าให้มีการผลิตเอ
ทานอลจากเซลลูโลสคร้ังใหญ่ และสร้างเทคโนโลยี
เชือ้เพลงิชวีภาพทีก้่าวหน้าภายในปี 2568 นีจ่งึเป็น
คร้ังแรกทีร่ฐับาลจนีก�าหนดกรอบเวลาในการส่งเสรมิ
เชื้อเพลิงชีวภาพแบบ อี 10 หรือน�้ามันเบนซินที่ม ี
เอทานอลผสม 10% 

ก 
ารส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพของจีน
ก�าลังได้รับข่าวดี หลังมีการประกาศความ

ส�าเร็จของโครงการน�าร่องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพใน
นครเซี่ยงไฮ้ ขณะเดียวกัน ประชาชนต่างหันมาใช ้
ไบโอเอทานอลมากขึ้น 

The developments have significant implications 
for the country’s drive to broaden its energy mix, 
achieve energy security and cut polluting emissions, 
industry insiders said.

Biofuels, although desirable from an en-
vironmental point of view, are more expensive 
than traditional fuels such as diesel and petrol, 
hence a sales challenge. 

China Petroleum & Chemical Corp, also known 
as Sinopec, has long been known for its leading role in 
traditional energy like oil and gas. Now, emboldened 
by the findings of its pilot biodiesel project, it is itching 
to switch gears and ramp up its biofuel play.

In 2016 the company started fuelling 
vehicles in Shanghai with B5, a biofuel made 
from recycled cooking oil. So far, Sinopec’s 
Shanghai pilot project has provided more than 
9 million quarts of B5 to more than 130,000 
vehicles. More than 2,000 trucks and pickups 
run on B5 every day in Shanghai.

“The biodiesel has received positive  
responses from drivers. They said there is no 
difference in their vehicle’s performance after 
they started using the biodiesel,” said Xu Kunlin, 
vicemayor of Shanghai.

According to Ministry of Environmental 
Protection, the stricter emission limits will be 

อย่างไรกด็ ีนกัวเิคราะห์กลบักังวลกนัว่า การผลิต
ไบโอดีเซลเป็นปริมาณมากอาจมีอุปสรรครออยู่

นางสาวหลี ่หลี ่ผูอ้�านวยการวจิยัจาก ไอซไีอเอส 
ไชน่า มองว่า แม้เซ่ียงไฮ้ส่งเสรมิให้ใช้ บี5 และเชือ้เพลงิ 
ชวีภาพอืน่ๆ หลายปีแล้ว แต่การหาและสะสมวตัถดุบิก็
ยากเช่นกัน ดงันัน้การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพให้ได้ปรมิาณ
มากและเป็นทีน่่าพอใจต้องรอไปอกีหลายปี แต่ถ้าราคา
น�้ามันดิบพุ่งสูงมาก การส่งเสริมเชื้อเพลิงทางเลือกให้
ใช้กันทั่วประเทศ คงไม่ยากนัก

เธอเสริมว่า การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็อาจ
ท�าให้ราคาเชือ้เพลงิชวีภาพลดลง และเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้.

C 
hina’s efforts to promote the use of 
biofuel have received a fillip with the 

announcement of encouraging initial findings of 
a pilot project involving biodiesel in Shanghai, 
and from rapid progress in the adoption of 
bioethanol fuel elsewhere.

gradually placed on carbon monoxide, total 
hydrocarbons, nitrogen oxides and particulate 
matter produced by new motor vehicles. The 
ministry will announce unified national emission 
standards for new vehicles, to encourage the 
research and development of automobiles that 
can run on alternative fuels such as natural gas, 
liquefied petroleum gas, ethanol and biodiesel.

Yet, to further promote use of biodiesel, 
the Shanghai municipal government will increase 
the number of biodiesel fuelling stations from 
the current 21 to 200 by the end of this year. 
This would mean Sinopec will have to use all 
of the gutter oil produced in Shanghai as raw 
material to manufacture biodiesel.

Analysts said if the B5 pilot project is an 
unqualified success it would help further promote 
the application of biodiesel, an alternative energy 
that might significantly influence the country’s 
energy security.

To promote the use of biofuel, the National 
Development and Reform Commission and 
the National Energy Administration rolled out 
a plan last year to promote the use of ethanol 
in gasoline nationwide for cars by 2020. The 
plan is for large-scale production of cellulose 
ethanol and advanced biofuel technologies by 
2025. This is the first time the government has 
set a timeline for promoting a biofuel known 
as E10, which refers to gasoline with an ethanol 
content of 10 per cent.

However, analysts expressed concern over 
the challenges that lay ahead in promoting 
largescale use of biofuels.

Despite the fact that Shanghai has been 
promoting the use of B5 and even other biofuels 
for years, sourcing or collection of raw materials 
still remains a big challenge. So, large-scale 
production of biofuels, while desirable, may be still 
a few years away, said Li Li, research director at 
energy consulting firm ICIS China. Unless crude oil 
prices surge so high as to become unaffordable, it 
might be very difficult to promote alternative 
fuels on a national scale.

More technological breakthroughs are 
needed to lower biofuel price and increase 
the production efficiency of fuel ethanol, she 
added.

At a crossroads: the Shanghai B5 pilot project results could prompt a significant uptake of biofuels in China Source: GETTY
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กลุ่มน�้าตาลบุรีรัมย์ รับรางวัลดีเด่น 
ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2018

Buriram Sugar Won Renewable Energy  
Power Plant Award 2018

โดยมกีารจัดตัง้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชวีมวลขึน้ 
2 แห่ง เพือ่น�ากากอ้อยดังกล่าวมาผลิตไอน�า้และไฟฟ้าใช้
เป็นพลงังาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าของ บรษิทั บรีุรมัย์เพาเวอร์ 
จ�ากัด หรือบีพีซี (BPC) ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะ
วัตต์ และไอน�้า 100 ตันต่อชั่วโมง โรงงานของ บริษัท 
บุรีรัมย์พลังงาน จ�ากัด หรือบีอีซี (BEC) ก�าลังการผลิต
ไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ และไอน�้า 85 ตันต่อชั่วโมง และ
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จ�ากัด หรือบีพีพี (BPP) 
ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ และไอน�้า 110 ตัน
ต่อชั่วโมง ซึ่งทั้ง 3 โรงจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 8 เมกะ
วัตต์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาผู้
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือวีเอสพีพี (VSPP) ตาม
มาตรการส่งเสรมิการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 
หรือฟีด อิน ทารีฟ (Feed-in Tariff หรือ FiT) และส่ง
ไฟฟ้าและไอน�้าบางส่วนกลับไปให้โรงงานน�้าตาลใช้ใน
กระบวนการผลิต

นายอดิศกัดิ ์ตัง้ตรงเวชกจิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
บุรีรัมย์พลังงาน จ�ากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทน�้าตาลบุรีรัมย์ 
กล่าวว่า ขณะนีบ้ริษทัมแีนวทางขยายธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล
อีก 1 โรง คาดก�าลังการผลิต 8-10 เมกะวัตต์ เพิ่มเติม
จากปัจจุบันที่ด�าเนินการอยู่แล้ว 3 โรง เพื่อรองรับก�าลัง
การผลิตจากกากอ้อยที่ยังเหลืออยู่ประมาณปีละ 1 แสน
ตัน แต่ต้องรอนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน
จากรฐับาลให้มคีวามชดัเจนอีกครัง้ว่าจะยังมีความต่อเน่ือง
หรอืไม่ รวมทัง้จะมกีารปรบัอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าเพืม่ขึน้จาก
ปัจจบุนัก�าหนดไว้ 2.40 บาทต่อหน่วยหรอืไม่ เพราะเห็น
ว่าอัตราดังกล่าวต�่าเกินไป ไม่จูงใจให้เกิดการลงทุน โดย
อัตราที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 3.60 บาทต่อหน่วย

“ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนยังไม่มั่นใจต่อนโยบาย
พลังงานทดแทนของรัฐบาลที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะเดิน
หน้าต่อไปหรอืไม่ หรอืจะไปในทศิทางใด โดยเฉพาะอตัรา
การรบัซือ้ไฟฟ้าที ่2.40 บาทต่อหน่วยนัน้ยงัต�า่เกนิไปไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน ขนาดโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์พลังงานและ
บรีุรัมย์พาวเวอร์ท่ีใช้วตัถดุบิจากโรงงานน�า้ตาลบรุรีมัย์ใน
เครือของตัวเองยังไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าที่ต้องรับ
ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นย่อมจะมีต้นทุนแพงกว่า แต่ขาย
ให้รฐัเพยีง 2.40 บาทต่อหน่วย ยิง่คุ้มทนุแน่นอน”

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างปรับพื้นท่ีเตรียม
ก่อสร้างโรงงานผลิตภาชนะจากชานอ้อย แยกสายการ
ผลิตเป็นธุรกิจใหม่อีกผลิตภัณฑ์หน่ึงภายใต้แบรนด์ 
เอสอีดับเบิ้ลยู (SEW) เงินลงทุนประมาณ 350 ล้าน
บาท คาดจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2562 และตั้งเป้า
หมายจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ช่วงต้นปี 2563 โดยเบื้อง
ต้นมีแผนจ�าหน่ายในประเทศ 50% ทดแทนที่ไทยน�า
เข้าจากจีน และส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป รวม
ถึงเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆ อีก 50%

ก 
รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) ลงพืน้ที ่จ.บรีุรมัย์ เพือ่
ตดิตามผลการด�าเนินงานและเยีย่มชม “โรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมชวีมวล” 

ของกลุ่มบรษิัทน�้าตาลบุรรีัมย ์ทีไ่ด้รบัรางวัลดีเดน่ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโคเจน
เนอเรชัน่ (Cogeneration) จากการประกวด Thailand Energy Awards ปี 2017-2018 
อ.คูเมอืง จ.บรุรีมัย์ โดยมี คุณนวลจนัทร์ เตชะเสริมสุขกลู รองอธบิดกีรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ ว่า ปัจจุบันบริษัท น�้าตาล
บุรีรัมย์ จ�ากัด (มหาชน) มีก�าลังการผลิต 23,000 ตันอ้อยต่อวัน หรือคิดเป็นปริมาณ
อ้อยรวมมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี มีกากอ้อยจากกระบวนการผลิตน�้าตาล 750,000 
ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาท.

T 
he Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency (DEDE) 

visited Buriram Sugar’s biomass cogeneration 
plant in Khu Muang District in Buriram, which 
had won Thailand Energy Awards 2017-2018 
in the renewable energy cogeneration power 
plant category. The site visit was led by DEDE’s  
Deputy Director-General Nuanjan Tachasermsukkul.  
Currently, Buriram Sugar Plc processes 23,000 
tons of cane per day, or an equivalent of three 
million tons of cane per year, and produces 750,000 
tons of bagasse per year. The project required 
an investment of over one billion baht.

ขณะเดียวกัน ยังมีแผนขยายโรงงานน�า้ตาลทราย
พร้อมโรงไฟฟ้า 2 แห่งที่ อ.ช�านิ จ.บุรีรัมย์ และอ.โนน
นารายณ์ จ.สริุนทร์ ก�าลงัผลติน�า้ตาลแห่งละ 23,000 ตนั
ต่อวันลงทุนแห่งละ 4,000-5,000 ล้านบาทโดยจะเริ่มที่ 
อ.ช�านะ ก่อนในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
การจัดท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม(อีไอเอ) เมื่อท�า
ส่วนนีเ้สรจ็กจ็ะด�าเนนิงานในส่วนของจ.สุรนิทร์ต่อไป.

Three biomass cogeneration plants have 
been constructed to utilize the bagasse in the 
production of steam and electricity, namely the 
9.9MW power plant of Buriram Power Co., Ltd., 
(BPC) with a 100 TPH boiler, the 9.9MW power 
plant of Buriram Energy Co., Ltd. (BEC) with a 
85 TPH boiler, and the 9.9MW power plant of 
Buriram Power Plus Co., Ltd. (BPP) with a 110 
TPH boiler. The three power plants sell 8MW 
of the generated electricity to the Provincial 
Electricity Authority (PEA) under Very Small 
Power Producer (VSPP) supply contracts made 
under the feed-in tariff (FiT) policy, which aims 
to promote purchase of electricity generated 
from renewable energy. Part of the produced 
electricity and steam is sent to sugar mills for 
use in their production processes.

Adisak Tangtrongweachakit, Managing  
Director of Buriram Energy Co., Ltd., one of the 
subsidiaries in Buriram Sugar Group, said that 
the company is looking to construct another 

biomass power plant with a capacity of 8-10 
MW to add to the group’s existing three in order 
to take advantage of the unused bagasse of 
around 100,000 tons per year. At present, the 
company is waiting for further clarifications on 
whether the government will continue its policy 
of purchasing power generated from renewable 
energy and whether there will be any adjustment 
to the current purchasing price of 2.40 baht per 
unit, which is considered too low and does not 
encourage further investment. The appropriate 
price should be 3.60 baht per unit.

“The private sector has not been reassured 
whether the government’s renewable energy 
policy will keep going and what direction the 
policy will take. In addition, the purchasing price 
of 2.40 baht per unit is too low and not worth an 
investment. It is not worth it even for the power 
plants of Buriram Energy and Buriram Power, 
which are using bagasse from their own group’s 
sugar mills, let alone power plants that need to 
buy their raw materials from external sources 
but can fetch only 2.40 baht per unit when they 
sell to the government.”

In addition, the company is currently in the 
process of constructing a bagasse container 
factory and branching out into a new business 
under the brand SEW. This 350-million baht  
project is expected to reach completion in late 
2019 and be ready to produce commercially in 
early 2020. According to its preliminary plan, 
50% of the products will be sold domestically to 
replace imports from China, while the remaining 
50% will be exported to European countries and 
other new markets that the company will explore.

At the same time, there are plans to construct 
two additional 23,000 tons/day sugar mills 
simultaneously in Chamni District in Buriram 
and in Nonnarai District in Surin, with each 
requiring a 4-5 billion baht investment. To be 
constructed first in the next 2-3 years, the Chamni 
plant is currently undergoing an environmental 
impact assessment, after which the company 
will proceed with the Surin plant.
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นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม กล่าวถงึ ถงึโครงการเขตเศรษฐกจิชีวภาพ 
หรือ Bioeconomy ว่า โครงการนี้จัดเป็นเป้าหมาย
ที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ทางกระทรวงและประชา
รัฐ กลุ่มการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (D5) จึงได้จัดท�า แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (2561-2570) ขึ้นเตรียมน�าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้อุตสาหกรรมไบโอชีวภาพปัจจุบันเร่ิมมีการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) อยู่แล้ว จากนั้นรัฐบาลจะ “ต่อยอด” อุตสาห
กรรมไบโอชีวภาพออกไปนอกเขต EEC โดยภาคเอกชน
สนใจทีจ่ะลงทนุในพืน้ท่ีภาคหนอืตอนล่างกบัภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง ครอบคลมุจงัหวดันครสวรรค์ 
ก�าแพงเพชร ขอนแก่น รวมมูลค่าโครงการทั้งใน EEC 
กับนอกเขต EEC ภายใน 5 ปีคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 
133,000 ล้านบาท

ส�ำหรบัรำยละเอยีดของโครงกำรเขตเศรษฐกิจชวีภำพ 
จะประกอบไปด้วยแผนงำน 3 ส่วนคือ 

1) โครงการ Bioeconomy EEC ถือเป็น 1 ใน 
10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ทีร่ฐับาลให้การ
สนบัสนนุตามแผน 5 ปี (1560-2564) จะมมีลูค่าการ
ลงทุน 9,740 ล้านบาทจากกลุ่มนกัลงทุน ได้แก่ บรษิทั 
Baxter ผลติน�า้ยาล้างไต ตัง้อยูใ่นพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี ้จ.ระยอง มลูค่าการลงทุน 2,240 ล้านบาท, 
บริษัทโททาล (TOTAL) ร่วมกับบริษัท Corbion ผลิต 
Lactide 100 KTA กับ PLA 75 KTA ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง ลงทุน 3,500 ล้านบาท 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GGC ในเครอื ปตท. โครงการ Palm Biocomplex เฟส 
1 และ 2 เพื่อผลิตเมทิลเอสเตอร์ 200 KTA จ.ชลบุรี 
มูลค่า 4,000 ล้านบาท

นอกจากนีย้งัมกีารลงทนุในเขตนวตักรรมระเบยีง
เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก หรอื EECI ใน 2 พืน้ที่
คือ วังจันทร์วัลเลย์ ของ บริษัท ปตท.จ�ากัด(มหาชน) 
กับ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของ ส�านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กร
มหาชน) หรือ GISTDA ซึง่ทัง้ 2 พืน้ทีน่ีไ้ด้ถกูประกาศ
เป็นเขต EECI แล้ว

2) ส่วนต่อขยายการลงทนุในโครงการ Bioeconomy 
ในภาคเหนือตอนล่าง มูลค่าการลงทุน 49,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็น นครสวรรค์ ลงทุน 41,000 ล้านบาท 
ประกอบไปด้วย โครงการ Biocomplex มลูค่า 10,000 
ล้านบาท ของบริษัทโกลบอลกรีนเคมีคอล (GGC) 
ร่วมกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ KTIS เพื่อผลิต 
Latic Acid, Bio-succinic Acid (BSA) & Bio 1,4 
Butanedio, PLA, Furfural และ Lactic Acid ส�าหรับ
อาหาร ส่วนที่ก�าแพงเพชร (ลงทุน 8,000 ล้านบาท) 
จะมีโครงการ Dried Yeast ของบริษัท คริสตอลลา 
จ�ากัด ผลิต Yeast Extract, Beta-Glucan ส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์

เ 
ปิดแผนพฒันาอุตสาหกรรมชวีภาพ 1.33 แสนล้าน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เตรยีมเสนอ 

“แพ็กเกจ Bioeconomy” เข้า ครม. ดัน 3 พื้นที่ตั้ง
โครงการทั้งใน-นอก EEC พร้อมต่อยอด 3 จังหวัด 
“นครสวรรค์-ก�าแพงเพชร-ขอนแก่น” ฐานท่ีตั้งอุตฯ
น�า้ตาล-อาหาร-ปิโตรเคมขีองกลุม่มติรผล-เกษตรไทย-ซี
พี-ปตท.เอเซียสตาร์-BIG-UENO-DSM
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3) ส่วนต่อขยายการลงทุนในโครงการ Bioec-
onomy ในภาคอีสานตอนกลางลงทุน 29,705 ล้าน
บาทในขอนแก่น ประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรม 
Bioeconomy ของบริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด ร่วม
กับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด (BIG), 
โครงการผลิตเอ็นไซม์น�้า Yeast Probiotics และ  
Beta-glucan ของกลุม่บรษิทั เอเชยี สตาร์ เทรด จ�ากดั 
(AST) และ บรษิทั เอเชยี สตาร์ แอนมิลั เฮลธ์ จ�ากดั 
(ASAH), โครงการ Dried Yeast-เอมไซม์ไฟเตส 

ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร-Lactic Acid/Sugar 
Alcohol ส�าหรบัอตุสาหกรรมอาหาร/เคร่ืองส�าอาง ของ
บรษัิท น�า้ตาลมติรผล, บรษัิท ดเีอสเอม็ นวิทริช่ันแนล 
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (DSM), บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท 
เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั อเูอโนไฟน์เคมี
คัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด (UENO)

ล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมได้แก้ปัญหากรณี
โรงงานในเขตเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) ตดิปัญหา
ผังเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัด (นครสวรรค์-ก�าแพงเพชร-
ขอนแก่น) โดยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ได้เสนอให้
แก้ประกาศแนบท้ายกระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด
ประเภทโรงงานใหม่จาก “เคม”ี เป็น “เคมชีวีภาพ” กับ
เสนอให้ผูป้ระกอบการสามารถตัง้โรงงานไบโอชีวภาพ
ในเขตที่เป็นสีเขียวได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
แก้สีผังเมือง ซึ่งทั้ง 2 แนวทางอยู่ที่การพิจารณาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม.

Mr. Uttama Saowanayon, the Minister of 

Industry, said that it expects its bioeconomy 

project to drive Thailand towards Industry 4.0 

by enhancing the competitive capacity of the 

industry and entrepreneurs. The Ministry and 

the New S-Curve Cluster (D5) have drawn up 

a bioeconomy plan (2018-2027) to propose to 

the Cabinet soon.
Investments in bioeconomy are beginning 

to trickle into the Eastern Economic Corridor 

(EEC), and the government hopes to expand 

it beyond this zone. The public sector has so 

far shown interest in the lower North and the 

Northeast of Thailand across Nakhonsawan, 

Kamphaeng Phet, and Khon Kaen. The total 

value of all the projects both inside and out of 

EEC combined within a period of five years is 

expected to reach a whopping 133 billion baht.

T 
he Industry Minister is in preparation to  

propose to the Cabinet a 133 billion   

‘bioeconomy package’ in the hope of expanding 

bioeconomy out of EEC towards “Nakhonsawan 

– Kamphaeng Phet – Khon Kaen” and transforming 

them into industrial bases for sugar-food- 

petrochemical production for Mitr Phol Group-

KTIS-CP-PTT-Asia Star-BIG-UENO-DSM.

The bioeconomy zone project consists of 

three major parts as follows:

1) The EEC bioeconomy: This is considered 

one of the ten industries in the S-curve according 

to the government’s five-year plan (2017-2021). 

This project will see an investment of 9.74 billion 

baht, consisting of 2.24 billion baht from Baxter, 

a dialysis solution manufacturer in Amata City in 

Rayong, 3.5 billion baht from a joint production 

of Lactide 100 KTA and PLA 75 KTA by Total and 

Corbion in Asia Industrial Estate in Rayong, and 

4 billion baht for the production of methyl ester 

200 KTA in the Palm Biocomplex Phases 1 and 2 

by PTT’s subsidiary Global Green Chemicals PLC 

(GGC) in Chonburi.

In addition, there will also be Eastern 

Economic Corridor Investment (EECI) at two 

additional locations, namely Wangchan Valley 

of PTT PLC and the Space Inspirium of the Geo- 

Informatics and Space Technology Development 

Agency (GISTDA), both of which have been 

declared as EECI zones.

2) Bioeconomy investment extension project 

in lower Northern Thailand: With a total investment 

value of 49 billion baht, the project spans across 

two provinces. Nakhonsawan will be responsible 

for 41 billion of this amount, deriving 10 billion 

baht value from the Biocomplex Project of Global 

Green Chemicals and Kaset Thai International 

Sugar Corporation PLC (KTIS), which will produce 

lactic acid, bio-succinic acid (BSA), bio 1,4  

butanedio, PLA, furfural, and food-grade lactic 

acid. In Kamphaeng Phet, the remaining 8 billion 

baht investment will be for the dried yeast project 

of Cristalla Co., Ltd., which will manufacture yeast 

extracts and beta-glucan for food and animal feed 

industries.

3) Bioeconomy investment extension project 

in middle Northernern Thailand: This project will 

involve investments worth 29.705 billion baht 

in total, with such projects as the bioeconomy 

industrial estate of Mitr Phol and Bangkok 

Industrial Gas Co., Ltd. (BIG), the liquid enzyme, 

yeast probiotics, and beta-glucan manufacturing 

project of Asia Star Trade Co., Ltd. (AST) and 

Asia Star Animal Health Co., Ltd. (ASAH), and the 

joint venture between Mitr Phol, DSM Nutritional 

Products (Thailand) Co., Ltd. (DSM), Charoen 

Pokphand Food PLC (CPF), Betagro PLC, and 

UENO Fine Chemicals Industry (Thailand) Co., 

Ltd. (UENO), which will manufacture dried yeast 

and phytase for the food industry as well as lactic 

acid and sugar alcohol for food and cosmetics 

industries.

As for the city plan issues in the three 

provinces (Nakhonsawan, Kamphaeng Phet, 

and Khon Kaen) that present an obstacle to the 

scheme, Mr. Mongkol Pruekwatana, Director- 

General of the Department of Industrial Works 

(DIW), said that he had proposed two solutions: 

amending the type of factories in the Ministerial 

notification from “chemical” to “biochemical” 

and granting entrepreneurs permission to 

establish biochemical plants in green zones as 

appropriate without the need to change the city 

plans. Whether the proposal will be taken up will 

be at the discretion of the Industry Minister.

Sugar Asia Magazine

Bioenergy News

47



อ้ำงอิง
1. A P S Brogan, L Bui-Le and J P Hallett, Nat. Chem. 

2018, DOI: 10.1038/s41557-018-0088-6
2. M B Turner et al, Green Chem., 2003, 5, 443 (DOI: 

10.1039/B302570E).

ในปี 2546  โรบิน โรเจอร์ นักเคมีนินทรีย์ของ
มหาวทิยาลยัอาบาม่า สหรฐัอเมรกิา ค้นพบว่าเซลลโูลส
สามารถละลายในไอออนเหลวได้2 เช่น เกลือซึ่งมี
จุดหลอมเหลวต�่ากว่า  100° องศา อย่างไรก็ตาม ตัว
ท�าละลายดังกล่าว แม้จะท�าให้เซลลูโลสละลายได้แต่
ก็ท�าให้เอนไซม์สูญเสียคุณสมบัติทางธรรมชาติของ
มัน ดังน้ัน โรเจอร์ กล่าวว่า “เราขอแนะน�าว่าให้หา
เอนไซม์ หรอื ผลติเอมไซม์ขึน้มาใหม่ท่ีสามารถท�างาน
ได้ในไอออนเหลว”

 เอนไซม์ที่ถูกคัดแยก
ในงานวจิยัชิน้ใหม่ ฮอลเลทได้ท�าการคิดค้นในส่ิง

ที่เขาได้เคยกล่าวไว้ ฮอลเลทอธิบายว่าโดยธรรมชาติ
เซลลูโลสมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้โดยอาศัย
โพลิเมอร์ท่ีไม่ละลายน�้า แล้วกลายเป็นห่วงโซ่น�้าตาล
แล้ว เปลี่ยนห่วงโซ่น�้าตาลเหล่านั้นเป็นโมโนเมอร์ 
ซึ่งแต่ละกระบวนการต้องอาศัยเอนไซม์แยกกัน ซ่ึง
เขาวางแผนทีจ่ะท�าให้ปฏกิริยิาข้างต้นสมัฤทธิผ์ลได้ใน
ไอออนเหลว โดยเขาเร่ิมจากเอนไซม์ β-glucosidase
ซึ่งช่วยย่อยสลายห่วงโซ่น�้าตาลเป็นโมโนเมอร์ “เรา
ใช้เยื้อหุ้มเคลือบเอนไซม์ไว้เพื่อกันไอออนเหลวจาก
โปรตีน ซึ่งจะท�าให้เอนไซม์ไม่สูญเสียคุณสมบัติตาม
ธรรมชาติของมัน”

การเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับตัวท�าละลายซึ่ง
สภาพใกล้เคียงกับน�้าตามวิธีข้างต้นจะท�าให้นักเคมี
สามารถเร่งปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นในอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นได้ 
โดยปราศจากการท�าให้เอนไซม์นั้นสูญเสียคุณสมบัติ
ตามธรรมชาติของมัน ตัวอย่างคือ ณ อุณหภูมิ 110° 
องศา นักเคมีพบว่าปฏิกิริยาเกิดเร็วกว่า 30 เท่าจาก
ตอนที่เร่งปฏิกิริยาด้วยอุณหภูมิ 50° องศา

แล้วก็เหมือนโชคสองชั้น เมื่อนักเคมีใช้เอนไซม์ 
β-glucosidase ซึ่งถูกตัดแต่งคุณสมบัติใส่ลงไปในตัว
ท�าละลายไออน พบว่ามันสามารถละลายเซลลูโลสซึ่ง
แตกตัวแล้วได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยเอนไซม์อีกตัว
หนึง่มาช่วย โดยโรเจอร์อธบิายว่า “หากคุณใส่มันลงไป

ค้นพบวิธีท�าให้เอนไซม์คงคุณสมบัติแม้ไม่
อยู่ในน�้า ช่วยย่อยสลายเซลลูโลสได้เร็วขึ้น
Enzyme Survives Blistering Conditions to Rapidly 
Breakdown Cellulose Sugar

A  natural enzyme has been tweaked so 
that it can function in scalding hot ionic 

liquids rather than water. As a result the enzyme 
can breakdown cellulose into glucose 30 times 
faster than previously possible offering a quick 
way to turn biomass into valuable sugars for 
fuel or chemicals.1

In 2003, inorganic chemist Robin Rogers and 
colleagues at the University of Alabama in the US 
found that cellulose could be dissolved in ionic 
liquids2 – salts with melting points below 100°C. 
Unfortunately, the solvents also deactivated the 
enzyme used to digest cellulose. “We suggested 
you’d have to find another enzyme or create 
an enzyme that worked within the ionic liquid,” 
says Rogers.

เ 
อนไซม์ธรรมชำตถิกูคดัแยกออกมำเพือ่ให้สำมำรถ 
ท�ำงำนได้ดใีนออิอนเหลวร้อน ซึง่ส่งผลให้เอนไซม์

สำมำรถย่อยสลำยเซลลโูลสเป็นกลโูคสได้เรว็ขึน้ 30 
เท่ำเมือ่เทยีบกบัวธิเีดิมซึง่ใช้ในกำรเปลีย่นชวีมวลเป็น
น�้ำตำลส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือสำรเคมี1

ในน�้าเปล่า จะไม่สามารถย่อย
สลายเซลลูโลสได้และถ้าหาก
ใส่มันลงไปในสารละลายใดๆ 
ก็ตามที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้ 
คุณก็จะพบว่าเอนไซม์สูญเสีย
คุณสมบัติตามธรรมชาติของ
มันไปเช่นกัน นับเป็นครั้งแรก
ทีเ่ราสามารถป้องกันเอนไซม์ไม่
ให้ถกูท�าลายได้ แม้จะอยูใ่นตวั
ท�าละลายทีไ่ม่ใช่น�า้ ฮอลเลทเช่ือ
ว่าวธีิการตัดแต่งเอนไซม์ข้างต้น
เป็นประโยชน์ต่อพอลเิมอร์ทีไ่ม่
ละลายน�้า” 

เบลค ซมิมอล จากสถาบนั
ชีวพลังงานของสหรัฐฯ กล่าวว่า “ผมคิดว่าวิธีการดัง
กล่าวเป็นสุดยอดนวัตกรรมและเป็นตัวอย่างที่ยอด
เยี่ยมของการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการพัฒนาเอ็น
ไซม์” “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดแต่งคุณสมบัติทาง
เคมีของเอนไซม์เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวมัน
เอง นับเป็นความส�าเร็จที่โดดเด่น” 

โรเจอร์เห็นด้วยกับค�ากล่าวข้างต้นและกล่าวเสริม
ว่าโพลเิมอร์หลกัๆ ในชวีมวลสามารถละลายได้ในไอออน
เหลว “คิดดูสิ คุณสามารถเปลี่ยนต้นไม้ หรือ หญ้าได้
ด้วยไอออนเหลว” “คุณจะสามารถประหยัดพลังงาน
ได้อย่างมหาศาลและในขณะเดียวกันก็ได้สารเคมีจาก 
ชีวมวลด้วย ต้องนับว่ามหัศจรรย์จริงๆ”.

 Isolated Enzyme
In new research, Hallett and colleagues at 

Imperial College took up the latter challenge. In 
nature, cellulose is broken down by first cleaving 
the insoluble polymer into soluble sugar chains 
and then breaking these sugar chains in to the 
monomer. Each process requires a separate  

β-Glucosidase enzyme.  
Source: ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

enzyme and Hallett’s group had planned to 
modify versions of both to work in ionic liquids. 
They started with β-glucosidase, which can 
breakdown sugar chains into its monomers. 
“Basically, we’ve coated the enzyme in a protective 
layer that keeps the ionic liquid away from the 
surface of the protein, so it doesn’t cause it to 
denature,” explains Hallett.

The increased thermal stability of the ionic  
solvent, relative to water, allowed the researchers 
to run the reaction at much higher temperatures 
without denaturing the enzyme, and therefore 
to achieve much higher activity. At 110°C, for 
example, the researchers achieved 30 times the 
activity they did at 50°C.

There was also an unexpected bonus: when 
the researchers added their modified version of 
β-glucosidase to the ionic solvent, they found that 
it decomposed the dissolved cellulose without  
needing another enzyme. ‘β-glucosidase doesn’t 
have the ability to bind substrates that are not  
dissolved, so the only way to even test the activity 
of β-glucosidase on polymeric cellulose was to  
dissolve both in the same solvent,’ explains Hallett. 
‘If you do that in water you can’t dissolve the 
cellulose; if you do that in any solvent that 
dissolves cellulose the enzyme will denature. 
It was only once we were able to protect the 
enzyme against non-aqueous environments 
that this activity could even be tested.’ Hallett 
believes similar enzyme modification techniques 
could be useful for recycling synthetic polymers 
that are not water soluble.

“I find this approach to be very innovative and 
a great example of the power and impact of enzyme 
optimisation coupled with process development,” 
says Blake Simmons of the Joint Bioenergy Institute 
in the US. “In particular, the chemical modification of 
the enzymes to increase thermal stability above 
the boiling point of water is a truly remarkable 
achievement.”

Rogers agrees, and notes that all the main 
biopolymers in woody biomass can dissolve in 
ionic liquids. “Imagine – you could take a tree or a 
grass and put it in a beaker with ionic liquids,” he 
says. ‘If you had a cocktail of enzymes specific to 
each one of those polymers that also dissolved 
and remained active, all of a sudden you’d have 
a huge bioreactor where you saved so many 
energy- and chemical-intensive steps to get to 
chemicals from lignocellulosic biomass that it’s 
just amazing.’

References
1. A P S Brogan, L Bui-Le and J P Hallett, Nat. 

Chem. 2018, DOI: 10.1038/s41557-018-0088-6
2. M B Turner et al, Green Chem., 2003, 5, 

443 (DOI: 10.1039/B302570E).
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P Lignin Care by NSTDA’s BIOTEC: From  
Bagasse to Antibacterial Agent

“พีลิกนินแคร์ จากกากอ้อยสู่สารต้านเชื้อ” 
โดยนักวิจัยไทย ไบโอเทค สวทช.

ลกินนิเป็นพอลเิมอร์ธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นพชืทกุชนดิ
ร่วมกบัเซลลโูลสและเฮมเิซลลโูลส ซึง่มอีตัราส่วนแตก
ต่างกันตามชนิดของพืช ภายใต้สภาวะการสกัดแยก
และการใช้งานที่เหมาะสมลิกนินมีคุณสมบัติในการ
ยับย้ังการเจรญิเติบโตและสามารถท�าลายเชือ้แบคทเีรยี
และเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง โรคในระบบ
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร โดยได้พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สารละลายลิกนิน เพื่อการฉีดพ่น ชุบ และ
การท�าเคลอืบ บนแผ่นเส้นใยธรรมชาตแิละแผ่นเส้นใย
สังเคราะห์

ความโดดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation 
Statement)  คือ การมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมการ
สกดัทีไ่ม่ยุง่ยาก ภายใต้สภาวะทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
เพือ่น�าลกินนิจากผลผลติพลอยได้อตุสาหกรรมเกษตร
มาใช้ประโยชน์ โดยที่ผลผลิตพลอยได้ดังกล่าวยังคง
สามารถน�าไปเผาเป็นเชื้อเพลิงต่อได้ ในปัจจุบันมีผู้
ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตลิกนินเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมในภูมิภาคมีจ�านวน
ไม่มาก ผู้ผลิตรายใหญ่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศ
จีนและบราซิลเป็นหลัก การที่ประเทศไทยมีปริมาณ
ผลผลิตพลอยได้อุตสาหกรรมเกษตรจ�านวนมากทั้ง
จาก กากอ้อย ทะลายปาล์ม เหง้ามนั และผลผลติจาก
พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ยังมีปริมาณลิกนินคงเหลืออยู่ จึง
เป็นโอกาสส�าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์
ของลิกนินอย่างจริงจังอันเนื่องมาจากความพร้อมของ
วัตถุดิบ เพ่ือการใช้ลิกนินในการแทนที่หรือเป็นส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ไบโอเทค สวทช. เปิดโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการ
ทีส่นใจน�านวตักรรมการเพิม่มลูค่าให้แก่ผลผลติพลอย
ได้อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง
การร่วมวิจยัและพฒันาเพือ่การสร้างนวตักรรมให้กับผู้
ประกอบการในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ.

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุกร์นิมิต สุจิรา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
ชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ สวทช. 
โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3308 
E-mail : suknimit.suj@biotec.or.th.

ดร.จักรพล สุนทรวรำภำส นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนำผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์

C 
 
urrently, a by-product of sugar production, 

bagasse can be used for numerous applications. 
In addition to its use as a fuel for electricity 
generation, bagasse can be processed to extract 
lignin for other uses without compromising its 
capacity as fuel afterwards. By extracting “lignin” 
from bagasse, Dr. Jackapon Sunthornvarabhas 
researchers of NSTDA’s BIOTEC have developed 
P Lignin Care, which inhibits bacterial and fungal 
growth, which can lead to skin, respiratory, and 
digestive system diseases. Designed for use as 
both a spray and coating, the lignin solution has 
been shown in a test on natural and synthetic 
fibers to be able to inhibit bacterial growth for 
as long as 24 hours. The product was showcased 
in NSTDA Investors’ Day 2018, held in Bhiraj 
Hall 2 at BITEC Convention Center Bangna on 
July 6, 2018.

Lignin is a natural polymer found in every 
plant along with cellulose and hemicellulose. Under 
the right extraction and usage environment, lignin 
demonstrates an ability to inhibit and kill bacteria 
and fungi responsible for diseases of the skin, the 
respiratory system, and the digestive system. The 

ใ
 
 นปัจจบุนักากอ้อยทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ  
 น�า้ตาลถกูใช้เป็นเช้ือเพลงิเพือ่การผลติไฟฟ้าเป็น

หลกั เพ่ือเป็นการเพิม่มูลค่าให้กบักากอ้อยและลดการ
สญูเสยีกากออ้ยทีเ่กบ็ไวก้อ่นน�าไปเผาเพือ่ผลติไฟฟา้ 
จงึมคีวามสนใจในการสกดัแยก “ลกินนิ” ออกมาจาก
กากอ้อยเพือ่ใช้ประโยชน์ ซึง่กากอ้อยทีผ่่านกระบวนการ
สกดัแยกลิกนินยงัสามารถน�าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิต่อได้ 
โดย ดร.จักรพล สุนทรวราภาส นกัวจิยัไบโอเทค สวทช. 
พฒันาผลิตภณัฑ์พลิีกนนิแคร์ โดยใช้วธิกีารสกดัแยก
ลกินนิจากกากอ้อย เพือ่น�ามาใช้เป็นวตัถดิุบในการท�า
สารละลายเพือ่ยบัยัง้การก่อเชือ้ของแบคทเีรยีและเชือ้
ราซึง่สามารถยบัยัง้การเจริญเตบิโตได้ถึง 24 ชัว่โมง 
โดยได้แสดงผลงานวจิยัในงาน NSTDA Investors’ day 
2018 ณ ห้องภริชั ฮอลล์ 2 ศนูย์นทิรรศการและการ
ประชมุไบเทค บางนา วนัที ่6 ก.ค. 2561 ท่ีผ่านมา

chosen lignin extraction technology is simple so 
as to allow the extraction to be replicated using 
commonly available industrial equipment and 
machinery. 

The distinctive feature of this innovation is 
that the technology is simple and the extraction 
process is eco-friendly. In addition, the raw 
material is an agricultural by-product and does 
not lose its use as fuel after having undergone 
the extraction. 

Currently, there are not many entrepreneurs 
with the capacity to produce lignin on an industrial 
level, with most based in China and Brazil. 
With an advantage in terms of biodiversity 
and the amount of lignin that can be derived 
from various agricultural by-products (such 
as bagasse, palm bunches, and coconut fiber), 
Thailand will have a leg-up when it wishes to 
support and expand businesses that make 
use of lignin as a replacement or an additional 
raw material.

NSTDA’s BIOTEC allows entrepreneurs to 
use this innovation for commercial purposes 
to add value to industrial by-products and  
welcomes joint research and development 
projects for new inventions that will help expand 
business opportunities for entrepreneurs.

For additional information, please contact: 
Ms. Suknimit Sujira, Biotechnology Business 
Development Division, the National Center 
for Genetic Engineering and Biotechnology, 
NSTDA
Tel: 0-2564-6700 ext. 3308    
E-mail: suknimit.suj@biotec.or.th.

กำกอ้อย กำกอ้อยที่ถูกเอำลิกนินออก ผงลิกนิน สำรละลำยลิกนิน
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trade, investment and technology, and provides excellent partnership opportunities with Asian players.



Sugartech & Agri Expo Indonesia 2018 

will start at 10 AM to 6 PM. Sugartech Indonesia 

2018 in conjunction with Indonesia International 

Sugar Conference will have an International 

conference about the latest developments in 

the indonesian sugar industry. 

For Futher Information, please visit : 
www.sugarindo.com
www.agri-indonesia.com.

Based on Global Business Guide Indonesia, 

Indonesia is known as South East Asia’s largest 

consumer of sugar and the world’s third largest 

importer, mainly for raw sugar. Total demand 

stood at 5.01 million MET for 2010 with imports 

making up the remainder mainly from Australia, 

Thailand and the Philippines. Agriculture Minister 

Amran Sulaiman stated that the Indonesian 

Government has prepared three areas in Eastern 

Indonesia for new sugarcane plantations. Planning 

its location at South East Sulawesi, Merauke in 

Papua, and the Aru Islands in Maluku, they are 

aiming to bring at least 10 sugar factories and 

sugarcane plantations for new investors.

The Exhibition, Sugartech Indonesia 2018 is  

colocated with Agri Expo Indonesia 2018, which is 

Indonesia’s largest agriculture technology event that 

brings together an international congregation of  

agriculture companies and also its supporting 

industries gathered in the heart of the agriculture 

industry in Surabaya, Indonesia to showcase 

the latest developments in Indonesia’s massive  

agriculture industry, covering the major crops in 

Indonesia which are Rice, Sugar, Coffee, Cocoa, 

Palm Oil, Tea, Cassava, Corn.

Organized by PT. Fireworks Indonesia,which 

established in 2008 is part of the Fireworks 

Trade Media Group up of a large conglomerate 

of trade media companies which owns businesses 

ranging from directories and magazines to 

trade exhibitions and conferences. Fireworks 

Exhibitions and Conferences which boasts of 

a proven track record in the region for Sugar 

events such as: World Sugar Expo, Thailand, 

SugarTech Indonesia, Sugarex Colombia. In 

merely 10 years, Fireworks Indonesia has grown 

leaps and bounds with our own international 

offices spanning in more than 11 countries. 

SUGARTECH & AGRI EXPO 
INDONESIA 2018

S 

ugartech Indonesia 2018 is an International 

Exhibition of Sugar Companies, Sugar 

Technology & Its Supporting Industries. It’s  

one of  Indonesia’s Largest Sugar Technology 

and Equipment Exhibition, which will be held 

in Grand City Convex, Surabaya, Indonesia on 

31 October – 1 November 2018. 

Sugar Asia Magazine
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point for sugar industry players in Asia, it remains the ONLY conference with a comprehensive focus on 
trade, investment and technology, and provides excellent partnership opportunities with Asian players.



WORLD SUGAR EXPO  
& CONFERENCE 2018
World Sugar Expo & Conference 2018

17 - 18 October 2018

Hall 106, Bangkok International 

BITEC, Bangna, Thailand. 

ป 
ระสบความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งกบังาน World 
Sugar Expo & Conference 2018 ครั้งที่ 5 

ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่17-18 ตลุาคม 2561 ที ่ฮอลล์ 106 
ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา กรุงเทพ งานแสดง
สินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน�้าตาล ที่รวม
กลุม่อตุสาหกรรมผู้ผลิตน�า้ตาลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเอเชยี!

ส�าหรบังาน World Sugar Expo & Conference 
2018 นี้ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ ได้รับ
ความสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
เอกชนมากมาย อาท ิกระทรวงอตุสาหกรรม, ส�านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.), สมาคม
ผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย, สมาคมนักวิชาการ
อ้อยและน�า้ตาลแห่งประเทศไทย, บรษิทั ไทยชกูาร์ มลิ
เลอร์ จ�ากัด อีกทั้งบริษัทผู้ผลิตน�้าตาลและเอทานอล 
เช่น บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เคทิส ไบโอเอ
ทานอล จ�ากัด (KTBE), บริษัท น�้าตาลครบุรี จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างต่อ
เน่ืองจาก หจก.สามารถเกษตรยนต์ ผูพ้ฒันาการผลติ
เครื่องมือการเกษตรรถตัดอ้อยในประเทศไทยและส่ง
ออกจ�าหน่ายทั่วโลก 

C 

ontinued success with the 5th Edition 

of World Sugar Expo & Conference 

2018, Thailand  held every year is one of the 

world’s largest specialized sugar and bioethanol 

technology event that brings together an 

international congregation of sugar companies 

and also its supporting industries gathered in the 

capital city of Bangkok, Thailand to showcase 

the latest developments in the world sugar and 

bioethanol industry. 
Well supported by the public and private 

sectors, including the Ministry of Industry, Office 
of the Cane and Sugar Board (OSCB), Thai Sugar 
and Bio-Energy Producers Association (TSEA),  
Thailand Society of Sugar Cane Technologists 
(TSSCT), Thai Sugar Millers Corporation Limited 
(TSMC), Khonburi Sugar Industry Public Company 
Limited (KBS), Kaset Thai International Sugar 
Corporation Public Company Limited, KTIS 
Bioethanol Co., Ltd.(KTBE) and also officially 
supported by Vietnam Sugar and Sugarcane  
Association (VSSA)

และอีกหนึง่ความพเิศษของปีนี ้บรษิทั ไฟร์เวร์ิคส 
มเีดยี ไทยแลนด์ ได้รบัการสนับสนนุอย่างเป็นทางการ
จาก สมาคมน�้าตาลและอ้อยเวียดนาม (VSSA)

ห้ามพลาด! โอกาสส�าคญัส�าหรบัวงการอตุสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาล กับการจัดงานครั้งที่ 5 ของ World 
Sugar Expo & Conference 2018! ซึ่งในงานได้
รวบรวมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเพือ่การเกษตร ระบบ
จดัการโรงงาน และบริษทัในวงการธรุกจิน�า้ตาลจากทัว่
โลกเอาไว้อย่างมากมาย

www.worldsugarexpo.com  
อีเมล thai@asiafireworks.com 
หรือโทรศัพท์ (+66) 2 513 1418

และพบกับ World Sugar Conference 2018 
ภายใต้หัวข้อ “Convergence And Divergence In 
The Asean Sugar & Ethanol Industry”

  จดุนดัพบท่ีรวบรวมผูม้ชีือ่เสยีงในวงการน�า้ตาล
และเอทานอลในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ การประชมุยงัคงเน้นการค้าการลงทุนและเทคโนโลยี
ซึง่เป็นโอกาสทีด่เียีย่มส�าหรบัผู้ทีส่นใจและเก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมนี้.

www.sugar-conference.com 
อีเมล: thai@juz-talk.com 
หรือโทร: (+66) 2 513 1418 ต่อ 110.

Always support and cooperation every 
year as Premium Exhibitor as Samart Kaset-Yon 
Co.,Ltd the agricultural machinery developers of 
sugarcane tractor, cutters and tools in Thailand 
and worldwide exporters.

www.worldsugarexpo.com  
Email: thai@asiafireworks.com or 
Call: (+66) 2 513 1418.

In conjunction with :World Sugar Conference 
2018 has established itself as the preferred 
annual meeting point for sugar and bioethanol 
industry players in Thailand and South-East 
Asia. It remains the dedicated conference with 
a comprehensive focus on trade, investment and 
technology, and provides excellent partnership 
opportunities with international players, the 
theme of “Convergence And Divergence In 
The Asean Sugar & Ethanol Industry” for this 
year.

Interesting keynote speakers and program 
information can be found              
at: www.sugar-conference.com , 
Email: thai@juz-talk.com or 
Call: (+66) 2 513 1418 Ext.110.
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Dr.Pipat Weerathaworn
Expert of Agricultural Research Group, National Research Council of Thailand (NRCT)
Topic: Opening Remarks and Overview And Outlook Of The Thai Sugar Industry.

Mr.Kittisak Prukkanone, Ph.D.
Director of Measure and Mechanism Development Section, Climate Change Management and
Coordination Division Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
Topic: Impact Of Global Warming On The Sugar Industry Current And Future Scenarios.

Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan 
Director of Indonesian Sugar Association (AGI)
Topic: Will Indonesia Ever Be Able To Cope With Its Local Sugar Consumption Without Depending
On Imported Sugar? A Case Study On Practices Engaged By The Indonesian Sugar Industry.

Mr.Gilles Weber, 
Vice President - Vertical Sales PA Thailand - F&B ASEAN at Siemens
Topic: Industry 4.0 How The Forth Industrial Revolution Can Contribute To The Sugar Industry?

Mr.Pipat Suttiwisedsak,
Chief Operating Officer / Managing Director at KTIS BioEthanal Company Limited
Topic: Southeast Asia Ethanol Markets Trends and Price.

Mr.Tony Segadelli Managing Director of the OWL Group
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Mr.Rangsit Hiangrat
Director General of Thai Sugar Millers Corporation Limited (TSMC)
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Mr.U. San Thein, 
Vice President of Myanmar Sugar and Sugar Related Products Merchants and Manufacturer's 
Association (MSMA)
Topic: Myanmar’s Sugar Market Situation and Overview of Trade

Mr.Natat Thinaphong,
Head of Sales of Power and Gas division at Siemens Thailand
Topic: Industry 4.0 How The Forth Industrial Revolution Can Contribute
To The Sugar Industry?
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Bangkok, Thailand

www.energy.knect365.com

18 - 20 April 2018
Mackay, Queensland, Australia

www.assct.com.au

6 - 8 June 2018
IMPACT, Bangkok, Thailand

www.sima-asean.com

17 -18  October 2018
BITEC Bangkok, Thailand

www.worldsugarexpo.com

2018
The 5th

Edition

17 -18  October 2018
BITEC Bangkok, Thailand

www.sugar-conference.com

31 October – 1 November 2018
Surabaya, Indonesia
www.sugarindo.com

31 October – 1 November 2018
Surabaya, Indonesia
www.sugarindo.com

4 – 6 December 2018
Ho Chi Minh City, Vietnam

www.ibc-asia.com
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COULD IT GET ANY SWEETER?
Yes it can. The new Case IH Austoft® Sugar Cane Harvester is the result of extensive consultation 
and over 18,000 hours of relentless field testing. With over 28 new features, it offers a whole new 
level of productivity and performance. A larger tank, a lighter machine and a cleaner cane sample; 
this new harvester will be your next crush.

Contact your local Case IH dealer today to discover the new Austoft 8010 or 8810.

EASIER OPERATION IMPROVED HARVEST QUALITY INCREASED PRODUCTIVITY  
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